No
Hal

: 156/L/96/Sinode/XIII/2021
: Pelaksanaan Sidang Majelis Sinode (SMS) 2021.

Surabaya, 22 September 2021

Kepada Yth.
Majelis Jemaat – jemaat GKKA INDONESIA
Di tempat.
Salam dalam kasih Tuhan Kita Yesus Kristus.
Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang setia memelihara dan menjaga kita, sehingga kita
masih tetap dapat melaksanakan tugas kehidupan dan pelayanan kita hingga saat ini.
Menindaklanjuti:
1. Keputusan Sidang Raya XIII No. 34/SR XIII/GKKAI/BPN/VIII/2019 poin 11 tentang
Pelaksanaan Sidang Majelis Sinode GKKA INDONESIA tahun 2021 di Sendawar.
2. Surat MPHS GKKA INDONESIA No. 033/L/05/Sinode/XIII/2021 tentang penyesuaian jadwal
pelaksanaan Sidang Majelis Sinode GKKA INDONESIA yang awalnya disepakati tanggal 22 -26
September 2021 menjadi tanggal 03 s/d 07 November 2021.
3. Rapat MPHS GKKA INDONESIA tanggal 15 September 2021 yang telah membahas berbagai
faktor terkait dengan pandemi yang sudah mulai melandai, sehingga MPHS GKKA INDONESIA
menyepakati bahwa Sidang Majelis Sinode 2021 di Sendawar akan kita laksanakan secara
ragawi dengan pengaturan yang sebaik-baiknya,
Maka dengan ini MPHS GKKA INDONESIA mengajak dan mengundang semua anggota Majelis
Sinode GKKA INDONESIA yaitu setiap Ketua Majelis Jemaat, setiap Gembala Sidang Jemaat, MPHS
GKKA INDONESIA, juga mengajak Majelis Pertimbangan (MP) serta undangan khusus yaitu Ketua
Umum dan Sekretaris Umum Sinode GEPEKRIS dan GPMII (BKS Tiga Sinode Ex-CFMU) untuk
menghadiri Sidang Majelis Sinode GKKA INDONESIA yang akan dilaksanakan pada tanggal 03 s/d
07 November 2021 di GKKA INDONESIA Jemaat Sendawar (jadwal terlampir).
Terkait situasi negeri kita di masa/pasca pandemi, maka kami sampaikan beberapa catatan terkait
dengan pelaksanaan Sidang Majelis Sinode tanggal 03 s/d 07 November 2021 di Sendawar:
1.

Persidangan SMS 2021 dilaksanakan secara ragawi (on-site), dengan harapan setiap unsur
Majelis Sinode (MPHS, Gembala Sidang dan Ketua Majelis) dapat hadir secara ragawi (on-site).

2.

Jika oleh pertimbangan pandemi, MJ tertentu memutuskan kuasa usahanya dengan terpaksa
tidak dapat hadir secara ragawi (on-site), maka dimungkinkan/diijinkan kehadiran kuasa
usahanya secara virtual (on-line), dengan catatan apabila terjadi gangguan jaringan/sinyal,
maka peserta virtual (on-line) mengikuti proses dan pengambilan keputusan yang diambil
secara ragawi (on-site).
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3.

Bila satu minggu sebelum tanggal pelaksanaan persidangan terjadi situasi pandemi yang
mengakibatkan persidangan SMS 2021 tidak bisa dilaksanakan secara ragawi (on-site), maka
persidangan akan tetap dilaksanakan secara virtual (online).

4.

Kami mohon agar semua peserta SMS 2021 mengisi form pendaftaran peserta persidangan,
baik yang hadir secara ragawi (on-site) maupun secara virtual (online) dan sudah dikirimkan
kembali ke Sekretariat Sinode paling lambat pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 agar
kami dapat memperkirakan kuorum dan dapat mempersiapkan akomodasi dan konsumsi
dengan baik (formulir terlampir)

5.

Terkait dengan pembiayaan:
a. Transport dari tempat bapak/ibu ke Sendawar tetap menjadi tanggung jawab Majelis
Jemaat pengutus (sesuai Keputusan Sidang Raya XIII di Balikpapan tahun 2019)
b. Biaya akomodasi dan konsumsi akan kita tanggung bersama sesuai Tata Laksana pasal 85
ayat 6, dalam perhitungan Panitia SMS bersama Sekretaris Umum MPHS, total biaya
akomodasi dan konsumsi untuk perkiraan +100 orang peserta Rp. 125.000.000 (seratus
dua puluh lima juta rupiah) selama 4 hari dengan pembagian:
- 30% ditanggung oleh Kas Sinode GKKA INDONESIA sebagai biaya akomodasi dan
konsumsi MPHS, MP dan tamu undangan MPHS = Rp. 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta
lima ratus ribu rupiah).
- 30% ditanggung oleh jemaat-jemaat GKKA INDONESIA = Rp. 37.500.000 (tiga puluh
tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibagi 64 orang utusan dari 32 Jemaat) = Rp. 600.000
(enam ratus ribu rupiah per orang).
- 40% ditanggung oleh Tuan rumah selaku Panitia pelaksana SMS tahun 2021 Rp.
50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Tambahan biaya yang akan ditanggung Panitia Pelaksana yaitu transport lokal dan
perlengkapan sarana persidangan akan menjadi tanggungan Tuan rumah, ditambah
dengan biaya transportasi lokal, sekretariat, dokumentasi/publikasi, kesehatan dan
yang tak terduga.
c. Biaya kontribusi untuk peninjau dari jemaat-jemaat Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu
rupiah).
d. Biaya tanggungan MPHS, tanggungan utusan jemaat-jemaat dan kontribusi peninjau agar
ditransfer ke rekening Panitia, an. Ibu Rusmiati Toding Bank BRI no.rek: 0082 01 039468
50 8. Jika sudah transfer, mohon konfirmasi ke Bendahara Panitia, yaitu Ibu Rusmiati
Toding no. Hp/Wa: 081350977430.

6.

Terkait transport menuju Kutai Barat:
a. Transport dari tempat Bapak/Ibu menuju ke Sendawar Kutai Barat, pergi dan pulang:
Sesuai dengan Keputusan Sidang Raya XIII No. 15/SR XIII/GKKAI/BPN/VIII/2919 terkait
amandemen Tata Laksana pasal 85 ayat 6 huruf d dan pasal 86 ayat 6 huruf d adalah
menjadi tanggungan masing-masing Majelis Jemaat pengutus.
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b. Diberitahukan juga bahwa hingga saat ini belum ada penerbangan menuju Sendawar, baik
dari Balikpapan maupun dari Samarinda, oleh karena itu perjalanan menuju Kutai Barat
akan ditempuh dengan jalur darat dengan pengaturan:
i.
Peserta diharapkan sudah tiba di Balikpapan pada tanggal 02 November 2021
sebelum malam. Panitia transit GKKA INDONESIA Jemaat Balikpapan akan
menjemput Bapak/Ibu di bandara untuk beristirahat di Pastori GKKAI Jemaat
Balikpapan dan bersiap untuk keberangkatan menuju ke kota Sendawar pada sore
harinya
ii.
Informasi harga tiket bus travel sekitar Rp 300.000 s/d 350.000/orang nanti akan
dikoordinasi Panitia transit, yaitu Bpk. Masruchin No.telp/Wa: 0821 5581 0099
c. Kami tidak merekomendasikan kota Samarinda sebagai kota transit setelah
mempertimbangkan jarak bandara – kota Samarinda yang cukup jauh, waktu transit peserta
yang tidak terlalu lama, sehingga cukup melelahkan untuk bolak balik dalam hitungan jam;
serta masih terbatasnya fasilitas akomodasi di sekitar bandara. Namun jika peserta
memutuskan untuk transit di Samarinda, harap menghubungi Pdt. Neli Susanti (08215388-0184) untuk dibantu dicarikan solusinya.
7.

Terkait dengan kesehatan, diharapkan semuanya sudah divaksinasi dan jika situasi
mengharuskan peserta test antigen di Sendawar, perkiraan biaya Rp. 150.000 – 200.000.

Demikianlah pemberitahuan dan undangan dari kami, agar kita semua mempersiapkan diri untuk
menghadiri dan menyukseskan perhelatan sinodal kita, demi kemuliaan nama Tuhan dan demi
kemajuan dan kesatuan GKKA INDONESIA.
Jika ada hal-hal yang kurang jelas hubungi kami MPHS GKKA INDONESIA, khususnya Ketua Umum
dan Sekretaris Umum. Terima kasih Tuhan memberkati.

Ditandatangani secara digital oleh: TJIA ING KIE
Ditandangani pada 23 September 2021 13:54:49

Salam & doa kami,
MPHS GKKA INDONESIA

Ditandatangani secara digital oleh: S. S.
Ditandangani pada 23 September 2021 13:53:02

Pdt. Tjia Ing Kie, S.E., M.Div.
Ketua Umum

Pdt.Em.Saul Simatupang, M.Div.
Sekretaris Umum

(Nb. Dokumen ini bersifat pemberitahuan. Surat fisik dalam proses pengiriman.)
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