
 

 

 

GEREJA KRISTEN JAWA BEKASI 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENGAJUAN PERMINTAAN DAN  
PERTANGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN 

 
I. TUJUAN: 
 Konsistensi Pengajuan Permintaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran serta Evaluasi 

Kegiatan. 
 
II. RUANG LINGKUP 
 Seluruh kegiatan yang sumber dananya dari kas jemaat dan selain kas jemaat. 
 
III. REFERENSI 
 Keputusan Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) ke-206 Gereja Kristen Jawa Bekasi tanggal 20 

Januari 2012 
 

IV. PROSEDUR 
1.  Pengajuan Permintaan Anggaran 

a. “Pengajuan Permintaan Anggaran” untuk kegiatan oleh komisi harus diajukan paling lambat 2 
minggu sebelum kegiatan tersebut dimulai, dengan melampirkan proposal kegiatan. Khusus 
untuk kegiatan rutin mingguan, “Pengajuan Permintaan Anggaran” dilakukan 1 (satu) bulan 
sekali.  

b. “Pengajuan Permintaan Anggaran” dilakukan dengan membuat “Surat Pengajuan Permintaan 
Anggaran” (lampiran1), yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Kegiatan dilampiri 
dengan “Formulir Pengajuan Anggaran Kas Jemaat” ( lampiran 2) 

c. “Surat Pengajuan Permintaan Anggaran” oleh komisi, selanjutnya diserahkan ke Kantor GKJ 
Bekasi setelah diketahui oleh Majelis Pendamping Komisi (paraf) dan mendapatkan 
persetujuan dari Kepala Bidang.  

d. Setelah dana cair, Penanggung Jawab Kegiatan dapat mengambilnya di Bendahara Kantor 
GKJ Bekasi. 

 
2.  Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran 

a. “Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran” selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari 
kalender terhitung sejak tanggal selesainya kegiatan seperti yang tertulis didalam “Surat 
Pengajuan Permintaan Anggaran”. 

b. “Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran” dibuat dalam bentuk “Surat Pertanggung-
jawaban Penggunaan Anggaran” (lampiran 3) dengan melampirkan “Perincian Penggunaan 
Anggaran” (lampiran 4)  dan bukti-bukti pengeluaran berupa nota/kwitansi yang sah serta  
“Evaluasi Kegiatan” (lampiran 5) 

c. “Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran” beserta sisa anggaran (jika ada), diserahkan ke 
Bendahara Kantor GKJ Bekasi setelah diketahui oleh Majelis Pendamping Komisi dan 
mendapatkan Persetujuan dari Kepala Bidang  

d. Untuk kegiatan rutin Komisi, sebelum mengajukan surat permintaan anggaran berikutnya, maka 
“Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran” kegiatan sebelumnya harus diselesaikan 
terlebih dahulu. 

 
Bekasi, 18 Mei 2012 

Teriring salam dan doa kami, 
MAJELIS GEREJA KRISTEN JAWA BEKASI 

 
 
 
 Pnt. Yayuk Sri Rahayu Pnt. Sih Nugroho 
 Ketua Kabid. Pengawasan & Pengendalian 
 
Lampiran: 
1. Surat Pengajuan Permintaan Anggaran (lampiran 1) 
2. Formulir Pengajuan Anggaran Kas Jemaat (lampiran 2) 
3. Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (lampiran 3) 
4. Formulir Rincian Penggunaan Anggaran (lampiran 4) 
5. Form Evaluasi Kegiatan (lampiran 5) 
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GEREJA KRISTEN JAWA BEKASI 
PENJELASAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENGAJUAN PERMINTAAN DAN  
PERTANGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN 

 
I.  TUJUAN  ( sudah jelas) 

II. RUANG LINGKUP (sudah jelas) 

III. REFERENSI ( sudah jelas) 

IV. PROSEDUR : 

 

1. Pengajuan Permintaan Anggaran : 

a. Sudah jelas 

b. Penanggung jawab kegiatan adalah Ketua Unsur Pelaksana Kegiatan (UPK), apabila Ketua 
berhalangan dapat diwakili oleh Sekretaris/Bendahara  

c. Dalam hal Ketua Bidang atau Majelis Pendamping berada di luar kota, maka persetujuannya 
dilakukan dalam bentuk SMS / email dengan cc kantor gereja / bendahara majelis dan UPK 

d. Sudah jelas 

 

2. Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran 

a. Sudah jelas 

b. Nota/kwitansi yang sah adalah bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh pihak ketiga. 

Contoh bukti pembayaran yang dapat dibuat sendiri:  

 Pemberian santunan kepada orang sakit (bukti tsb ditandatangani oleh pemberi/pelayan 

kunjungan dan diketahui oleh ketua komisi/panitia.) 

 Pemberian uang transport (bukti berupa daftar dan tandatangan penerima uang transport, 

dan diketahui oleh penanggung jawab kegiatan) 

 Dan lainnya yang sejenis. 

c. Sudah  jelas 

d. Sudah  jelas 

 
II. TATA CARA PENGISIAN  
 

1. Lampiran 1: Surat Pengajuan Pemintaan Anggaran: 

a. Yang dimaksud Unsur Pelaksana Kegiatan (UPK)  adalah nama Komisi, Kepanitiaan, Pokja dll. 

b. Tanggal kegiatan dimulai : Ditulis saat persiapan kegiatan tsb dimulai.  

Contoh: Kegiatan Retreat, maka tanggal kegiatan dapat ditulis sejak dilakukan survey, 

pembayaran uang muka dll. 

c. Untuk Komisi kolom “Menyetujui” ditandatangani oleh Kepala Bidang sedangkan untuk Bidang 

Kemajelisan ditandatangani oleh Bendahara II.  

 
2. Lampiran 2: Formulir Pengajuan Anggaran Kas Jemaat : 

a. “Total Anggaran Kas Jemaat” adalah total seluruh anggaran UPK (sesuai Program Kegiatan 

dan Anggaran) 

b. “Yang Sudah Dicairkan” adalah jumlah anggaran yang sudah dikeluarkan dari kas jemaat 

c. “Yang Sudah Dipertanggungjawabkan” adalah jumlah anggaran yang sudah dicairkan 

sebelumnya dan sudah dipertanggungjawabkan. 

d. “Sisa Anggaran” adalah sisa jumlah anggaran.  

e. “Nomor Kegiatan” adalah nomor kegiatan yang tercantum dalam “Buku Program Kegiatan dan 

Anggaran”. 

f. “Total Anggaran” adalah jumlah anggaran per-Mata Program Kegiatan 

g. “Sisa Anggaran” adalah jumlah anggaran per-Mata Program Kegiatan dikurangi jumlah 

anggaran yang sudah dicairkan sebelumnya. 

h. “Pengajuan Anggaran” adalah jumlah anggaran per-Mata Program Kegiatan yang diajukan 

untuk dicairkan. 

 



 

 

 

3. Lampiran 3: Surat Pertanggungjawaban Penggunaan  Anggaran : 

Sumber dana yang berasal dari “Selain Kas Jemaat” adalah penerimaan yang berasal dari sumber 

lain, contoh: Donatur, kontribusi peserta, iuran anggota, kas kelompok dll. 

 
4. Lampiran 4: Rincian Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran : 

a. Formulir ini hanya digunakan untuk 1 (satu) macam kegiatan. 

b. Penerimaan: 

 Kolom Sumber Dana : nomor  2) Selain Kas Jemaat (Jika ada) :  diisi nama pemberi dana   

 Kolom Natura diisi jenis barang/jasa yang diterima  

c. Pengeluaran: 

 Kolom uraian diisi kegiatan dari masing-masing seksi, contoh:  

a) Sie Acara: 

 Hadiah,  

 Viaticum,  

 Alat permainan dll. 

b) Sie Konsumsi: 

 Makan siang 

 Snack 

c) Sie Transportasi dll 

 
5.  Lampiran 5 :Evaluasi Kegiatan 

 
Butir d). Jumlah warga jemaat yang berpartisipasi sebagai pelaku kegiatan adalah Jumlah warga 
jemaat yang ikut mendukung suatu kegiatan selain warga jemaat yang menjadi target pada point c, 
contoh: Perayaan Natal Anak: target peserta 100 anak, jemaat yang hadir 200 orang terdiri dari 50 
orang anak  dan 150 orang dewasa. Jadi jumlah warga jemaat yang ikut mendukung kegiatan 
tersebut adalah 150 orang. Jadi untuk point c jumlah target yang dicapai 50% 
Keterangan kegiatan (butir f) dapat dimasukkan juga pengalaman iman panitia dan atau peserta 
pada kegiatan tersebut. 
 

6.  Lain-lain 
  Apabila ada sumber dana dari donatur selain kas jemaat, Komisi melalui MPH, wajib memberikan 

surat ucapan terima kasih kepada para donatur  


