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RINGKASAN 

 

 

Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk melaksanakan kegiatan daur majelis 

periode 2019-2021 atau pemilihan majelis periode 2019-2021 di GKJW Ngagel Surabaya 

dilakukan dengan langkah-langkah yang sistimatis dengan membutuhkan waktu sekitar 8 

bulan terhitung dari ditandatanganinya Surat Keputusan No. 01/SK-NGL/IV/2018 tentang 

Pembentukan Panitia Pelaksana Daur Majelis Jemaat Tahun 2019 – 2021 pada tanggal 8 

April 2018. 

Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk melaksanakan kegiatan daur majelis 

periode 2019-2021 atau pemilihan majelis periode 2019-2021 di GKJW Ngagel Surabaya 

dilakukan melalui tiga tahap yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap hasil akhir.  

Kegiatan Daur Majelis Jemaat tahun 2019-2021 telah berlangsung dengan lancar, 

damai, dan penuh kekeluargaan. Hasilnya utama dari kegiatan ini adalah majelis jemaat 

periode 2019-2021 yang ternyata memenuhi aspek kuantitas, rasio gender, rasio usia 

(senioritas), dan rasio regenerasi.  Seluruh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana. 

Tingkat partisipasi jemaat dalam proses daur majelis 2019-2021 ini cukup besar lebih kurang 

70% dari seluruh jumlah jemaat GKJW Ngagel. 

 

 

 

 

 

  



 
 

PRAKATA  

 

Saya mengucap syukur bahwa atas bimbingan dan penyertaan Tuhan maka 

Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk melaksanakan kegiatan daur majelis periode 

2019-2021 atau pemilihan majelis periode 2019-2021 di GKJW Ngagel Surabaya dapat 

berjalan dengan lancar. 

Untuk itu kami juga mengucapkan terimakasih kepada Pelayan Harian Majelis 

Jemaat (PHMJ) GKJW Ngagel yang telah memberi keperrcayaan dan kesempatan kepada 

saya (beserta seluruh panitia)  untuk melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat dalam 

bentuk melaksanakan kegiatan daur majelis periode 2019-2021 atau pemilihan majelis 

periode 2019-2021 di GKJW Ngagel Surabaya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera 

melimpah kedalam kehidupan bapak beserta keluarga PHMJ GKJW Ngagel. 

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada segenap anggota panitia daur majelis 

periode 2019-2021 atau pemilihan majelis periode 2019-2021 di GKJW Ngagel Surabaya 

atas kerjasama, kebersamaan dan kekompakan dalam menjalankan tugas pemilihan majelis 

periode 2019-2021 di GKJW Ngagel Surabaya 

Kami juga mengucapkan terimakasih kepada warga GKJW Ngagel yang  telah 

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran  sehingga kegiatan pemilihan majelis periode 2019-

2021 di GKJW Ngagel Surabaya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus 

senantiasa melimpah ke dalam kehidupan pribadi lepas pribadi warga GKJW Ngagel. 

Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Bp. Pdt, Dr, Suwignyo, M.Th selaku 

gembala sidang GKJW Ngagel yang senantiasa mendampingi dan memotivasi Kiranya 

kekuatan, kesehatan, dan penyertaan Tuhan Yesus senantiasa menyertai pelayanan bapak 

pendeta, demikian juga kasih, dama sejahtera juga melimpah dalam kehidupan keluarga 

bapak pendeta. 

Besar harapan bahwa pemilihan majelis periode 2019-2021 di GKJW Ngagel 

Surabaya semakin meningkatkan iman dan meningkatkan pelayanan kita kepada Tuhan 

Yesus baik dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan bergereja dan kehidupan keluarga 

kita masing-masing, dan tentunya kami berharap semoga GKJW Ngagel semakin bertumbuh 

dan berkembang sehingga semakin nyata menjadi saluran berkat Tuhan bagi bangsa 

Indonesia. 



 
 

Namun demikian, kami juga menyadari bahwa pelayan pemilihan majelis periode 

2019-2021 di GKJW Ngagel Surabaya masih jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan 

di sana sini. Untuk itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan/ 

kekurangan yang ada. Selain itu, kami juga membuka diri atas masukan dan saran dari warga 

GKJW Ngagel supaya dikemudian hari kami dapat melakukan kegiatan pelayanan 

pengabdian dengan semakin lebih baik. 

Trimakasih.Tuhan Yesus memberkati. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Analisis Situasi 

 

Greja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Ngagel terletak di jalan Ngagel Jaya 

Selatan No. 168 Surabaya. Jumlah jemaat GKJW Ngagel lebih kurang 1500 jiwa. 

GKJW Ngagel terbagi menjadi 4 wilayah yakni 

a. Wilayah 1 terdiri dari kelompok 1, kelompok, 2, kelompok 3. 

Wilayah 1 ini mencakup daerah Pucang, Ngagel Jaya, Manyar 

Sabrangan dan Kertajaya  

b. Wilayah 2 terdiri dari kelompok 1, dan kelompok 2. Wilayah 2 

mencakup daerah Ngagel Wasono, Klampis, Manyar Indah dan 

Ngagel Tama  

c. Wilayah 3 terdiri dari kelompok 1, kelompk 2, kelompok 3 dan 

kelompok 4. Wilayah 3 mencakup daerah Bratang Binangun, 

Ngagel Mulyo, Krukah dan Ngagel Dadi 

d. Wilayah 4 terdiri dari kelompok 1, kelompk 2, kelompok 3 dan 

kelompok 4. Wilayah 4 mencakup daerah Ngagelrejo, 

Baratajaya, dan Semolowaru. 

Setiap wilayah terdiri dari jemaat yang memiliki jabatan gerejawi dan ada 

jemaat yang tidak jabatan gerejawi. Maksud hal ini adalah ada jemaat yang menjabat 

sebagai majelis jemaat maupun bukan majelis jemaat. Namum demikian sebagian 

besar jemaat yang bukan majelis memilik jabatan dalam struktur organisasi dalam hal 

ini bisa menjadi ketua atau anggota dari bidang-bidang, komisi-komisi dan seksi-

seksi. Atau bisa juga terliba dalam berbagai kepanitiaan pada pelaksanaan berbagai 

rencana kerja yang telah tersusun untuk setiap tahunnya. 

Sesuai dengan pembagian wilayah maka setiap wilayah mempunyai majelis 

yang jumlahnya berbeda-beda tergantung dari jumlah jemaat yang dilayani. Untuk 

daur 2016 – 2018 jumlah majelis untuk tiap wilayah berbeda-bedan.  

a. Wilayah 1 sebanyak 13 majelis.  
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b. Wilayah 2 sebanyak 8 majelis.  

c. Wilayah 3 sebanyak 14 majelis.  

d. Wilayah 4 sebanyak 14 majelis. 

Majelis adalah salah satu jabatan khusus dalam gereja yang berfungsi untuk 

membantu pendeta dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaat gereja. Dalam 

majelis terlaksana pertemuan, musyawarah, dan kesepakatan/keputusan-keputusan 

dalam rangka melaksanakan panggilan kegiatan pelayanan untuk kemuliaan nama 

Tuhan. Majelis ini dari warga gereja dengan syarat tertentu dan terpilih dari proses 

pemilihan yang telah ditetapkan.  

Dari majelis yang terpilih selanjutnya dibagi menjadi dua yakni sebagai 

diaken dan sebagai penatua. Diaken sebagai pengemban tugas pelayanan cinta kasih 

warga jemaat. Sedangkan Penatua adalah pembimbing dan pendorong jemaat dalam 

pertumbuhan iman dan hidup kristiani. 

Di GKJW Ngagel periode majelis adalah 3 tahun. Ini berarti setiap 3 tahun 

akan dilakukan daur ulang majelis atau pemilihan majelis baru.  Bisa juga dikatakan 

dengan pemilihan penatua dan diaken. 

 

1.2. Permasalahan Mitra 

Dauran majelis baru sangat penting bagi kelangsungan kegiatan pelayanan 

GKJW Ngagel sehinga perlu dipersiapkan dengan baik supaya dalam pelakasanaanya 

dapat menghasilkan majelis baru yang sesuai dengan akhir periode majelis 

sebeleumnya dan/ sesuai dengan awal periode majelis selanjutnya. 

a. Dauran majelis berpeluang besar untuk terjadi perbedaan pendapat 

sehingga perlu dilaksanakan dengan kesabaran dan kehati-hatian, dan 

oleh karenanya perlu dilakukan dengan berbagai antisipasi 

bagaimana mengatasi perbedaan yang akan terjadi. 

b. Dauran majelis memerlukan proses dan waktu yang sangat panjang 

sehingga perlu dilakukan dengan terstruktur dan sistimatis. 

c. Dauran majelis yang memerlukan proses dan waktu yang panjang 

tersebut juga memerlukan kepanitaan yang mencerminkan 

perwakilan wilayah dan dilaksanakan oleh anggota jemaat GKJW 

Ngagel  yang memiliki semangat pelayanan yang lebih tangguh dan 
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disiplin. Tentunya juga memerlukan dukungan dana dan prasarana 

yang cukup memadai. 

d. Dauran majelis yang menghasilkan majelis periode selanjutnya sudah 

seharusnya berjalan dalam suasana demokratis, damai, transparan, 

kekeluargaan dan akuntabel. Yang kesemuanya itu hanya bagi 

kemuliaan Tuhan Yesus. 

e. Dauran majelis yang menghasilkan majelis periode selanjutnya selain 

memenuhi target jumlah majelis untuk setiap wilayah juga perlu 

mempertimbangkan prosentasi laki dengan perempuan, pelibatan 

generasi muda, dan memberi kesempatan kepada munculnya majelis-

majelis baru (yakni jemaat yang baru pertama kali menjadi majelis). 
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BAB II 

TARGET DAN LUARAN YANG DIHARAPKAN 

  

 

Pantia Daur Majelis Jemaat Tahun 2019 – 2021 di GKJW Ngagel yang 

tertuang pada Surat Keputusan No. 01/SK-NGL/IV/2018 tertanggal 8 April 2018. 

Pelaksaaan SK tersebut dilakukan oleh tim panitia mulai Mei 2018 sampai dengan 

Desember 2019 diharapkan menghasilkan beberapa target dan luaran yang 

diharapkan sebagai berikut : 

 

2.1.Target yang diharapkan  

a. Proses pemilihan Majelis (Daur Majelis) periode 2019-2021 GKJW 

Ngagel berjalan lancar sesuai dengan perencanaan waktu yang ditetapkan. 

b. Proses pemilihan Majelis (Daur Majelis) periode 2019-2021 GKJW 

Ngagel berjalan dengan baik yakni demokratis, damai, kekeluargaan, dan 

transparan. 

c. Proses pemilihan Majelis (Daur Majelis) periode 2019-2021 GKJW 

Ngagel yang menggunakan dana dari jemaat (gereja)  

dipertanggungjawabkan dengan baik, benar dan tepat waktu melalui 

laporan pertanggunjawaban secara formal. 

d. Proses pemilihan Majelis (Daur Majelis) periode 2019-2021 GKJW 

Ngagel menghasilkan komposisi jemaat yang mempertimbangkan rasio 

yang wajar antara laki dengan perempuan, menghasilkan majelis dari 

generasi muda, dan menghasilkan majelis baru (majelis yang baru 

pertama kali menjabat). 

 

2.2.Luaran yang diharapkan  

a. Dokumen  notulen dan keputusan rapat-rapat yang dilakukan panitia 

pemilihan Majelis (Daur Majelis) periode 2019-2021 GKJW Ngagel. 

b. Dokumen  ketentuan-ketentuan mengenai jabatan-jabatan Gerejawi dan 

tugas-tugasnya. 

c. Dokumen ketentuan mengenai majelis dan tugas-tugasnya 
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d. Dokument ketentuan mengenai pemilihan penatua dan diaken 

e. Tata cara pencalonan dan Formulir pencalonan majelis (penatua atau 

diaken) 

f. Tata perhitungan dan penetapan calon jadi 

g. Dokumen surat keberatan dari calon jadi 

h. Tata cara pemilihan dan formulir pemilihan majelis (penatua dan diaken) 

dari calon jadi yang sudah ditetapkan. 

i. Tatacara penghitungan dan penetapan majelis terpilih. 

j. Dokumen surat keputusan panitia pemilihan Majelis (Daur Majelis) 

periode 2019-2021 GKJW Ngagel tentang majelis yang terpilih periode 

2019 – 2021 untuk diserahkan kepada Pelayan Harian Majelis Jemaat 

GKJW Ngagel. 

k. Dokumen laporan pertanggunjawaban akhir panitia pemilihan Majelis 

(Daur Majelis) periode 2019-2021 GKJW Ngagel kepada Pelayan Harian 

Majelis Jemaat GKJW Ngagel. 
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 

 

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan melaksanakan tugas dalam Daur 

Majelis periode 2019 – 2021 atau Pemilihan Penatuan dan Diaken periode 2019 – 

2012 dilaksanakan dengan langkah-lagkah sebagai berikut : 

 

1. Persiapan meliputi kegiatan teknis tentang 

a. Pengesahan Panitia dalam Surat Keputusan oleh Pelayanan Harian 

Majelis Jemaat GKJW Ngagel 

b. Pelantikan panitia dalam ibadah minggu 

c. Penetapan pedoman pemilihan yang berisi tentang  

 Uraian jabatan gerejawi 

 Persyaratan calon majelis yang dapat diajukan dan persyaratan 

jemaat sebaga pengusul calon majelis 

 Model Form Usulan calon 

 Distribusi form usulan calon kepada jemaat yang memenuhi syarat 

 Ketentuan pengisian dan penyerahan kembali form usulan calon 

majelis 

 Sistim / teknis penghitungan calon majelis 

 Metode penetapan calon jadi 

 Pemberitahuan calon tetap 

 Ketentuan keberatan calon tetap 

 Mekanisme koordinasi dan pengambilan keputusan apabila ada surat 

keberatan 

 Model Form Calon Tetap  

 Distribusi form calon tetap kepada jemaat yang memenuhi syarat 

 Ketentuan pengisian dan penyerahan kembali form calon tetap calon 

majelis 

 Sistim / teknis penghitungan pemilihan calon tetap majelis 
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 Metode penetapan majelis terpilih  

 Pemberitahuan majelis terpilih  

 Ketetuan keberatan majelis terpilih 

 Mekanisme koordinasi dan pengambilan keputusan apabila ada surat 

keberatan majelis terpilih. 

d. Penyusuan jadwal pelaksanaan dari awal sampai akhir 

 

2. Pelaksanaan Daur Majelis periode 2019 – 2012 secara teknis sebagai berikut : 

a. Sosialisasi semua persiapan yang telah ditetapkan 

b. Distribusi form A (usulan calon majelis) kepada setiap wilayah dan/ setiap 

kelompok melalui ketua wilayah dan/ ketua kelompok. 

c. Perhitungan form A dan Penetapan calon jadi 

d. Melakukan koordinasi dan keputusan terhadap surat keberatan yang 

masuk atas calon jadi baik secara langsung maupun tidak langsung. 

e. Pengumuman calon jadi 

f. Distribusi form B (usulan calon tetap majelis) kepada setiap wilayah dan/ 

setiap kelompok melalui ketua wilayah dan/ ketua kelompok. 

g. Perhitungan form A dan Penetapan majelis yang terpilih 

 

3. Hasil Akhir 

a. Penyerahan keputusan panitia tentang hasil pemilihan majelis (majelis 

terpilih) periode 2019 – 2021 kepada Pelayan Harian Majelis Jemaat GKJW 

Ngagel. 

b. Laporan Akhir panitia Daur Majelis 2019 – 2019 secara tertulis 

c. Pembubaran Panitia Daur Majelis 2019 – 2019 

d. Pelantikan Majelis periode 2019 - 2021 
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BAB IV.  

KELAYAKAN  PERGURUAN TINGGI 

 

 

 

4.1. Kinerja Fakultas dalam pengabdian kepada masyarakat bidang keagamaan 

Kinerja Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) universitas Dr. Soetomo dalam 

kegiatan pengabdian masyarakat dalam bidang kerohanian khususnya di tempat 

peribadatan, di kelompok pengajian, kelompok persekutuan gereja, dan sejenisnya 

dalam bentuk Pelaksanaan  Daur Majelis Jemaat atau Pemilihan Pengurus Organisasi 

Rumah Peribadatan  masih sangat sedikit. Menurut pengamatan penulis dari 30 dosen 

FIA yang telah menerima sertifikasi hanya kurang lebih 25% dosen yang menjadi 

pengurus rumah ibadah (gereja dan masjid) 

Rendahnya dosen FIA Universitas Dr. Soetomo dalam pengabdian 

masyarakat dalam bentuk Pelaksanaan Daur Majelis Jemaat atau Pemilihan Pengurus 

Organisasi Rumah Peribadatan ini disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya : 

a. Kurangnya penguasaan pemahaman tentang firman Tuhan 

b. Kurangnya penguasaan tentang tehnis tafsir firman Tuhan 

c. Kurangnya pengalaman kerohanian yang terkait dengan karya 

Tuhan dalam hidup mereka. 

d. Kurangnya semangat melayani jemaat dan melayani Tuhan di 

rumah ibadah. 

e. Waktu mereka sebagian besar habis tersita untuk tugas-tugas rutin 

bagi kepentingan diri sendiri. 

f. Kebanyakan mereka lebih suka menjadi jemaah biasa dan kurang 

berminat untuk menjadi pengurus atau pelayanan jemaat, rumah 

ibadah dan kemuliaan Tuhan. 

g. Pada rumah ibadah tertentu tidak ada proses Daur Majelis Jemaat 

atau Pemilihan Pengurus Organisasi Rumah Peribadatan, dan/ 

proses Daur Majelis Jemaat atau Pemilihan Pengurus Organisasi 

Rumah Peribadatan tidak memerlukan prosedur yang rumit. 
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4.2. Kompetensi yang harus dimiliki seorang dosen untuk menjadi pelaksana 

Daur Majelis Jemaat atau Pemilihan Pengurus Organisasi Rumah 

Peribadatan  

Sebenarnya sebagai tenaga pengajar (dosen)  maka kesempatan dan 

peluang untuk mampu menjadi panitia Daur Majelis Jemaat atau Pemilihan Pengurus 

Organisasi Rumah Peribadatan  Hal ini disebabkan karena tugas dan pekerjaan sehari 

seorang dosen selalu terkait dengan sistim, prosedur, koordinasi, strategi dan tehnis 

operasional program, pengambilan keputusan, seta proses pemilihan jabatan 

struktural kampus,  dan sebagainya.  Namun tentunnya pengalaman tersebut belum 

lengkap. Oleh karena itu perlu tambahan kompetensi lain yakni :   

a. Rajin membaca, memahami, dan melaksanakan ajaran firman 

Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Memiliki pengetahuan iman dan kedewasaan iman dalam 

kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan bergereja. 

c. Memiliki pengalaman iman dalam bentuk kesaksian atas kuasa dan 

anugerah Tuhan yang pernah dialaminya di masa lalu. 

d. Memiliki kepekaan atas rencana, kuasa dan campur tangan Tuhan 

dalam kehidupan sehari-hari di saat sekarang ini. 

e. Memiliki pengetahuan tentang teologi dan dogmatisme agama yang 

dianutnya. 

f. Memiliki, memahami, dan menguasai pengetahuan dan tehnik 

pemilihan Majelis atau Pengurus Rumah Peribadatan. 

g. Pernah memiliki jabatan dalam struktur organisasi rumah 

peribadatan atau terlibat dalam kepanitiaan kegiatan rumah 

peribadatan. 

h. Memiliki kemampuan berpikir dan bertindak secara strategis dan 

tehnis dalam konteks pelayanan di rumah peribadatan. 

i. Memiliki semangat melayani dengan mengutamakan kepentingan 

umat (jemaat) demi kemuliaan Tuhan. 
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4.3. Kompetensi pelaksana pengabdian masyarakat dalam bentuk pemilihan 

Majelis (Daur Majelis) periode 2019-2021 GKJW Ngagel 

 

a. Nama  : Drs. Kristyan Dwijosusilo, M.KP 

b. NIDN / NIP  : 0011026701 / 196702111993031002 

c. Pangkat / Golongan : Penata / IIIC 

d. Jabatan Fungsional  : Lektor 

e. Program Studi  : Administrasi Negara 

f. Bidang Keahlian :  S1- Administrasi Negara 

 S2 - Kebijakan Publik 

g. Alamat surel/email   : krisservitalen@gmail.com 

h. Pengalaman dalam aktivitas gerejawi yang berpengaruh terhadap kompetensi 

dalam kepanitaan Daur Majelis periode 2019 - 2021 

1) Pernah menjadi anggota panitia Daur Majelis periode 2010 - 2012 

2) Menjadi ketua Wilayah 4 GKJW Ngagel Surabaya 

3) Menjadi Majelis GKJW Ngagel Surabaya 

4) Menjadi Ketua Komisi Perencanaan, Penelitian dan Pengambangan 

(Komperlitbang) GKJW Ngagel Surabaya 

5) Menjadi nara sumber dalam kegiatan Pemahaman Alkitab di kelompok 

1 wilayah 4 GKJW Ngagel Surabaya 

6) Terlibat dalam kepanitian kegiatan gerejawi di GKJW Ngagel seperti 

perayaan Natal, Hari Raya Unduh-Unduh, Bulan Kesaksian dan 

Pelayanan, dan sebagainya. 

7) Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan secara formal dalam 

kegiatan gerejawi diantaranya pembekalan Majelis GKJW Ngagel, 

pembekalan Tata Pranata GKJW, Teknis penyusunan dan 

penyampaian kotbah /  renungan, seminar tentang kehidupan bergereja, 

seminar tentang pelayanan sosial gereja, Teknis pemahaman Alkitab, 

dan sebagainya. 

8) Seringkali mendapat tugas memberi kotbah atau renungan dalam 

ibadah minggu atau ibadah kelompok di GKJW Ngagel Surabaya. 

9) Menjadi guru sekolah minggu remaja di Blok B GKJ Joyodingratan 

Solo 

10) Menjadi sie kerohanian di Blok B GKJ Joyodingratan Solo 

11) Menjabat sie kerohanian di Komisi Pemuda GKJ Joyodingratan Solo 

12) Menjadi ketua Redaksi bulletin Marturia di GKJ Joyodingratan Solo 
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BAB V 

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

 

a. Nama Kegiatan : Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Daur 

Majelis periode 2019 – 2021. Atau Pemilihan 

majelis (penatua dan diaken) periode 2019 - 2021 

b. Mitra Kegiatan : GKJW Ngagel Surabaya 

c. Waktu  : Bulan Mei 2018 – Desember 2019 

d. Tempat : GKJW Ngagel Surabaya 

Jl. Ngagel Jaya Selatan no. 168 Surabaya 

e. Petugas   : Drs. Kristyan Dwijosusilo, M.KP 

 

5.1.  Hasil Kegiatan 

a. Pelaksanaan semua tahap pemilihan berjalan lancar, damai, penuh 

kekeluargaan. Yakni tahap persiapan, pengajuan/perhitungan suara calon jadi, 

pengajuan dan perhtungan suara majelis terpilih, penetapan dan laporan 

majelis terpilih 2019 – 2021, dan pembubaran / evaluasi panitia.  

b. Majelis (Penatuan dan Diaken) terpilih periode 2019 – 2021 sesuai dengan 

perencanaan baik dari sisi  jumlah, rasio gender, rasio usia, dan regenerasi. 

c. Laporan kegiatan Pemilihan (Daur) Majelis periode 2019 – 2021 kepada 

Pelayan Harian Majelis Jemaat 

 

5.2.  Luaran Yang Dicapai 

Luaran yang dicapai adalah dokumen utama dari kegiatan Daur Majelis 

Periode 2019 – 2021. Dokumen utama berisi materi yang nantinya kelak bisa 

dipublikasikan melalu jurnal pengabdian pada masyarakat bidang kerohanian 

(kristen), atau dipublikasikan pada media masaa online atau repository perguruan 

tinggi, atau publikasi melalui blok pribadi. Adapun luaran yang dicapai berupa : 
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a. Dokumen Sistim, prosedure dan mekanisme Daur Majelis GKJW 

Ngagel Surabaya 

b. Dokument sebagai arsip atau lampiran dalam laporan akhir Daur 

Majelis Periode 2019 – 2021 GKJW Ngagel, diantaranya form usulan 

calon, perhitungan calon, dan penetapan calon jadi.Form suara jemaat 

yang memilih calon jadi, penghitungan suara pemilih kepada calon 

jadi, penetapan majelis terpilih.  

c. Dokumen berisi laporan keuangan beserta lampiran-lampiran bukti 

pengeluaran untuk kegiaan Daur Majelis Periode 2019 – 2021 GKJW 

Ngagel. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1. Kesimpulan 

Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk melaksanakan kegiatan daur 

majelis periode 2019-2021 atau pemilihan majelis periode 2019-2021 di GKJW 

Ngagel Surabaya dilakukan dengan langkah-langkah yang sistimatis dengan 

membutuhkan waktu sekitar 8 bulan terhitung dari ditandatanganinya Surat 

Keputusan No. 01/SK-NGL/IV/2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Daur 

Majelis Jemaat Tahun 2019 – 2021 pada tanggal 8 April 2018. 

Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk melaksanakan kegiatan daur 

majelis periode 2019-2021 atau pemilihan majelis periode 2019-2021 di GKJW 

Ngagel Surabaya dilakukan melalui tiga tahap yakni tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan, tahap hasil akhir.  

Kegiatan Daur Majelis Jemaat tahun 2019-2021 telah berlangsung dengan 

lancar, damai, dan penuh kekeluargaan. Hasilnya utama dari kegiatan ini adalah 

majelis jemaat periode 2019-2021 yang ternyata memenuhi aspek kuantitas, rasio 

gender, rasio usia (senioritas), dan rasio regenerasi.  Seluruh pelaksanaan kegiatan 

sesuai dengan rencana. Tingkat partisipasi jemaat dalam proses daur majelis 2019-

2021 ini cukup besar lebih kurang 70% dari seluruh jumlah jemaat GKJW Ngagel. 

 

6.2. SARAN – SARAN 

1. Perlu dipeningkatan sistim koordinasi antara panitia pelaksana Daur Majelis 

Jemaat tahun 2019-2021 GKJW Ngagel dengan Pelayan Harian Majelis 

Jemaat (PHMJ) GKJW Ngagel sehubungan diperlukannya persetujuan dan 

penandatangan ketua PHMJ atas beberapa dokumen dari tim pelaksana. 

Akibat kurangnya koordinasi maka beberapa dokumen harus menunggu 

aktivitas ketua PHMJ dan sidang PHMJ akibatnya waktu menjadi tertunda. 



 
 

 
14 

 

2. Sosialisasi  kegiatan Daur Majelis Jemaat tahun 2019-2021 GKJW Ngagel 

perlu lebih diintensifkan supaya partisipasi jemaat dalam pengajuan calon dan 

pemilihan majelis semakin meningkat. 

3. Untuk  memperoleh gambaran yang lebih realistis tentang jumlah   jemaat 

yang berhak diajukan sebagai calon, dipilih maupun memilih diperlukan 

database yang terbaru. 

4. Diperlukan sarana dan prasarana yang sifatnya permanen untuk keperluan 

Daur Majelis Jemaat GKJW Ngagel pada tahun-tahun selanjutnya supaya 

mempermudah kegiatan yang sama dimasa mendatang. 

5. Kerjasama dan koordinasi antar anggota tim pelaksana Daur Majelis Jemaat 

tahun 2019-2021 GKJW Ngagel supaya lebih ditingkatkan meski sudah 

tersedia tehnologi komunikasi dan informasi yang mempermudah koordinasi 

namun hal tersebut tidak boleh mengurangi kegiatan rapat yang harus dihadiri 

secara anggota tim secara nyata.  
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DAFTAR PUSTAKA 

 

1. Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia 

2. Tata Pranata Greja Kristen Jawi Wetan 

3. Data statistik  jemaat GKJW Ngagel Surabaya 

4. Arsip Dokumen Daur Majelis periode 2016 – 2018 

5. Arsip daftar nama majelis periode2016 – 2018  
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LAMPIRAN - LAMPIRAN 


