
KETENTUAN MENGIKUTI KATEKISASI 
GKI KOTA WISATA 

 
SYARAT ADMINISTRASI 

1. Calon peserta katekisasi (katekisan) berusia minimal 15 tahun saat dibaptis/sidi. 
2. Calon katekisan melengkapi berkas administrasi : 

a. Fotocopy Akte Lahir 
b. Pasfoto 3x4 (2 lembar) 
c. Fotocopy Piagam Baptis Anak (bagi yang sudah dibaptis anak) 
d. Surat pengantar dari gereja asal (bagi simpatisan) 

3. Katekisan menyerahkan berkas administrasi paling lambat pada pertemuan 
katekisasi ketiga ke sekretariat gereja atau Penatua Sie Katekisasi. 

 
WAKTU PELAKSANAAN 

Katekisasi dilaksanakan setiap hari Jumat pk 19.00-20.30 WIB (Jika ada 
perubahan, akan diinfokan kemudian) 

 
KEHADIRAN 

1. Katekisan wajib : 
a. Hadir dalam setiap katekisasi dan tepat waktu. Keterlambatan lebih dari 30 

menit dianggap tidak hadir 
b. Mengikuti katekisasi dengan kesadaran sendiri dan dengan sungguh-

sungguh 
c. Membawa Alkitab (bukan elektronik) dan alat tulis 
d. Berpakaian dan beralas kaki yang sopan 
e. Menon aktif-kan gadget dan dikumpulkan saat berlangsung katekisasi 

2. Katekisan diperbolehkan untuk tidak hadir dalam katekisasi hanya karena alasan: 
a. Sakit 
b. Berduka karena anggota keluarga inti (orang tua, adik/kakak, kakek/nenek) 

meninggal 
c. Alasan lain yang dikomunikasikan dengan Penatua Sie Katekisasi 

3. Katekisan diperbolehkan untuk tidak hadir dalam katekisasi maksimal 4x selama 
periode pelaksanaan katekisasi. Katekisan yang tercatat lebih dari 4x absen 
dinyatakan gugur, dan ybs dapat mengikuti katekisasi pada periode berikutnya. 

4. Katekisan yang tidak hadir menurut aturan kehadiran nomor 2 dan 3 di atas, wajib 
mengikuti katekisasi susulan dengan jadwal yang akan ditentukan kemudian oleh 
Penatua Sie Katekisasi 

 
PERCAKAPAN GEREJAWI 

1. Percakapan Gerejawi menjadi persyaratan mutlak bagi katekisan untuk 
mendapatkan Pelayanan Baptis Kudus Dewasa / Pengakuan Percaya (Sidi). 

2. Percakapan Gerejawi dilaksanakan di akhir periode katekisasi dalam acara Retreat 
Katekisan. 

3. Retreat Katekisan dilaksanakan pada saat liburan kenaikan kelas setelah mendapat 
kesesuaian jadwal libur dari sekolah. Jadwal retreat akan ditentukan minimal 2 bulan 
sebelum pelaksanaan retreat. 



4. Apabila katekisan berhalangan mengikuti Retreat Katekisan karena alasan yang 
dapat diterima oleh Penatua Sie Katekisasi, maka katekisan wajib mengikuti 
Percakapan Gerejawi susulan. 

 
PELAYANAN BAPTIS KUDUS DEWASA / SIDI 

1. Pelayanan Baptis Kudus Dewasa / Pengakuan Percaya (Sidi) dilaksanakan  4 
minggu setelah pelaksanaan Retreat Katekisan (setelah diwartakan kepada Jemaat 
selama 3 minggu berturut-turut). 

2. Dress code baptisan/sidi :putih-putih (perempuan memakai rok di bawah lutut, laki-
laki memakai dasi hitam/warna gelap), sepatu bebas. 

 
 
CATATAN 

1. Pengajar katekisasi adalah pendeta jemaat atau pihak lain yang ditentukan oleh 
Majelis Jemaat. 

2. Jika dari ketentuan di atas ada yang perlu ditanyakan atau dikomunikasikan, dapat 
disampaikan kepada Penatua Sie Katekisasi. Jika pihak katekisan menghubungi 
pendeta, maka pendeta akan tetap meneruskannya kepada Penatua Sie Katekisasi. 

3. Jika ada hal-hal di luar ketentuan di atas yang memerlukan keputusan, maka akan 
diputuskan oleh Penatua Sie Katekisasi. 

4. Setelah selesai masa katekisasi, masa 4 minggu sebelum menerima pelayanan 
Baptis/Sidi, para katekisan tetap hadir di setiap hari Jumat pk 19.00-20.30 untuk 
persiapan pelayanan Baptis/Sidi. 

---------------------------------------------------- gunting di sini ------------------------------------------------- 

 

Bogor, ………………………. 

Kami yang bertandatangan di bawah ini telah memahami dan menyetujui Ketentuan 
Pelaksanaan Katekisasi GKI Kota Wisata. 

 

 

______________________    _______________________ 
       (calon katekisan)                 (orang tua calon katekisan) 


