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MODUL 3 TUGAS PERANGKAT 
DEWAN KEUANGAN PAROKI 

 

 

 

Paroki adalah badan hukum 35 yang dalam urusan yuridisnya 

diwakili oleh Pastor Paroki. 36 Dengan demikian Paroki mempunyai 

hak untuk memperoleh (acquirere), memiliki (retinere), mengelola 

(adminstrare) dan mengalih-milikkan (alienare) harta-benda. 37 

Tujuan DKP adalah: 

1. Mewujudkan pengurusan atas Harta Benda Gerejawi 

Paroki secara bertanggung jawab sehingga bermanfaat 

secara optimal bagi hidup, kesucian dan misi Gereja di 

Paroki. 

2. terwujudnya panggilan umat beriman kristiani dengan 

berpartisipasi secara bertanggungjawab dalam hidup 

Gereja, di bidang urusan perekonomian paroki. 

3. mengusahakan agar paroki semakin mandiri secara 

ekonomis. 

 

Dewan Keuangan Pastoral berfungsi sebagai: 

1. pembantu Pastor Paroki dalam memperoleh, memiliki, 

mengelola dan mengalih-milikkan harta-benda gerejawi 

paroki 

2. badan konsultatif yang membantu pastor paroki dalam 

membuat kebijakan-kebijakan di bidang perekonomian 

paroki 

 

 
 
 

 
35. Bdk. Kan 515 § 3 
36. Bdk. Kan 532 
37. Bdk. Kan 1254 § 1; 1255; Statuta Keuskupan Bogor 

Pasal 12 ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI DKP 
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1. menginventaris dengan teliti dan jelas semua Harta Benda 

Gerejawi Paroki, membuat daftar inventaris secara rinci dan 

teliti (akurat) mengenai aset-aset paroki berikut catatannya, 

ditandatangani dan disahkan oleh ketua Dewan Keuangan 

Paroki . 

2. mengawasi dan mengamankan Harta Benda Gerejawi Paroki 

yang dipercayakan kepada reksanya dengan berbagai 

tindakan yang perlu terutama berkenaan dengan hukum sipil, 

termasuk melakukan kontrak asuransi apabila diperlukan. 39 

3. menetapkan bentuk, cara, waktu pembukuan dan pelaporan 

keuangan bagi dewan, seksi-seksi, organisasi (wilayah atau 

lingkungan) dan kelompok-kelompok dalam paroki termasuk 

paguyuban yang terkait dengan “pemulasaraan” umat yang 

meninggal yang dikelola sendiri yang dalam hal ini adalah 

RKUK. 40 

4. Membuat perencanaan anggaran pemasukan (penerimaan) 

dan pengeluaran setiap tahun, selambat-lambatnya 1 (satu) 

bulan (akhir bulan November) sebelum dimulainya tahun 

takwim dimaksud. 

5. Bersama-sama dengan Dewan Pastoral Paroki dan 

Purisbang melakukan monitoring dan evaluasi atas 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan paroki, khususnya kegiatan 

yang terkait dengan penggunaan anggaran dimaksud, secara 

berkala (sekurang-kurangnya triwulanan). 

6. Memeriksa pembukuan dewan, seksi-seksi, organisasi dan 

kelompok dalam paroki, termasuk mencocokkan catatan 

keuangan paroki, wilayah dan atau lingkungan dan kelompok-

kelompok dalam paroki termasuk paguyuban yang terkait 

dengan “pemulasaraan” umat yang meninggal yang dikelola 

sendiri yang dalam hal ini adalah RKUK. 

 

 
 

 
38. Bukju Panduan Implementasi Kerja Dewan Keuangan dan Pengelolaan  Harta Benda Gerejawi Keuskupan Bogor 

Pasal 10 hal.15 
39. Bdk. Kan 1284 § 2 n,2 
40. RKUK hanya ada dibeberapa Paroki Dekenat Utara  

Pasal 13 KEWENANGAN DKP 38 
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7. Menetapkan besarnya uang untuk pelaksanaan kegiatan 

sesuai dengan Rencana Karya Pelayanan Dewan, seksi-

seksi, organisasi dan kelompok-kelompok dalam paroki 

dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan paroki. 

8. Menetapkan peraturan mengenai tarif, sumbangan, 

persembahan dan dana sosial karitatif yang tidak 

bertentangan dengan norma gerejawi umum dan ketentuan 

keuskupan. 

9. Mengawasi penghidupan para pelayan gerejawi biasa (Imam, 

Diakon dan Frater), balas jasa pelayan luar biasa (jika ada) 

dan penggajian atau pengupahan para pegawai atau 

karyawan paroki. 

10. Memastikan agar semua semua transaksi keuangan di Paroki 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama yang terkait 

dengan Harta Benda Gerejawi Paroki yang dikelola untuk 

kepentingan kehidupan, kekudusan dan misi Gereja. 

11. Memastikan pengembalian sisa dana dari suatu kegiatan 

yang dilaksanakan oleh Dewan Pastoral Paroki dan 

Kepanitiaan yang dibentuk ke rekening Paroki pada akhir 

tahun dan atau pada akhir masa kepanitiaan (apabila masih 

terdapat saldo atau sisa dana). 

12. Membuat laporan keuangan Paroki secara bulanan dan 

tahunan sesuai dengan tatacara, panduan atau pedoman, 

kebijakan dan bentuk Pelaporan Keuangan yang ditentukan 

oleh Dewan Keuangan Keuskupan, untuk disampaikan 

kepada Ekonom Keuskupan cq 41 Dewan Keuangan 

Keuskupan.  

13. Dalam hal diperlukan, menyiapkan dan mengajukan surat 

permohonan bantuan dana kepada keuskupan untuk 

kebutuhan, misalnya : pembayaran uang saku Pastor Paroki, 

menutup kekurangan biaya operasional Paroki dan juga untuk 

pembayaran biaya lainnya dengan persetujuan dan 

tandatangan Pastor Paroki. 

 

 
 

 
41. cq merupakan singkatan dari “Casu Quo” yang mempunyai arti “dalam hal ini”. “Cq” umumnya digunakan pada suatu 

hubungan yang bersifat hirarkis. 
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14. membantu pastor paroki dalam mengurus legalitas harta 

benda gereja sesuai dengan tuntutan hukum sipil yang 

berlaku. 

15. menetapkan setiap pengambilan uang paroki dari bank harus 

ditandatangani oleh bendahara dan pastor paroki; dan 

16. mengusulkan kepada pastor paroki tentang cara dan usaha 

penggalian dana demi terwujudnya paroki yang mandiri 

secara ekonomis. 

 

 

 
Pastor Paroki sebagai representasi Uskup di Paroki, atas nama 
Gereja merupakan pengelola utama semua Harta Benda 
Gerejawi, bertugas dan berwenang: 
1. mewakili badan hukum paroki di hadapan hukum sipil dalam 

segala perkara yuridis. 42  

2. bertanggungjawab atas urusan perekonomian dan 

pengelolaan harta benda Gereja kepada Uskup Diosesan. 

3. membuat laporan rutin kepada Uskup setiap tahun tentang 

pengelolaan harta benda paroki, terutama bila terjadi 

penambahan atau pengurangan Harta Benda Gerejawi milik 

paroki. 

4. meminta pertimbangan DKP menyangkut pengelolaan luar 

biasa keuangan Paroki. 

5. mengadakan pertemuan rutin bersama dengan DKP 

sekurang- kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. 

 

 

  
1. Kepengurusan DKP terdiri atas sejumlah umat beriman kristiani 

sekurang-kurangnya 4 (empat) orang terdiri atas seorang 

ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota. Pastor paroki 

sebagai gembala utama di paroki yang mendapat kepercayaan  

 

 
 
42. Bdk. Kan 532 

Pasal 14 KEWENANGAN PASTOR PAROKI 

Pasal 15 PENGURUS DKP 
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dari Uskup, ex officio menjadi ketua DKP dan dibantu oleh 

beberapa umat beriman yang telah dipilih dan mampu 

mengemban tugas itu. 

2. Dewan Keuangan Paroki minimal dibagi dalam 3 (tiga) bidang 

yang utama, yaitu Bidang Keuangan; Bidang Inventarisasi dan 

Pajak, Bidang Accounting dan Pelaporan, serta Bidang 

Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Paroki (dalam hal 

penambahan bidang disesuaikan dengan kebutuhan). 43 

3. Pengurus Dewan Keuangan Paroki ditetapkan dan disahkan 

oleh Uskup atau wakilnya dalam upacara liturgi. 44  

 

 

 
Bagian umum/Seksi Rumah Tangga bertanggung jawab untuk: 
1. memelihara dan merawat pastoran, gedung gereja, gedung 

pastoral Yohanes Paulus II, taman, Ruang Adorasi, Gua 
Maria dan peralatan yang berada dalam kompleks Paroki 

2. Bagian ini meliputi : 

Pemeliharaan dan Perawatan 

Bertugas melaksanakan pemeliharaan rutin sesuai jadwal 

yang telah ditetapkan, perawatan, dan perbaikan gedung-

gedung milik Paroki Santo Paulus, termasuk sistim 

kelistrikan/penerangan, plumbing (perpipaan), genset, AC, dll. 

Pertamanan 

Bertugas melaksanakan pemeliharaan taman di dalam dan di 

luar gedung-gedung yang menjadi milik Paroki Santo Paulus 

agar tetap hidup, indah dan rapi. 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
43. Disesuaikan dengan kebutuhan.  
44. Bdk. Kan 492 

Pasal 16 UMUM / RUMAH TANGGA 
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Peralatan Elektronik 

melaksanakan pemeliharaan : 

a. Sound System, AC, CCTV dan LCD Proyektor di dalam 

gereja Santo Paulus agar tetap berfungsi dengan baik, 

sehingga mempermudah Umat untuk mengikuti 

Perayaan Ekaristi. 

b. Sound System, AC, WiFI, CCTV dan LCD Proyektor yang 

ada di gedung-gedung yang menjadi milik Paroki Santo 

Paulus, agar dapat berfungsi dengan baik. 

3. Mendata dan menganalisa kebutuhan perlengkapan yang 
disesuaikan dengan kebutuhan karya pastoral, aspek 
keuangan paroki dan aspek keamanan dan selanjutnya 
menyusun rencana pengadaan tahunan. 

4. Melakukan penyimpanan (jika ada) alat-alat perlengkapan 
dengan baik agar alat-alat tersebut tetap dalam kondisi baik 
setiap waktu akan digunakan. 

  

 

 
Tim Pengadaan dan Usaha Gedung YP II di bawah koordinasi 
anggota DKP bidang Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Paroki 
bertanggung jawab untuk: 

1. melayani Umat dan pihak-pihak lain di luar Paroki Santo 

Paulus  yang hendak menggunakan atau menyewa BalParoki 

lt 3, ruang kelas lt 2 dan lt dasar, peralatan-peralatan dan 

perlengkapan Gedung Pastoral Yohanes Paulus II 

2. Bekerja sama dengan Bagian Umum untuk melakukan 

pemantauan kondisi untuk menjamin apa yang akan dipinjam 

atau disewakan dalam keadaan layak pakai. Bagian ini 

termasuk di dalamnya tataguna pemakaian Gedung Pastoral 

Yohanes Paulus II. 

3. Membangun sistem informasi dan administrasi untuk 

mengatur data pemakaian dan penyewaan fasilitas Gedung 

Pastoral YP II (termasuk di dalamnya kantin, Cafe John Paul 

II dan toko rohani) sehingga memudahkan DPP-DKP 

Pasal 17 PENGADAAN DAN USAHA GEDUNG YP II 
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menganalisa kinerja operasional maupun kinerja keuangan.  

4. Melaporkan secara berkala kepada DKP penggunaan jasa di 

luar karyawan yang dimiliki (outsourcing). 

 

 

 

Hal memperoleh, memiliki, mengelola dan mengalih-milikkan 

harta benda paroki merupakan hak asli dan wewenang Gereja 

saja, yang diselenggarakan oleh Dewan Keuangan Paroki. 45 

Untuk mewujudkan kerja sama dan koordinasi yang baik dengan 

Dewan Keuangan Paroki dan demi perencanaan dan pelaksanaan 

seluruh karya pelayanan pastoral paroki maka: 

a. Bendahara Dewan Pastoral Paroki ex officio menjadi anggota 

Dewan Keuangan Paroki; 

b. Dewan Pastoral Paroki secara periodik mengadakan 

pertemuan dengan Dewan Keuangan Paroki. 

 

 

 

1. Rencana Karya Pelayanan dan Anggaran Tahunan, disusun 
bersama-sama antara DKP, DPP dan Purisbang berikut 
seluruh seksi-seksi dengan Pastor Paroki sebagai 
penanggung jawab. 

2. DKP bertanggung jawab untuk mengevaluasi kemampuan 
keuangan Paroki serta mengupayakan pemenuhannya, guna 
mencukupi kebutuhan dana untuk membiayai semua 
kegiatan Paroki sebagaimana diajukan oleh DPP, Purisbang  
dan semua seksi yang ada, agar program Karya Pelayanan 
Paroki dapat berjalan dengan baik. 

 

 

 
 

 
45. Bdk. Kan 1254; 37; 1280 

Pasal 18 KOORDINASI ANTARA DEPARTEMEN 

Pasal 19 ANGGARAN BELANJA 
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Sejalan dengan pasal-pasal yang mengatur tentang Dewan 
Keuangan Paroki diatas dan berdasarkan Ketentuan Pastoral 
Regio Jawa Ps.147 (ayat 1) “Paroki adalah bagian dari 
Keuskupan”, sehingga Harta Benda Paroki merupakan Harta 
Benda Keuskupan, oleh karena itu pengurusan Harta Benda 
Paroki secara lebih rinci diatur di dalam “Panduan Implementasi 
Kerja Dewan Keuangan dan Pengelolaan Harta Benda Gerejawi 
Keuskupan Bogor”. 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
46. Buku Panduan Implementasi Kerja Dewan Keuangan dan Pengelolaan Harta Benda Gerejawi Keuskupan Bogor, 

Bab 1 ayat 4 hal.3 

Pasal 20 LAIN-LAIN 


