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Sidang  Raya  2017  –  Penggantian  Dana  Transportasi   dan  Akomodasi   
	  

1.  Pedoman  
	  

1.1  Delegasi  Gereja  Anggota     
	  

a) Penggantian	  dana	  disediakan	  untuk	  memastikan	  keadilan	  dalam	  partisipasi	  para	  delegasi	  
gereja	  anggota	  WCRC	  yang	  sesuai	  dengan	  persyaratan	  konstitusi.	  
	  
Mengingat	  terbatasnya	  dana	  yang	  tersedia,	  gereja-‐gereja	  anggota	  harus	  terlebih	  dahulu	  memastikan	  
bahwa	  semua	  sumber	  dana	  yang	  lain	  telah	  diusahakan.	  Staff	  WCRC	  akan	  mendokumentasikan	  diskusi	  
dengan	  gereja	  anggota	  yang	  memberikan	  konfirmasi	  bahwa	  telah	  ada	  usaha-‐usaha	  melalui	  sumber	  lain	  
untuk	  mencukupi	  biaya-‐biaya	  partisipasi.	  	  
	  
Pengembalian	  dana	  dapat	  diberikan	  apabila	  

• Terdapat	  kesepahaman	  bahwa	  ada	  kesulitan	  untuk	  membiayai	  partisipasi	  penuh	  sebuah	  
delegasi;	  

• Kontribusi	  keanggotaan	  untuk	  tahun	  2011	  hingga	  2015	  telah	  dibayarkan;	  
• dan	  permintaan	  penggantian	  dana	  telah	  disampaikan	  kepada	  Sekretaris	  Umum	  WCRC	  

sebelum	  tanggal	  31	  Maret	  2017.	  Dalam	  keadaan	  khusus,	  batas	  waktu	  ini	  dapat	  
diperpanjang.	  

	  
Sebuah	  proposal	  penggantian	  dana	  akan	  disiapkan	  oleh	  Sekretaris	  Umum,	  berdasarkan	  prioritas	  
alokasi	  dana	  yang	  disampaikan	  di	  bawah	  ini.	  
	  
Dalam	  keadaan	  di	  mana	  kesulitan	  finansial	  telah	  diketahui,	  dengan	  tetap	  memerhatikan	  prioritas	  
alokasi	  dana	  di	  bawah	  ini,	  Sekretaris	  Umum	  WCRC	  dapat	  menghubungi	  gereja	  anggota	  untuk	  
menawarkan	  penggantian	  dana.	  
	  

b) Prioritas	  alokasi	  penggantian	  dana	  adalah	  sebagai	  berikut:	  
	  
Penggantian	  dana	  akan	  dialokasikan	  berdasarkan	  kriteria	  berikut	  ini,	  untuk	  memastikan	  persentasi	  
penggantian	  dana	  yang	  adil	  bagi	  delegasi	  gereja-‐gereja	  anggota:	  

• Gereja-‐gereja	  yang	  delegasinya	  sesuai	  dengan	  kriteria	  konstitusional	  terkait	  jumlah	  
perempuan,	  pemuda,	  dan	  awam;	  

• Gereja-‐gereja	  yang	  sudah	  membayar	  kontribusi	  keanggotaan	  sejak	  2011	  hingga	  2015;	  
• Gereja-‐gereja	  yang	  sudah	  membayar	  biaya	  transportasi,	  akomodasi,	  dan	  registrasi	  

untuk	  paling	  tidak	  satu	  orang	  delegasi.	  
	  

c) Proses	  alokasi	  penggantian	  dana:	  
	  
Apabila	  proposal	  penggantian	  dana	  diterima	  oleh	  gereja	  yang	  bersangkutan,	  maka	  WCRC	  akan	  
membantu	  delegasi	  terkait	  dalam	  mengurus	  hal-‐hal	  praktis,	  mengatur	  akomodasi	  dan	  memesan	  tiket	  
dengan	  harga	  paling	  masuk	  akal.	  	  
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Apabila	  gereja	  anggota	  atau	  delegasi	  memilih	  untuk	  mengatur	  transportasi	  sendiri,	  
• Gereja	  atau	  delegasi	  tersebut	  bertanggungjawab	  untuk	  melakukan	  pengaturan	  transportasi,	  

dan	  memberitahukan	  detail	  kedatangan	  dan	  keberangkatan	  kepada	  WCRC;	  	  
• Subsidi	  transportasi	  akan	  dibatasi	  pada	  harga	  yang	  ditemukan	  oleh	  WCRC	  untuk	  tanggal	  

kedatangan/keberangkatan	  tersebut;	  	  
• Pengaturan	  akomodasi	  yang	  tidak	  terlebih	  dahulu	  disetujui	  secara	  resmi	  oleh	  WCRC	  tidak	  

akan	  mendapatkan	  penggantian	  dana;	  dan	  	  
• Klaim	  penggantian	  dana	  transportasi	  harus	  disampaikan	  oleh	  delegasi	  terkait	  kepada	  bagian	  

keuangan	  WCRC	  paling	  lambat	  pada	  waktu	  berlangsungnya	  Sidang	  Raya.	  Penggantian	  Dana	  
sesuai	  dengan	  persyaratan	  yang	  telah	  disampaikan	  akan	  dilakukan	  setelah	  Sidang	  Raya	  
selesai	  dilaksanakan.	  	  

	  
1.2  Konsultan  dan  Staff   Terkooptasi   yang  diundang  oleh  WCRC    
WCRC	  akan	  menghubungi	  gereja/organisasi	  di	  mana	  konsultan/staff	  tersebut	  terikat	  dan	  membiayai	  
pengeluaran	  yang	  tidak	  diberikan	  oleh	  gereja/organisasi	  tersebut	  menurut	  pedoman	  pengeluaran	  dana	  
transportasi	  dan	  akomodasi.	  

	  
1.3  Tamu  yang  diundang  oleh   WCRC    
WCRC	  akan	  menawarkan	  akomodasi,	  konsumsi	  dan/atau	  biaya	  transportasi	  jika	  diperlukan.	  	  

	  
1.4  Peserta  Lainnya     
Perwakilan	  delegasi	  lainnya,	  pengamat	  terdelegasi,	  dan	  anggota	  Komite	  Eksekutif	  petahana	  yang	  tidak	  
menjadi	  delegasi	  akan	  membiayai	  kebutuhannya	  sendiri.	  

	  
1.5  Pengecual ian     
Pengecualian	  apapun	  terkait	  kelayakan	  menerima	  penggantian	  dana	  membutuhkan	  persetujuan	  Sekretaris	  
Umum.	  	  
	  
2.  Pengeluaran  yang  dapat  diganti   

	  
Pengeluaran-‐pengeluaran	  berikut	  ini	  akan	  digantikan	  bagi	  peserta	  yang	  mendapatkan	  penggantian	  dana:	  

	  
a) Transportasi	  pulang-‐pergi	  ke	  Leipzig:	  

Biaya	  penerbangan	  langsung	  di	  kelas	  ekonomi,	  dari	  bandara	  keberangkatan	  di	  negara	  tempat	  tinggal	  
peserta	  ke	  Leipzig	  dan	  kembali	  ke	  negara	  asal	  peserta	  tanpa	  perhentian	  tambahan,	  kecuali	  
dibutuhkan	  waktu	  istirahat	  karena	  durasi	  perjalanan	  melebihi	  18	  jam.	  Dalam	  kasus	  ini,	  WCRC	  akan	  
membiayai	  makan	  dan	  akomodasi	  di	  kelas	  menengah.	  Jika	  peserta	  memesan	  tiket	  sendiri,	  
penggantian	  dana	  akan	  diberikan	  sejumlah	  harga	  paling	  rendah	  yang	  tersedia	  pada	  tanggal	  terkait,	  
baik	  jika	  dipesan	  oleh	  WCRC	  atau	  dipesan	  di	  negara	  asal	  peserta.	  	  

	  
b) Akomodasi	  dan	  konsumsi	  selama	  Sidang	  Raya	  berlangsung:	  

Apabila	  peserta	  mengatur	  akomodasi	  sendiri	  berdasarkan	  persetujuan	  WCRC,	  penggantian	  
dana	  akan	  diberikan	  hingga	  jumlah	  biaya	  akomodasi	  yang	  dikeluarkan	  seandainya	  
akomodasi	  diatur	  oleh	  WCRC	  atau	  jumlah	  biaya	  akomodasi	  yang	  diatur	  oleh	  peserta	  
sendiri,	  tergantung	  mana	  yang	  lebih	  rendah.	  

	  
3.  Kontribusi   Minimum  
	  
Pengeluaran	  berikut	  ini	  diperhitungkan	  sebagai	  kontribusi	  minimum	  yang	  harus	  ditanggung	  oleh	  
gereja/peserta	  dan	  tidak	  akan	  digantikan	  oleh	  WCRC:	  

• Biaya	  Registrasi;	  
• Biaya	  visa,	  biaya	  transportasi	  di	  negara	  asal,	  pajak	  perjalanan,	  dll.	  
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4.  Pengeluaran  yang  tidak  diberikan  penggantian  

• WIFI,	  	  
• telepon,	  	  
• makanan	  yang	  diantar	  ke	  kamar,	  	  
• pengeluaran	  pribadi	  lainnya.	  


