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Bentuk-bentuk Intrupsi Dalam Persidangan  

 

Menurut Petunjuk Pelaksanaan Konferensi Cabang (Juklak Konfercab) Gerakan Mahasiswa 

Kristen Indonesia Oleh PP GMKI 06-08 oleh  

 

1. Point Of  Order (PO) 

Dikatakan dan terjadi jika pembicaraan yang akan diajukan berkaitan langsung dengan 

pokok pembicaraan 

2. Point Of  Informatioan (PI) 

Dikatakan dan terjadi jika yang akan diajukan adalah untuk menerangkan sesuatu yang 

kurang. 

3. Point Of  Clarification (PC) 

Dikatakan dan terjadi jika point yang akan diajukan adalah untuk memperjelas apa yang 

sudah dikatakan sebelumnya 

4. Point Of Personal Privilage (PP) 

Dikatakan untuk membela diri karena pembicaraan yang berlangsung menyinggung 

kepentingan pribadi atau orabng tertentu 

 

Tambahan –tambahan yang biasa dipakai juga dalam persidangan 

 

1. Point of Clearens 

Dikatakan untuk meluruskan masalah ketika menyangkut pribadi 

2. Point of Solution 

merupakan interupsi yang digunakan jika peserta sidang ingin menyampaikan atau 

menawarkan suatu solusi  

3. Point of Justification 

merupakan interupsi yang digunakan untuk menguatkan pendapat sebelumnya 

4. Peninjauan Kembali 

Mengusukan untuk peninjauan kembali terhadap draf yag sudah disepakati sebelum 

disahkan. 

5. Interupsi (biasa) 

Dipakai untuk memotong pembicaraan 

 

 

 

 

 

 

 

 



BENTUK KETUKAN PALU SIDANG DI GMKI 

 

Sebenarnya ketukan dalam sidang tergantung kepada keputusan sidang, namun berikut ini 

menjadi kebiasaan ketukan dalam bersidang GMKI 

 

 

1. Ketukan 1 

Digunakan pada  

a. Keputusan Sela 

b. Kesepakatan 

c. Ketukan oleh pemimpin sidang atau majelis ketua yang akan melanjutkan dalam 

mengambil alih sidang  ( terjadi pada pergantian pemimpin sidang/majelis ketua) 

2. Ketukan 2 

Digunakan pada 

a. Untuk menskorsing atau mencabut skorsing. 

b. Mencabut kembali / membatalkan kesepakatan terdahulu yang dianggap keliru. 

c. Pada pergantian pimpinan sidang oleh pimpinan sidang atau majelis ketua yg 

sementara memimpin sidang ( terjadi pada pergantian pemimpin sidang/majelis 

ketua) 

3. Ketukan 3  

Digunakan pada 

a. Pembukaan dan penutupan sidang 

b. Mengesahkan keputusan/konsideran final /akhir hasil sidang. 

 

 

CONTOH KALIMAT YANG DIPAKAI OLEH PIMPINAN SIDANG/MAJELIS KETUA 

DI GMKI 

 

1. Membuka sidang  

“Dengan mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus sang kepala Gerakan 

maka saya ………….dibuka dan terbuka/tertutup untuk umum. “ tok…….tok…….tok 

 

2. Menutup sidang  

 Dengan mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus sang kepala Gerakan 

maka, ………….ditutup. “ tok…….tok…….tok 

 

3. Mengalihkan pimpinan sidang  

 “mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus sang kepala Gerakan maka saya 

serahkan pau palu sidang kepada pimpinan siding/majelis ketua berikutnya” tok …tok.  

 

4. Mengambil alih pimpinan sidang  

 “palu sidang saya terima sidang saya lanjutkan “ tok  

 

5. Menskorsing sidang  

 “Dengan ini sidang saya skors 1 atau 2 kali 15 menit dari sekarang ” tok……….tok. 

 



6. Mencabut skorsing  

 “Dengan memperhatikan waktu skorsing maka skors saya cabut dan sidang dilanjutkan“ 

tok…….tok 

 

 

 

BENTUK SIDANG-SIDANG DI GMKI 

 

 

Sidang Pleno 

1. Mengesahkan persidangan. 

2. Memilih dan menetapkan Majelis ketua. 

3. Membahas dan menetapkan tata tertib dan jadwal acara. 

4. Mendengar,  dan menilai laporan pertanggungjawaban Badan pengurus Cabang (dan BPK). 

5. Menetapkan komisi, panitia kerja, dan panitia khusus serta menetapkan hasil komisi-komisi 

menjadi keputusan konfercab. 

6. Menetapkan ketua dan sekretaris komisi, panitia kerja, dan panitia khusus. 

7. Memilih dan menetapkan Badan Pengurus Cabang dan Badan Pemeriksa Keuangan (jika 

ada). 

8. Menetapkan Masa Bakti/ Periode  BPC 

9. Menutup persidangan konferensi cabang. 

 

Sidang Komisi 

1. Pembahasan laporan pertanggung jawab Badan Pengurus Cabang. 

2. Membahas dan merumuskan Garis besar program dan kebijakan cabang                                

3. Membahas dan merumuskan anggaran pendapatan dan belanja cabang. 

4. Membahas Masa Bakti/ Periode BPC 

5. Membahas dan merumuskan struktur dan uraian tugas Badan Pengurus Cabang. 

 

Sidang Panitia Kerja (Panja) 

1. membahas dan merumuskan kriteria dan tata cara pemilihan 

2. Membahas dan merumuskan pokok-pokok pikiran konpercab. 

 

Sidang Panitia khusus (Pansus) 

Panitia khusus dapat dibentuk apabila diperlukan 

 

 

 

HAK SUARA DAN HAK BICARA 

• Peserta memiliki hak suara  dan ini tidak dapat diwakilkan dalam bentuk apapun. 

• Peserta dan peninjau memiliki hak bicara. 

• Peninjau hanya memiliki hak bicara 

 

 

 

 



PIMPINAN SIDANG 

i. Pimpinan sidang  terdiri dari pimpinan sidang sementara dan pimpinan sidang tetap 

atau yang disebut majelis ketua. 

ii. Pimpinan sidang sementara adalah Ketua dan Sekretaris Pengurus Pusat/Badan 

Pengurus Cabang/Pengurus Komisariat, memimpin persidangan mulai dari 

pengesahan persidangan sampai pemilihan majelis ketua. 

iii. Pimpinan sidang tetap yang disebut majelis ketua memimpin sampai akhir proses 

konfercab dengan mekanismenya: 

1. Kongres dipimpin oleh 5 (orang) orang majelis ketua yang terdiri dari unsur  

Pengurus Pusat (PP) 2 orang  dan  utusan peserta persidangan 3 (dua) orang 

2. Konfercab dipimpin oleh majelis ketua yang terdiri dari unsur Badan Pengurus 

Cabang (BPC), dan peserta persidangan yang keseluruhannya berjumlah Ganjil 

Contohnya 2 dan 3 atau 1 dan 2  

3. Muskom dipimpin oleh majelis ketua yang terdiri dari unsur Pengurus Komisariat 

(PK)  dan peserta persidangan yang keseluruhannya berjumlah Ganjil 

Contohnya 2 dan 3 atau 1 dan 2  

4. Majelis ketua dari unsur PP ditunjuk dan disepakati PP 

5. Majelis ketua dari unsur BPC ditunjuk dan disepakati BPC. 

6. Majelis ketua dari unsur PK ditunjuk dan disepakati PK 

7. Majelis ketua dari unsur peserta dipilih oleh forum persidangan. 

8. Majelis ketua harus ditetapkan dalam satu surat keputusan. 

9. Apabila dalam proses perjalanan sidang satu dan atau lebih dari satu majelis ketua 

mengundurkan diri karena alasan tetap, maka harus diganti  yang lain dengan 

tetap memperhatikan keterwakilannya sehingga harus dilakukan perubahan dan 

atau penerbitan baru surat keputusan.  
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