
PEMBINAAN PERWIRA SESI VI
« Tugas Perwira Dewan dan 

Perwira Presidium »

Oleh:
Senatus Sinar Bunda Karmel Malang



Menjadi Perwira

❖ Tugas perutusan yang mulia dari Allah

❖ Menyambut perutusan Allah sebagai pelayan



CRÉDITS: Ce modèle de présentation a été créé par 
Slidesgo, comprenant des icônes de Flaticon, des 
infographies et des images de Freepik

Perwira Presidium harus:

a. Menjalankan sistem LM sesuai BP
b. Menjaga ketulusan hati dan semangat
c. Patuh kepada dewan kuria

“Tidak ada prajurit/anggota
yang buruk”yang ada

hanyalah perwira yang 
buruk

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Presidium-presidium tergabung langsung



Tugas Perwira 
Presidium



Pemimpin Rohani Presidium

Pendorong/sumber 
inspirasi bagi para 

perwira dan anggota 
presidium

memberikan teladan 
kesetiaan untuk tetap 

melakukan hal-hal 
kecil dengan tekun

“penuntun, dan 
pemandu” dalam

penanganan masalah-
masalah presidium

membekali legioner
dengan penerangan 

dan kasih yang paling 
agung dari Bunda Allah

Menyampaikan Bacaan
Rohani dan Alokusio

Memimpin doa-doa
legio saat rapat

presidium*



Ketua Presidium

Memperhatikan
kesiapan ruang rapat, 

memimpin rapat
presidium, memulai 
rapat tepat waktu

Mimimpin doa-doa Legio
dan memberikan 
alokusio jika PR 

berhalangan hadir

Menghadiri rapat dewan dan 
memberikan laporan tahunan
ke dewan dimana presidium 

bergabung*

memberikan  instruksi  
dan  membimbing  perwira 
lain dalam melaksanakan 

tugas-tugas mereka

01

04

02

05

03

menampakkan semangat rohani 
yang tinggi (pengorbanan diri

dan kerendahan hati) dan 
memiliki sifat pemimpin

kerasulan



Wakil Ketua Presidium

Memperhatikan
keanggotaan presidium, 

menerima tamu dan 
mengisi daftar hadir
saat rapat presidium

Mimimpin doa-doa Legio
dan memberikan 

alokusio jika PR dan 
ketua berhalangan hadir

Menghadiri rapat
dewan dimana

presidium tersebut
bergabung*

membuat  dan 
menyimpan daftar 

anggota 
aktif, pretorian, 

ajutorian, dan auksilier

01

04

02

05

03

mengingatkan  anggota aktif
(masa  percobaan), 

mengatur dan menyiapkan
pengucapan janji LM

menampakkan semangat 
rohani yang tinggi

(pengorbanan diri dan 
kerendahan hati)

06



Sekretaris Presidium

Membuat dan  
menyampaikan notulen

saat rapat presidium  
dan mengarsipkan

notulen dengan baik

membuat laporan
tahunan sesuai dengan
jadwal laporan tahun
yang dijadwalkan oleh 

dewan*

Menghadiri rapat dewan 
dimana presidium 

tersebut bergabung*

Membuat surat dan 
mengarsipkan surat

masuk dan surat keluar

01

04

02

05

03

menampakkan semangat 
rohani yang tinggi

(pengorbanan diri dan 
kerendahan hati)

06



Bendahara Presidium

bertanggungjawab  atas  
semua penerimaan dan 
pengeluaran  presidium, 
menyimpan dana dengan 
baik dan mencatat semua 

bukti transaksi

memastikan bahwa 
kantong kolekte/derma 

rahasia tersedia pada 
setiap rapat

Menghadiri dan 
memberikan laporan audit 

keuangan presidium ke
dewan dimana dewan 
tersebut bergabung*

Bendahara harus  
memperhatikan ketentuan 

mengenai Dana  yang  
tertera  dalam BP bab 35

(Saldo kas tahunan
diserahkan kepada dewan) 

dimana presidium 
tergabung*

01

04

02

05

03

menampakkan semangat 
rohani yang tinggi

(pengorbanan diri dan 
kerendahan hati)



Tugas Perwira 
Dewan



CRÉDITS: Ce modèle de présentation a été créé par 
Slidesgo, comprenant des icônes de Flaticon, des 
infographies et des images de Freepik

Pimpinan Dewan harus:

a. Menjamin kesatuan
b. Mempertahankan sistem LM sesuai BP
c. Menjaga ketulusan hati dan semangat
d. Patuh kepada dewan yang paling tinggi

Baik buruknya LM di suatu
daerah tergantung cara
dewan memimpinnya

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Pemimpin Rohani Dewan

Pendorong/sumber 
inspirasi bagi para 

perwira dan anggota 
dewan

memberikan teladan 
kesetiaan untuk tetap 

melakukan hal-hal 
kecil dengan tekun

“penuntun, dan 
pemandu” dalam

penanganan
masalah-masalah

dewan

membekali perwira
presidium dan perwira

dewan dengan 
penerangan dan kasih 
yang paling agung dari 

Bunda Allah

Menyampaikan Bacaan
Rohani dan Alokusio

Memimpin doa-doa
legio saat rapat dewan*



Ketua Dewan

Memperhatikan
kesiapan ruang rapat, 

memimpin rapat
dewan, memulai rapat 

tepat waktu

Mimimpin doa-doa Legio
dan memberikan 
alokusio jika PR 

berhalangan hadir

Menghadiri dan 
memberikan laporan

dewan dimana
dewan tersebut

bergabung*

Memikirkan
perkembangan dewan, 
memberikan  instruksi  

dan  membimbing  perwira 
lain dalam melaksanakan 

tugas-tugas mereka

01

04

02

05

03

06menampakkan semangat 
rohani yang tinggi

(pengorbanan diri dan 
kerendahan hati) dan 

memiliki sifat pemimpin
kerasulan

Melakukan supervisi ke
presidium dan dewan 

asuhan*



Wakil Ketua Dewan

Memperhatikan
keanggotaan dewan, 
menerima tamu dan 
mengisi daftar hadir

saat rapat dewan

Mimimpin doa-doa Legio
dan memberikan 

alokusio jika PR dan 
ketua berhalangan hadir

Menghadiri dan 
memberikan laporan

dewan dimana
dewan tersebut

bergabung*

Membuat jadwal
pembinaan dan supervisi
ke presidium dan dewan 

asuhan*

01

04

02

05

03

06
menampakkan semangat 

rohani yang tinggi
(pengorbanan diri dan 

kerendahan hati)

Melakukan supervisi ke
presidium dan dewan 

asuhan*



Sekretaris Dewan

Membuat dan  
menyampaikan notulen
dewan saat rapat dewan 

dan mengarsipkan
notulen dengan baik

Mengirimkan notulen
dewan dan membuat
laporan dewan sesuai

dengan jadwal laporan
dewan*

Menghadiri dan 
memberikan laporan

dewan dimana dewan 
tersebut bergabung*

Membuat surat
undangan rapat dan 

surat-surat lainnya serta
mengarsipkan surat

masuk dan surat keluar

01

04

02

05

03

06
menampakkan semangat 

rohani yang tinggi
(pengorbanan diri dan 

kerendahan hati)

Melakukan supervisi ke
presidium dan dewan 

asuhan*



Bendahara Dewan

bertanggungjawab  atas  
semua penerimaan dan 

pengeluaran  dewan 
memperhatikan ketentuan 

mengenai Dana  yang  
tertera  dalam BP bab 35

memastikan bahwa 
kantong kolekte/derma 

rahasia tersedia pada 
setiap rapat

Menghadiri dan 
memberikan laporan

audit keuangan dewan 
dimana dewan 

tersebut bergabung*

Mengelola keuangan
dewan, dan menyiapkan
benda-benda legio yang 

dibutuhkan oleh presidium 
dan dewan asuhan*

01

04

02

05

03

06

menampakkan 
semangat rohani yang 

tinggi (pengorbanan diri
dan kerendahan hati)

Melakukan supervisi ke
presidium dan dewan 

asuhan*





Terima 
kasih


