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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Upaya Majelis Sinode GMIT untuk merumuskan 

pedomanan penilaian kinerja bagi pendeta GMIT, adalah bagian 

dari tanggungjawab Majelis Sinode, untuk menata GMIT dalam 

pelayanan kepada jemaat maupun secara organisatoris. Salah satu 

hal penting dalam menata organisasi GMIT yang perlu 

diperhatikan adalah menata Sumber Daya Manusia yang dimiliki 

yaitu pendeta. Jumlah pendeta GMIT yang telah mencapai 1.162 

orang dan jumlah jemaat yang mencapai 2.504 jemaat, dengan 

luas wilayah yang mencakup 44 Klasis, mendorong MS-GMIT 

untuk merumuskan pedoman penilaian kinerja pendeta, yang 

dapat digunakan sebagai alat kontrol terhadap pendeta dalam 

melaksanakan tugas, dan tanggungjawab pelayan ditengah 

jemaat. 

Alat kontrol yang tepat, yang didahului dengan proses 

yang benar akan menciptakan sebuah sistem yang dapat 

menunjang pencapaian tujuan organisasi. Bagaimana tanggapan 

pendeta GMIT terhadap upaya Sinode GMIT, dalam menciptakan 

sistem kontrol, terhadap karyawannya lewat penilaian kinerja ? 

Pembahasan selanjutnya dalam bab ini, akan mencoba 

menganalisis tanggapan pendeta terhadap keputusan yang telah 

dibuat oleh Sinode GMIT, dengan diberlakukannya penilaian 

terhadap kinerja pendeta, serta tanggapan pendeta terhadap 
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standar penilaian serta metode penilaian yang di gunakan oleh 

GMIT. Upaya analisis terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah 

dirumuskan dalam bab I, akan memperhatikan kajian pustaka 

yang telah dibahas di bab II. Tetapi sebelum masuk dalam 

pembahasan hasil penelitian, akan dipaparkan terlebih dahulu 

tentang profil GMIT secara singkat, untuk memberi gambaran 

tentang pelayanan GMIT serta tugas dan tanggungjawab pendeta 

menurut GMIT. 

 

1.1 Gambaran Umum Gereja Masehi Injili di Timor  

4.1.1 Gambaran Pelayanan GMIT  

GMIT adalah sebuah organisasi gereja dengan bentuk 

organisasi terdiri dari  Sinode, Klasis dan Jemaat sebagai satu 

kesatuan yang utuh. Sistem Presbiterial-Sinodal adalah sistem 

pelayanan yang di anut oleh GMIT.  Adapun  makna dari pada 

sistem ini ialah bahwa basis kehidupan dan pelayanan GMIT 

adalah jemaat yang diperintah oleh Majelis Jemaat tetapi pada 

saat yang sama jemaat-jemaat itu  bersama-sama membentuk 

Sinode. Sinode adalah wadah kebersamaan jemaat-jemaat GMIT 

yang dirupakan oleh persidangan para presbiter dan pelaksanaan 

program kebersamaan pada lingkup terluas. Hubungan antara 

Sinode dengan Jemaat adalah hubungan-pelayanan, bukan 

hubungan hierarkhis atau hubungan sub-ordinasi. Basis pelayanan 

GMIT  adalah Jemaat-Jemaat. 
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Pengajaran yang dianut GMIT, mula-mula sebagai 

warisan Gereja Hervormed Belanda, lalu berkembang secara 

dinamis sesuai dengan respons GMIT terhadap perubahan 

lingkungan pelayanannya dan sekaligus dalam kesetiaan kepada 

tradisi reform. Dengan dokumen-dokumen dasar itu serta bahan 

kelengkapan lainnya GMIT masih bertahan sampai sekarang ini 

sambil  mengajar warganya dan sekaligus  melangkah maju ke 

depan mengemban tugas dan panggilan gereja di wilayah di mana 

GMIT ditempatkan Allah.  

Pelayanan GMIT kepada umat mencakup 5 bidang 

pelayanan, yaitu: 1). Koinonia: Dimana GMIT harus menjadi 

teladan dalam mengembangkan persekutuan yang bersifat terbuka 

dan menjunjung tinggi kesetaraan, semua umat manusia, 

termasuk seluruh ciptaan.   2). Marturia: GMIT terpanggil untuk 

menjalankan tugas, memberitakan dan menjadi saksi dari berita 

kabar baik yang disampaikan. Tugas kesaksian gereja, harus 

dinyatakan baik dalam kehidupan bergereja, maupun dalam 

kesaksian ditengah-tengah masyarakat; 3). Diakonia: Bentuk 

solidaritas yang nyata bagi kaum yang lemah, miskin dan 

terpinggirkan.Lewat pelayanan diakonia GMIT terpanggil untuk 

melawan segala bentuk ketidakadilan terhadap umat manusia; 4). 

Liturgia:  bidang pelayanan yang menolong umat mendapatkan 

pengalaman bersama Allah dan mengekspresikan hubungan 

dengan Allah lewat ibadah; 5). Oikonomia: bidang pelayanan 

yang mencakup tanggungjawab penataan internal GMIT maupun 
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mencakup tanggungjawab penataan masyarakat dan alam ciptaan 

Allah.  Penjabaran dari 5 bidang pelayanan tersebut, yang selalu 

diimplementasikan oleh GMIT dalam pelayan.  

 

4.1.2  Prinsip Kelembagaan GMIT   

Pada tanggal 31 Oktober 1947 GMIT dinyatakan sebagai 

gereja yang mandiri dengan dasar hukum Staatsblad Van 

Nederlandsch Indie, (Tata GMIT, 2010). Sejak saat itu GMIT 

tumbuh dan berkembang dalam wilayah pelayanan yang luas, 

yang meliputi wilayah NTT (kecuali Pulau Sumba) dan Pulau 

Sumbawa di NTB. Dalam menjalankan misi pelayanannya GMIT 

mengacu pada prinsip Presbiterial Sinodal yang menjunjung 

tinggi unsur kemajelisan, kebersamaan, kesetaraan dalam 

permusyawaratan. Rumusan ini menunjukan suatu sistem 

kepemimpinan yang bersifat kolektif baik pada aras jemaat, klasis 

maupun sinode.  

Kata kunci dari prinsip presbiterial sinodal, adalah 

persidangan. Lewat persidangan, pejabat-pejabat gereja duduk 

bersama dalam sebuah kemajelisan yang mencari dan 

merumuskan kehendak Allah. Sebagai bentuk pemerintahan 

gerejawi yang berbasis pada persekutuan, prinsip presbiterial 

sinodal tidak mengenal hirarki dalam relasi antara sinode, klasis 

dan jemaat. Masing-masing aras gereja bertanggungjawab dan 

berewewenang atas pelayanan dalam lingkup pelayanannya. (Tata 

GMIT, 2010). 



���

�

GMIT memakai istilah jemaat untuk menyebut 

persekutuan orang percaya pada tempat dan lingkungan sosial 

budaya tertentu. Klasis adalah wadah kebersamaan jemaat-jemaat 

GMIT dalam wilayah tertentu yang terwujud dalam kebersamaan 

para presbiter dalam persidangan. Sedangkan sinode adalah 

wadah kebersamaan jemaat-jemaat GMIT, yang terwujud dalam 

persidangan oleh para presbiter dalam lingkup terluas. Oleh 

karena itu GMIT mengenal tiga aras pelayan yaitu jemaat, klasis 

dan sinode, namun yang menjadi basis pelayanan GMIT adalah 

jemaat. 

Penataan pelayanan di lingkup jemaat diatur oleh majelis 

jemaat. Majelis jemaat adalah jabatan keorganisasian yang 

terbentuk dari para pejabat pelayanan yaitu pendeta, penatua, 

diaken dan pengajar. Majelis jemaat menurut Tata GMIT 

bertugas untuk melaksanakan pendampingan pastoral terhadap 

jemaat. Dalam melaksanakan tugasnya majelis jemaat bermitra 

dan berkonsultasi dengan majelis klasis dan majelis sinode. 

Majelis jemaat bertanggungjawab kepada jemaat dalam 

persidangan jemaat. 

Pada aras klasis, majelis klasis dipilih untuk 

mengkoordinir pelayanan di tingkat klasis. Majelis klasis dipilih 

dari presbiter-presbiter yang ada dalam wilayah tersebut dalam 

persidangan klasis. Tugas majelis klasis adalah 

menyelenggarakan persidangan klasis, melaksanakan pelayanan 

di lingkup klasis, mendampingi majelis jemaat dalam 



�	�

�

penyelesaian masalah di lingkup jemaat, serta memelihara dan 

mengembangkan hubungan kemitraan dengan pihak lain. 

Menurut Tata GMIT (2010) Majelis klasis hanya memiliki 

kewenangan pengambilan keputusan dalam persidangan, bukan 

secara perorangan oleh masing-masing anggota. Majelis klasis 

bertanggungjawab kepada jemaat-jemaat dalam persidangan 

klasis. 

Pada aras sinode, majelis sinode dipilih, diangkat dan 

diteguhkan dalam persidangan sinode. Majelis sinode bertugas 

memimpin dan mengoordinasikan pelayan di lingkup sinode. 

Majelis sinode bertugas melaksanakan pendampingan pastoral 

dan pemberdayaan terhadap unit-unit pembantu pelayanan 

majelis sinode. Majelis sinode hanya memiliki kewenangan 

pengambilan keputusan dalam persidangan, bukan secara 

perorangan oleh masing-masing anggota. Majelis sinode 

bertanggungjawab kepada persidangan sinode.  

Prinsip kelembagaan GMIT seperti yang diuraikan di atas, 

memberikan gambaran bahwa GMIT secara organisasi mengakui 

adanya kepemimpinan kolektif atau yang disebut dengan 

kemajelisan. Keputusan-keputusan yang diambil baik di aras 

jemaat, klasis maupun sinode adalah keputusan bersama. 

Diharapkan lewat keputusan bersama tersebut, setiap pengambil 

keputusan bertanggungjawab atas keputusan yang diambil. Hal 

ini tentu sangat berbeda dengan prinsip dari organisasi laba dan 

nirlaba lainnya, dimana setiap karyawan bertanggungjawab 
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kepada organisasi dan taat melakukan keputusan yang berasal 

dari aras pimpinan perusahaan. Setiap karyawan diarahkan untuk 

menghasilkan laba yang sebesar-besarnya bagi perusahaan. 

Aspek penting dari prinsip ini adalah apa yang dihasilkan oleh 

karyawan. 

 

4.1.3 Pendeta Menurut GMIT  

GMIT mengakui bahwa seluruh warganya adalah 

pengemban tugas imamat yang melayani. Namun guna 

memperlengkapi warga jemaat bagi pekerjaan pelayanan  demi 

pembangunan gereja dan masyarakat, secara khusus GMIT juga 

mengangkat dan menetapkan  warganya  yang  dipanggil  untuk  

melaksanakan  jabatan-jabatan  khusus. Jabatan-Jabatan khusus 

tersebut adalah : pendeta, penatua, diaken dan pengajar,  yang 

disebut jabatan pelayanan. Selain jabatan pelayanan GMIT juga 

mengenal adanya jabatan keorganisasian, yang disebut 

kemajelisan. Pada bagian ini, penulis tidak akan membahas 

jabatan-jabatan yang berada di lingkup GMIT secara keseluruhan 

tetapi hanya menguraikan tentang jabatan pendeta. 

Pada diri pendeta terdapat dua jabatan, yaitu jabatan 

pelayanan dan jabatan keorganisasian. Sebagai pelayan seorang 

pendeta melaksanakan tugas-tugas sebagai pelayan firman Allah, 

melaksanakan pelayanan sakramen, perkunjugan jemaat. Dalam 

jabatan keorganisasian seorang pendeta wajib diangkat sebagai 

ketua majelis jemaat, yang bertanggungjawab melaksanakan 
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tugas-tugas organisasi sebagai pemimpin dalam jemaat (MS-

GMIT, 2012).  

Peraturan Pokok GMIT tentang Jabatan dan 

Kekaryawanan, menjelaskan bahwa kedudukan setiap jabatan 

pelayanan (pendeta, penatua, diaken, pengajar) adalah setara dan 

saling menunjang atau menopang. Baik itu di aras jemaat, klasis 

maupun sinode.    Hubungan antar jabatan dikoordinasikan oleh 

majelis ditiap-tiap aras. Hubungan antar jabatan keorganisasian di 

tiap-tiap aras adalah bersifat penugasan dan konsultasi. GMIT 

menjunjung tinggi pola kepemimpinan yang bersifat 

kebersamaan, kesetaraan dalam kemajelisan. 

Setiap karyawan GMIT termasuk pendeta berwewenang 

untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugas dan 

tanggungjawabnya. Hak pendeta sebagai karyawan GMIT 

menurut Peraturan Pokok GMIT tentang Jabatan dan 

Kekaryawanan Bab XIV, pasal 67 ayat 2 adalah : Setiap 

karyawan memiliki hak dan kewajiban antara lain:  

 

a. Gaji atau imbalan yang adil dan layak sesuai dengan jenjang 
pendidikan, beban pekerjaan, besarnya tanggungjawab, dan kinerja 
pelayanan; 

b. Penghargaan terhadap produktifitas dan prestasi kerja; 
c. Cuti 
d. Biaya perawatan ketika sakit atau tertimpa kecelakaan; hak yang sama 

juga untuk anggota keluarga inti yang menjadi tanggungan karyawan 
yang bersangkutan;  

e. Tunjangan karena cacat jasmani atau rohani yang dialami ketika 
sedang melaksanakan tugas sehingga tidak dapat lagi bekerja secara 
tetap;  

f. Uang duka bagi keluarganya apabila yang bersangkutan meninggal 
dunia ketika sedang melaksanakan tugas; 
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g. Kesempatan memperoleh pendidikan lanjutan dan latihan yang 
berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya; 

h. Fasilitas kerja yang menopang efektifitas dan produktifitas kerja;  
i. Pensiun. 
 
Kewajiban  sebagai karyawan GMIT adalah : 
a. Menjunjung tinggi pengakuan iman; 
b. Menaati Tata Gereja; 
c. Menjaga persekutuan dan keutuhan gereja; 
d. Menyimpan rahasia jabatan dan rahasia pelayanan; 
e. Menjalankan tugas di mana dan kapan saja berdasarkan pengaturan 

lembaga atau pejabat gereja yang berwenang karena tuntutan 
pelayanan gereja;  

f. Setiap karyawan mempertanggungjawabkan pelayanannya kepada 
Tuhan melalui Majelis Jemaat, Majelis Klasis dan Majelis Sinode 
sesuai dengan lingkup pelayanannya.  

 

Pendeta adalah salah satu instrument pelayanan dalam 

tubuh Majelis Jemaat yang memiliki kewibawaan sebagai teolog 

yang memberi perspektif teologi bagi keutuhan pelayanan dalam 

jemaat. Pendeta juga adalah gembala yang senantiasa berada di 

depan, di tengah dan di belakang majelis jemaat serta selalu 

berada bersama segenap jemaat. Pendeta dituntut untuk menjadi 

teladan iman dan memiliki disiplin hidup dalam jemaat.  Seorang 

pendeta memiliki tanggungjawab yang besar dalam pelayanan. 

Pendeta tidak saja bertanggungjawab terhadap sinode GMIT 

sebagai lembaga pengutus tetapi pendeta juga bertanggungjawab 

kepada jemaat sebagai basis pelayan dan kepada Yesus Kristus 

sebagai pemilik dan kepala gereja.  
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4.2 Gambaran Umum Tentang  Pedoman Penilaian Kinerja 

Pendeta GMIT 

4.2.1 Latar Belakang 

Pendeta dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk 

mengabdi dengan sepenuh hati, memberikan waktu dan perhatian 

pada pelaksanaan amanat kerasulan, serta mampu melaksanakan 

tugas-tugasnya secara maksimal, efisien dan efektif.  Bagi sinode 

GMIT untuk dapat menata pelayanan para pendeta GMIT, dalam 

jumlah yang besar, serta meningkatkan kinerja dan komitmen 

pelayanan pendeta yang semakin rendah, seperti yang tergambar 

dalam laporan MS-GMIT periode 2007-2011 dan periode 2011-

2015, yang menjelaskan tentang berbagai persoalan yang 

berhubungan dengan kinerja pendeta maka dibutuhkan cara yang 

tepat. Persidangan sinode GMIT tahun 2009, telah diputuskan 

untuk diberlakukan penilaian kinerja terhadap pendeta, yang 

dianggap sebagai salah satu cara yang dapat dipakai untuk menata 

dan meningkatkan kinerja pendeta. 

Penilaian kinerja pendeta adalah suatu proses yang 

dilakukan oleh manajemen GMIT untuk mengevaluasi atau 

menilai prestasi kerja karyawan dalam hal ini pendeta dalam 

pelaksanaan tugas pelayanan, baik secara individu atau kelompok 

orang sesuai visi dan misi GMIT. Penilaian kinerja pendeta 

dirancang dengan tujuan agar  setiap karyawan dapat diberikan 

layanan mutasi, promosi, pengembangan kompetensi dan 

peningkatan dukungan fasilitas dan kesejahteraan yang tepat. 
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Untuk itu maka setiap karyawan perlu diukur dan dinilai tingkat 

kepantasannya termasuk pengalaman pelayanan dan 

kepemimpinannya dalam berbagai jenjang.  

Penilaian kinerja pendeta dibuat bukan hanya untuk 

memberi informasi yang obyektif tentang pelayanan seorang 

pendeta, tetapi diharapkan mampu memotivasi pendeta untuk 

memiliki komitmen pelayanan yang tinggi. Penilaian kinerja yang 

berhasil, wajib dipakai sebagai bagian integral dari manajemen 

kinerja karyawan. Hal itu mencakup, membangun kesepakatan 

yang melibatkan karyawan, mengenai hasil yang akan dicapai 

tiap karyawan. Pelaksanaan penilaian juga harus melibatkan 

seluruh karyawan, yang hasilnya perlu ditindaklanjuti, lewat 

berbagai program pengembangan agar karyawan yang mencapai 

prestasi yang memuaskan dapat dipertahankan bahkan 

ditingkatkan dan prestasi yang kurang memuaskan dapat 

diperbaiki. 

Dasar dari pedoman penilaian kinerja pendeta yang dibuat 

oleh GMIT adalah bersifat alkitabah dan sesuai dengan prinsip 

berorganisasi di GMIT. Secara alkitabiah, terdapat beberapa ayat 

alkitab yang merefleksikan bahwa  pelayan atau sebagai hamba 

Tuhan, tiap-tiap orang perlu bertanggungjawab atas apa yang ia 

kerjakan. Ayat-ayat tersebut antara lain, Matius 25:31-46, Matius 

25:14-30 dan Lukas 19:11-27, I Korintus 3: 10-18,  I Semuel 

15:10-11, I Semuel 16:7-13,  Yohanis 21:15-19  dan Yohanes 

12:1-8. 
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Secara organisatoris, penilaian kinerja pendeta mengacu 

pada peraturan-peraturan yang terdapat dalam : Tata Dasar GMIT 

2010 pasal 16 tentang penatalayanan, Pasal 26 tentang jabatan  

gerejawi, Pasal 28 tentang jenis jabatan gerejawi, juga beberapa  

Pertaturan Pokok GMIT tentang Karyawan, Penilikan dan 

Disiplin, Jabatan Gereja dan Disiplin Pejabat dan Karyawan 

GMIT. Oleh karena itu bagi GMIT penilaian kinerja pendeta 

sudah sepantasnya dilaksanakan. 

Gambaran tentang pedoman penilaian kinerja pendeta 

sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka GMIT perlu 

mengkaji kembali dan menetapkan orientasi dari tugas dan 

pelayanan seorang pendeta secara jelas. Apakah pendeta sebagai 

karyawan yang bekerja untuk memenuhi standar organisasi dan 

bertanggungjawab kepada organisasi atau lebih menekankan 

jabatan pendeta sebagai hamba yang melayani kebutuhan jemaat 

sebagai basis pelayanan dan yang bertanggungjawab kepada 

Yesus Kristus sebagai kepala gereja, sebagaimana yang terdapat 

dalam Tata GMIT. Hal ini sangat mempengaruhi GMIT dalam 

menetapkan tujuan dan manfaat penilaian, aspek-aspek penilaian, 

indikator  penilaian, standar penilaian dan proses penilaian yang 

digunakan.  

 

4.2.2 Tujuan dan  Aspek-Aspek  Penilaian Kinerja Pendeta 

Tujuan penilaian kinerja pendeta secara organisasi adalah 

untuk menjawab kebutuhan administrasi GMIT dalam hal ini 
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untuk memberikan arah bagi manejemen GMIT dalam rangka 

penetapan promosi, demosi (penurunan jabatan), kenaikan gaji, 

rotasi, mutasi dan perencanaan karier karyawan. Selain itu 

penilaian kinerja pendeta juga bertujuan untuk memberikan 

motivasi kepada pendeta untuk melayani dan mengembangkan 

talenta secara efektif. Nampaknya GMIT mengabungkan tujuan 

penilaian kinerja yang berorentasi pada tujuan administrasi dan 

pengembangan karyawan. Namun GMIT perlu memperhatikan 

fokus dilakukannya penilaian kinerja pendeta, yang sesuai dengan 

visi dan misi pelayanan GMIT. 

Aspek-aspek yang dinilai dalam penilaian kinerja pendeta 

GMIT  adalah : 

1. Kesetiaan, yaitu kesetiaan kepada Alkitab sebagai firman 

Allah, kesetiaan pada akta atau janji panggilan pelayanan 

sebagai pendeta, yaitu taat dan mengabdi sepenuhnya kepada 

pelayanan gereja dan taat dalam melaksanakan seluruh aturan 

dan keputusan GMIT, baik di aras jemaat, klasis maupun 

sinode.   

2. Prestasi kerja dan tanggungjawab. Sebagai hasil dari 

pelayanan maka tiap-tiap pendeta diharapkan mampu 

mempertanggungjawabkan semua tugas  pelayanan di tengah-

tengah jemaat.  

3. Disiplin. Setiap pendeta diharapkan memiliki disiplin yang 

tinggi dalam melaksanakan pelayanan. Disiplin diri yang 
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berhubungan dengan perilaku hidup sebagai teladan juga 

disiplin dalam jabatan 

4. Ketaatan. Setiap pendeta diharapkan dapat menunjukkan 

kualitas pelayanannya lewat ketaatan kepada Allah dan juga 

terhadap berbagai peraturan dan keputusan yang berlaku di 

GMIT.  

5. Kerjasama. Setiap pendeta bekerja dan melayani bersama 

orang lain, karena itu  diharapkan dapat memiliki kemampuan 

untuk bekerjasama dengan orang lain.  

6. Prakarsa. Seorang pendeta adalah pemimpin, dan seorang 

pemimpin diharapkan memiliki kemampuan untuk 

menciptakan metode dan ide-ide baru yang inovatif.  

7. Kepemimpinan. Kepemimpinan seorang pendeta tidak hanya 

diukur dari kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, 

tetapi juga dalam menjalankan kepemimpinan Kristus dengan 

mengutamakan prinsip  kemajelisan, kebersamaan dan 

kesetaraan. 

Aspek-aspek yang dinilai dari kinerja seorang pendeta 

yang di rumuskan oleh GMIT adalah gambaran ideal dari seorang 

pendeta yang dibutuhkan. Seorang pendeta yang berkinerja baik 

diharapkan memiliki komitmen yang tinggi untuk melayani 

dengan setia, memiliki prestasi dan bertanggungjawab dalam 

melaksanakan tugas yang diemban, memiliki disiplin hidup yang 

dapat menjadi teladan, taat terhadap tata aturan gereja yang 

berlaku dan mampu membangun kerja sama dengan rekan 
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sepelayanan dan jemaat serta mampu menjadi pemimpin yang 

selalu meneladani Kristus.  

 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

Pada kajian pustaka telah dipaparkan bahwa penilaian 

kinerja bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan, kelemahan 

dan potensi setiap karyawan, agar dapat merencanakan karier 

karyawan secara baik, dengan informasi yang jelas, serta 

memotivasi karyawan agar dapat mengembangkan diri secara 

optimal untuk dapat mewujudkan tujuan organisasi. Penilaian 

kinerja dapat dijadikan alat untuk mengetahui seberapa baik 

kinerja karyawan, apa yang harus diperbaiki dan pengembangan 

seperti apa yang dibutuhkan  oleh karyawan. Jika proses ini 

berjalan dengan baik maka tujuan organisasi dapat tercapai. 

Namun untuk mencapai maksud tersebut dibutuhkan 

sebuah proses. Proses tersebut perlu diperhatikan oleh setiap 

organisasi, agar penilaian kinerja yang dibuat dapat berjalan 

secara efektif. Menurut Mondy (2008), yang menjadi titik awal 

proses penilaian kinerja adalah pengidentifikasian sasaran-sasaran 

kinerja. Hal ini penting untuk menentukan tujuan yang spesifik 

yang dinilai paling penting dan secara realistis bisa tercapai. 

Langkah berikutnya adalah menetapkan standard kinerja dan 

mengkomunikasikannya dengan karyawan. Setelah organisasi 

dan karyawan memiliki pemahaman yang sama tentang standar 

kinerja yang dipakai, maka  pelaksanaan penilaian dapat 
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dilaksanakan. Pada akhir periode penilaian, organisasi dan 

karyawan mendiskusikan hasil penilaian yang telah dilakukan, 

agar dapat dievaluasi. Pada bagian ini akan dipaparkan tentang 

bagaimana respons pendeta terhadap pemberlakuan penilaian 

kinerja pendeta di GMIT dan respons pendeta terhadap indikator-

indikator dan standar penilaian yang digunakan. 

 

4.3.1 Tanggapan Pendeta Terhadap Pemberlakuan 

Penilaian Kinerja Terhadap Pendeta  

Sidang sinode GMIT pada September 2009, telah 

diputuskan tentang pemberlakuan penilaian kinerja karyawan 

GMIT termasuk pendeta. Menurut MS-GMIT keputusan ini akan 

mulai diberlakukan terhitung 1 Januari 2013. Ketua MS-GMIT 

periode 2011-2015, mengatakan bahwa untuk menata karyawan 

GMIT dalam hal ini pendeta yang telah berjumlah 1.162 orang 

(keadaan November 2012) supaya dapat melaksanakan pelayanan 

secara bersama sesuai dengan visi dan misi GMIT, maka GMIT 

membutuhkan sebuah sistem, dan penilaian kinerja pendeta, 

dipilih sebagai salah satu cara yang dipakai untuk menata 

pelayanan pendeta.  

Menurut Ketua Majelis Sinode GMIT : 

Pendeta adalah ujung tombak pelayanan dan pelayanan yang 
berkualitas dari seorang pendeta sangat dibutuhkan. Cara untuk 
mengetahui apakah pelayanan pendeta telah mencapai standar kualitas 
sesuai dengan aspek penilaian yang ditentukan atau tidak, adalah 
lewat penilaian kinerja. Secara teologis setiap pekerjaan selalu 
dituntut pertanggungjawabannya. Begitu juga dengan 
pendeta, dalam melaksanakan panggilannya sebagai 
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hamba Tuhan, pendeta juga harus bertanggungjawab 
terhadap pelayanan yang telah dilakukan. Melalui penilain 
kinerja, setiap pendeta diharapkan akan termotivasi untuk 
mengembangkan kemampuan dan talentanya secara 
maksimal. 
 

Menurut MS-GMIT, Penilaian kinerja yang di buat oleh 

GMIT, adalah hasil pergumulan pelayanan GMIT untuk 

meningkatkan kinerja dan komitmen pendeta terhadap pelayanan. 

Ada banyak keluhan yang datangnya dari jemaat tentang kinerja 

pendeta yang semakin rendah, karena itu sudah saatnya GMIT 

memberlakukan penilaian kinerja terhadap pendeta, agar pendeta 

lebih bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pelayanan dan 

kualitas pelayanannya dapat diukur dan di kontrol. 

Pelaksanaan sosialisasi tentang pedoman penilaian kinerja 

pendeta telah dilakukan oleh MS-GMIT kepada pendeta di  40 

Klasis sedangkan 4 Klasis lainnya disosialisasikan oleh 

Koordinator Pelayanan Wilayah Klasis, yang saat ini telah 

berubah namanya menjadi Majelis Klasis. MS-GMIT periode 

2011-2015 optimis keputusan penilaian kinerja terhadap pendeta 

akan dilaksanakan mulai Januari 2013.  

Hasil wawancara penulis dengan para pendeta tentang 

respons mereka terhadap pemberlakuan keputusan penilaian 

kinerja terhadap pendeta, ditemukan adanya beberapa tanggapan. 

Dari jumlah pendeta yang diwawancarai 10 % pendeta setuju 

adanya pemberlakuan penilaian kinerja pendeta, 30 % pendeta 

jemaat baik yang dikota maupun yang di desa setuju,  namun 
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harus ada perubahan terhadap indikator, standar penilaian juga 

penilai dan 60 % pendeta jemaat yang tidak setuju.  

Kelompok 10 %, berpendapat bahwa : ada banyak 

dampak positif dari pemberlakuan penilaian kinerja pendeta, 

antara lain : Pelayanan pendeta terkontrol, masing-masing 

pendeta dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam 

pelayanan, pendeta akan termotivasi untuk melayani dengan lebih 

baik, dapat meminimalisir barbagai persoalan yang berhubungan 

dengan kinerja pendeta, dan bagi GMIT sebagai organisasi dapat 

merencanakan program pengembangan yang tepat bagi pendeta.  

Tanggapan dari kelompok 30 %, adalah : mereka sepakat 

untuk diberlakukan penilaian kinerja pendeta, karena  memiliki 

tujuan yang positif, tetapi perlu dicermati secara baik beberapa 

hal, yaitu:  

1. Indikator dan standar penilaian yang digunakan. Bagi 

kelompok ini, indikator yang digunakan dalam penilaian 

kinerja pendeta sulit diukur, dan dalam implementasinya sulit 

untuk dilaksanakan. 

2. Mekanisme penilaian yang digunakan, akan menimbulkan 

berkembangnya hirarki kepemimpinan bahkan mengokohkan 

kekuasaan para pejabat gereja ditingkat sinode sebagai 

penanggungjawab dari pelaksanaan penilaian kinerja pendeta;  

3. Berbagai peraturan pokok GMIT yang mengatur tentang 

jabatan dan karyawan. Bagi mereka, pedoman penilaian 

kinerja harus merujuk pada Peraturan Pokok GMIT tentang 
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jabatan dan karyawan, karena itu perlu ada kajian ulang agar 

pedoman penilaian kinerja dapat sejalan dengan peraturan-

peraturan yang telah ditetapkan. Pedoman Penilaian kinerja 

diputuskan pada tahun 2009, sedangkan peraturan pokok 

GMIT tentang jabatan dan karyawan baru diputuskan pada 

tahun 2011.  

4. Prinsip presbiterial-sinodal, sebagai asas kerja GMIT perlu 

diperhatikan. Prinsip Presbiterial Sinodal menekankan bahwa 

GMIT tidak dipimpin secara hirarkis oleh satu orang di 

puncak kepemimpinan gereja melainkan dipimpin secara 

kolektif oleh beberapa atau banyak orang yang disebut 

kemajelisan. Asas ini harus diberlakukan di semua lingkup 

pelayanan GMIT melalui fungsi-fungsi organisasi kerja 

GMIT. GMIT perlu mengakaji agar dalam penerapan 

pedoman penilaian kinerja pendeta, dapat menghindari 

adanya hirarki kepemimpinan.  

Kelompok yang ketiga terdiri dari 60% memiliki 

karakteristik yang  berbeda. Ada yang pernah mendengar bahwa 

GMIT akan memberlakukan penilaian kinerja pendeta tetapi tidak 

mengetahui bentuk dan isi dari pedoman tersebut dan ada yang 

pernah membaca pedoman tersebut. Menurut mereka penilaian 

kinerja pendeta belum dibutuhkan oleh GMIT bahkan tidak perlu 

diberlakukan di GMIT, penulis mengutip pernyataan dari mereka 

yang pernah mendengar tetapi tidak mengetahui bentuk dan isi 

dari penilaian tersebut, mengatakan bahwa :  
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“kami mendengar akan diberlakukannya penilaian kinerja  terhadap pendeta, 
tetapi kami belum mengetahui bagaimana bentuk penilaian kinerja yang 
dipakai, apa tujuannya, apa manfaatnya bagi GMIT, aspek-aspek apa saja yang 
dinilai, indikator dan standar penilaian seperti apa yang digunakan, dan siapa 
yang akan menilai siapa? Selama ini GMIT secara sederhana juga menilai 
kinerja pendeta, yang biasa dilakukan oleh Majelis Klasis, namun hanya 
formalitas dan tidak efektif dijalankan, semua pendeta mendapatkan nilai yang 
sama. Sekarang akan dilakukan penilaian yang rumit, itu hanya akan 
menghabiskan waktu dan anggaran saja. Sebaiknya MS-Fokus untuk menata 
organisasi GMIT dengan lebih baik. 

 

Kelompok ini juga berpendapat bahwa GMIT memiliki 

sistem organisasi yang mengisyaratkan semangat kebersamaan, 

kemajelisan dan permusyawaratan dalam menjalankan pelayanan. 

Jika penilaian kinerja pendeta sebagaimana yang terdapat dalam 

pedoman penilaian kinerja dijalankan, maka akan menimbulkan 

hirarki kepemimpinan seiring berjalannya penilaian kinerja 

pendeta. Tim penilai akan menjadi “raja kecil” yang akan 

diberikan penghormatan untuk mendapatkan nilai yang baik. 

Pendeta tidak lagi melayani berdasarkan kebutuhan jemaat tetapi 

mengejar nilai sesuai standar penilaian yang ditetapkan 

organisasi. Pendeta tidak lagi melayani dari hati yang 

menghamba, tetapi hanya melaksanakan tugas-tugas rutin demi 

sebuah penilaian. Pendeta tidak akan berhasil dalam pelayanan 

atau dikatakan berkinerja baik, apabila ia tidak didukung oleh 

majelis jemaat sebagai rekan sepelayanannya. 

Kelompok yang pernah membaca pedoman penilaian 

kinerja pendeta, berpendapat bahwa jabatan pendeta berbeda 

dengan karyawan yang bekerja pada organisasi-organisasi sosial 

lainnya atau organisasi profit. Pendeta melayani berdasarkan 
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panggilan. Pendeta bertanggungjawab kepada jemaat dan Tuhan 

sebagai kepala Gereja. Oleh karena itu penilaian kinerja terhadap 

pendeta tidak perlu dilakukan. GMIT jangan menciptakan 

pedoman penilaian kinerja seperti “hasil sulap”. Artinya perlu 

ada kajian yang mendalam dan sosialisasi yang terus menerus 

dilakukan oleh GMIT, sebelum sebuah keputusan diberlakaukan, 

tidak hanya dengan membunyikan palu keputusan.  

Pdt. S. V Nitti, dalam komentarnya mengatakan bahwa 

menurunnya kinerja pendeta GMIT, salah satu sebabnya adalah 

pendeta mulai kehilangan semangat spritualitas. Pendeta adalah 

pelayan Tuhan yang di dalam dirinya harus ada spirit atau 

semangat melayani sebagai hamba. Pendeta harus didampinggi 

bukan dinilai. Majelis Sinode, Majelis Klasis dan Majelis Jemaat 

adalah teman sekerja dari pendeta dan bukan penilai pendeta. 

Oleh karena itu penilaian kinerja pendeta tidak perlu dilakukan, 

akan lebih efektif jika organisasi memikirkan cara yang tepat 

untuk meningkatkan spiritualitas pelayanan dari seorang pendeta 

lewat program-program pendampingan. Kinerja pendeta tidak 

dapat diukur oleh sesama pendeta. Tetapi kinerja pendeta akan 

dapat ditingkatkan jika pendeta tersebut memiliki semangat 

spritualitas yang tinggi. 

Dari hasil penelitian di atas menurut penulis, dilihat dari 

pengertian, tujuan dan manfaat dari penerapan penilaian kinerja 

pendeta, maka GMIT sebagai organisasi gereja, yang menetapkan 

jabatan pendeta tidak hanya sebagai jabatan organisasi tetapi juga 
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adalah jabatan pelayanan, perlu melihat kembali tujuan 

diberlakukannya penilaian kinerja terhadap pendeta dan 

manfaatnya baik bagi organisasi, karyawan dan yang terpenting 

adalah untuk menjawab kebutuhan jemaat yang didasarkan pada 

kehendak Yesus Kristus sebagai kepala dan pemilik gereja.  

Penetapan orientasi penilaian kinerja pendeta perlu 

diarahkan agar berbasis pelayanan kepada jemaat sebagaimana 

tugas dan panggilan pendeta dan tidak hanya untuk menjawab 

tujuan gereja sebagai organisasi. Kinerja pendeta sebagai hamba 

Yesus Kristus perlu dipertanggungjawabkan, namun standar 

untuk mengukur keberhasilan seorang pendeta dalam pelayanan 

perlu diperhatikan.  

Bagi organisasi hasil dari penilaian kinerja karyawan 

dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan secara 

administratif tetapi juga berguna untuk merancang strategi 

pengembangan karyawan demi visi dan misi GMIT dalam 

pelayanan. Bagi pendeta penilaian kinerja berguna agar masing-

masing individu dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan.  

Perbedaan pendapat dari pendeta mewakili karyawan 

yang akan dinilai, menurut penulis disebabkan karena beberapa 

hal, yaitu: 

1. Rendahnya tingkat keterlibatan karyawan dalam hal ini 

pendeta dalam proses merancang sistem penilaian kinerja. 

Proses merancang sistem penilaian kinerja terhadap karyawan 

menurut Mondy (2008) dimulai dengan mengidentifikasi 
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tujuan-tujuan spesifik yang dianggap penting dan secara 

realistis dapat dicapai. Fokus organisasi dalam melaksanakan 

penilaian kinerja bisa berbeda, ada yang menekankan pada 

faktor pengembangan dan ada juga yang fokus pada 

keputusan-keputusan administratif. Ada juga organsasi yang 

mengabungkan antara tujuan administratif dan tujuan 

pengembangan. GMIT dalam proses merancang sistem 

penilaian kinerja sebaiknya bersama-sama dengan pendeta 

menetapkan fokus yang ingin dicapai dalam sistem penilaian 

kinerja pendeta. Hal ini sangat berpengaruh dalam langkah 

selanjutnya ketika GMIT menentukan indikator-indikator 

penilaian dan standard kinerja pendeta. Jika proses ini 

melibatkan karyawan maka karyawan sejak dini telah 

memahami dan turut dipersiapkan, sehingga tidak memiliki 

pandangan yang berbeda dengan organisasi.  Dalam 

wawancara seperti yang digambarkan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa keterlibatan pendeta dalam proses 

merancang sistem penilaian kinerja pendeta rendah. 

Walaupun menurut majelis sinode, GMIT telah berproses 

lewat seminar-seminar yang melibatkan tokoh-tokoh yang 

memilki kemampuan dalam berbagai bidang dalam menyusun 

sistem penilaian kinerja. Namun kelemahannya pendeta 

kurang dilibatkan secara aktif  dalam perancangan sistem 

penilaian kinerja.  
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2. Perbedaan pemahaman tentang tujuan dilakukannya penilaian 

kinerja pendeta. Hal ini disebabkan karena sosialisasi yang 

dilakukan oleh GMIT terhadap pendeta masih sangat kurang. 

Menurut MS-GMIT proses sosialisasi terhadap pendeta yang 

berada di 44 klasis telah dilakukan, tetapi hasil dari sosialisasi 

tersebut belum optimal. Sosialisasi tentang pedoman penilaian 

kinerja pendeta hanya dilakukan satu kali untuk setiap klasis. 

Terbukti dalam wawancara ditemukan masih banyak pendeta 

baik yang berada di Klasis Kota maupun di Klasis yang 

wilayah pelayanannya berada di pedesaan, belum mengetahui 

dan memahami secara baik apa itu penilaian kinerja pendeta. 

Pedoman penilaian kinerja pendeta belum dimiliki oleh 

pendeta sebagai karyawan yang akan dinilai. Dari kenyataan 

ini jika GMIT tetap akan melaksanakan penilaian kinerja 

terhadap pendeta, dengan dukungan pendeta sebagai 

karyawan yang dinilai, seperti tergambar di atas, maka 

menurut penulis GMIT tidak akan mendapat dukungan 

sebagaimana yang diharapkan. Itu berarti penilaian yang 

dilakukan akan tidak efektif, sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Simamora (2006). 

3. Tanggapan yang berbeda dari pendeta yang cenderung tidak 

mendukung keputusan pemberlakuan penilaan kinerja pendeta 

di GMIT, dapat juga disebabkan karena ketidaksiapan 

karyawan untuk dinilai. GMIT dalam usia 65 tahun, membuat 

sebuah keputusan baru yaitu penilaian kinerja pendeta secara 
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terperinci. Walaupun penilaian kinerja pendeta dalam bentuk 

yang sederhana telah dilakukan oleh GMIT, yaitu setiap 

pendeta yang akan mengalami kenaikan golongan diberikan 

penilaian oleh Ketua Klasis, tetapi penilaian kinerja pendeta 

sebagaimana yang terdapat dalam pedoman penilaian kinerja 

pendeta adalah suatu hal yang baru. Memulai sesuatu yang 

baru, jika tidak dipahami secara baik akan menimbulkan 

resistensi terhadap keputusan tersebut. Pendeta dalam 

melaksanakan tugas pelayanan telah terbiasa dengan bentuk 

evaluasi yang dilakukan dalam persidangan jemaat. Pendeta 

tidak terbiasa dengan mendokumentasi segala bentuk kegiatan 

pelayanan yang dilakukan. Hal ini menjadi kendala ketika 

dalam penilaian kinerja pendeta, setiap pendeta wajib untuk 

mendokumentasi setiap bentuk pelayanan yang dilakukan 

termasuk yang berhubungan dengan tugas pendeta dalam 

jabatan pelayanan.  

 

4.3.2 Tanggapan Pendeta Tentang Aspek-Aspek dan 

Standard Penilaian Kinerja Pendeta 

Aspek-aspek penilaian kinerja yang dirumuskan oleh 

GMIT terdiri dari 7 aspek yaitu : kesetiaan, prestasi kerja dan 

tanggungjawab, disiplin, ketaatan, kerjasama, prakarsa dan 

kepemimpinan. Masing-masing aspek sebagaimana yang telah 

dirumuskan dalam pedoman penilaian kinerja pendeta  
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mengandung harapan dari tugas dan tanggungjawab seorang 

pendeta dalam pelayanan.  

Dalam penelitian ditemukan, adanya kelompok yang 

belum mengetahui tentang aspek-aspek dan standar penilaian 

sebesar 60 % dan kelompok yang telah mengetahui tentang 

aspek-aspek dan standar penilaian yang digunanakan 40 %. 

Untuk itu penulis masih harus menjelaskan tentang aspek-aspek 

penilaian yang dinilai kepada mereka yang belum mengetahui 

tentang aspek-aspek penilaian tersebut.  

Diskusi yang terjadi dalam wawancara tentang aspek-

aspek penilaian, disimpulkan bahwa pada dasarnya para pendeta 

setuju  bahwa aspek-aspek tersebut penting dimiliki oleh seorang 

pendeta. Seorang pendeta yang berkualitas dalam pelayanan tentu 

harus menunjukan kesetiaannya kepada Allah berdasarkan 

Alkitab, memiliki prestasi dan tanggungjawab, memiliki 

kedisiplinan dalam pelayanan maupun dalam perilaku hidup tiap-

tiap hari, memiliki kematangan secara emosional sehingga 

mampu mengendalikan diri secara baik, taat dalam melaksanakan 

tata gereja dan berbagai peraturan GMIT, mampu bekerja sama 

dengan orang lain, karena tugas pendeta selalu berhadapan 

dengan orang banyak, seorang pendeta juga diharapkan memiliki 

kemampuan yang inovatif dalam pengembangan pelayanan 

ditengah jemaat sesuai dengan kebutuhan jemaat, dan pendeta 

diharapkan dapat menjadi seorang pemimpin yang melayani 

sebagaimana teladan Yesus.  
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Bagi para pendeta rumusan tentang aspek-aspek penilaian 

yang diharapkan adalah gambaran idealnya seorang pendeta 

dalam pelayaan, namun penjabaran dari aspek-aspek tersebut 

perlu diperhatikan. Standar kinerja yang jelas, menyebabkan 

pelaksanaan penilaaian menjadi akurat. Untuk itu tinjauan 

terhadap standar penilaian menjadi sangat penting, hal ini sangat 

mempengaruhi rumusan GMIT tentang apa yang ingin dicapai 

dalam penerapan penilaian kinerja pendeta. Bagaimana tanggapan 

pendeta GMIT terhadap standar kinerja yang telah ditetapkan 

oleh GMIT?  

Wawancara dengan salah seorang pendeta yang juga 

terlibat dalam menyusun pedoman penilaian kinerja GMIT, 

mengatakan bahwa standar penilaian kinerja yang telah 

ditetapkan mengimplementasikan tugas dan tanggungjawab 

pendeta agar mudah untuk diukur. Indikator dari aspek-aspek 

yang ditetapkan, diarahkan pada tugas dan tanggungjawab 

pendeta dalam jabatan organisasi dan jabatan pelayanan. 

Pedoman ini juga telah menetapkan standard dari masing-masing 

indikator yang akan dinilai. 

Menanggapi akan standard penilaian kinerja yang 

ditetapkan oleh GMIT, beberapa pendeta mengatakan bahwa 

standard yang ditetapkan cenderung menekankan ukuran kinerja 

berdasarkan kuantitas dan bukan kualitas. Standard penilaian 

yang digunakan juga sulit untuk diukur, contohnya : bagaimana 

seseorang dapat mengukur aspek kesetiaan seorang pendeta 



���

�

dengan standard penilaian seberapa banyak seorang pendeta 

member ceramah. Konteks GMIT yang memiliki karakteristik 

80% jemaat berada di desa perlu diperhatikan. Jemaat dipedesaan 

lebih membutuhkan iplementasi pelayanan yang nyata dan bukan 

duduk dan mendengarkan ceramah dari seorang pendeta.  

Penilaian kinerja akan mendorong pendeta untuk melayani 

dengan mengejar target yang ditetapkan, dan tidak 

memperhatikan kualitas dari pelayanan itu sendiri. Analisis 

jabatan hendaknya dilakukan untuk dapat mengungkapkan 

kriteria kinerja secara efektif. Pengukuran kinerja membutuhkan 

penggunaan kriteria yang relevan yang difokuskan pada aspek 

yang paling penting dari kinerja karyawan (Mathis dan 

Jackson,2006). Hal ini sangat berhubungan dengan deskripsi 

tugas dari pendeta yang ditetapkan oleh GMIT.  

Beberapa pendeta juga mengatakan bahwa mereka belum 

mengetahui standard kinerja yang ditetapkan oleh GMIT. 

Memang diakui bahwa MS-GMIT pernah melakukan sosialisasi, 

tetapi kegiatan sosialisasi bersamaan dengan kegiatan sosialisasi 

panitia pemilihan majelis sinode periode 2011-2015, karena itu 

banyak pendeta hanya menaruh perhatian pada proses pemilihan 

dan tidak memperhatikan pedoman penilaian kinerja. Menurut 

Marwansyah (2010) standar kinerja yang ditetapkan oleh sebuah 

organisasi hendaknya diberitahukan kepada karyawan sebelum 

evaluasi dilakukan. Jika pengakuan pendeta bahwa meraka belum 

mengetahui standar penilaian kinerja yang dipakai, maka dapat 
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disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan belum optimal 

diketahui oleh mereka.  

Sejalan dengan itu menurut Mathis dan Jackson (2008), 

standar kinerja yang realistis, harus dapat diukur, dipahami 

dengan jelas, sehingga dapat bermanfaat bagi organisasi dan bagi 

karyawan. Dengan demikian mereka yang terlibat dalam 

penilaian kinerja harus memahami dengan baik tentang standard 

yang ditetapkan, agar termotivasi untuk mencapai tujuan 

bersama. Soeprihanto (2009) menegaskan bahwa akan lebih baik 

jika standard penilaian kinerja yang ditetapkan telah disepakati 

terlebih dahulu dengan karyawan sebelum diberlakukan. 

Berdasarkan gambaran hasil wawancara di atas maka 

menurut penulis, keberhasilan GMIT dalam menerapkan sistem 

penilaian kinerja karyawan juga dipengaruhi oleh kesamaan 

pemahaman dari karyawan dan organisasi tentang aspek-aspek 

penilaian dan standard penilaian yang akan digunakan. Oleh 

karena itu GMIT masih perlu untuk menyatukan pemahaman 

bersama para pendeta tentang standard kinerja yang ditetapkan. 

Standard kinerja yang telah ditetapkan perlu dievaluasi secara 

bersama untuk menemukan kesamaan pemahaman. Hal ini sangat 

memungkinkan karena GMIT menganut prinsip kebersamaan 

dalam pengambilan keputusan disetiap aras pelayanan GMIT. 

GMIT dapat menggunakan moment persidangan, dimulai dari 

aras jemaat untuk mengevaluasi standard kinerja yang ditetapkan 

dari tingkat jemaat sebagai basis pelayanan GMIT.  
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1.3.3 Siapa Yang Layak Menjadi Penilai 

Diskusi panjang dengan para pendeta yang diwawancarai 

adalah soal siapa yang layak menjadi penilai kinerja pendeta. 

Secara teori ada beberapa kemungkinan yang dapat dipakai untuk 

menjawab pertanyaan di atas. Atasan langsung, bawahan, rekan 

kerja,  penilaian yang dilakukan oleh diri sendiri. Masing-masing 

pilihan tentu memiliki konsekuensi tersendiri. Dalam 

perkembangan, banyak organisasi mulai mengembangkan sistem 

penilaian umpan balik 360 derajat. Semua karyawan dilibatkan 

dalam penilaian, bahkan konsumenpun dilibatkan. 

Penilaian kinerja terhadap pendeta dalam petunjuk 

penilaian, menjelaskan bahwa yang menjadi penanggungjawab 

dalam penilaian kinerja pendeta adalah majelis sinode. Untuk 

menjamin objektivitas penilaian, majelis sinode membentuk tim 

penilai yang terdiri dari majelis sinode selaku penaggungjawab 

umum, tim penilai akhir ditingkat majelis sinode, tim penilai 

ditingkat klasis, tim penilai di tingkat jemaat dan karyawan yang 

bersangkutan. Tim penilai tingkat jemaat terdiri dari 3 orang, 

yaitu 1 unsur penatua yang dinilai berkinerja baik, dan 2 orang 

dari unsur jemaat yang mengerti tugas pelayanan pendeta. 

Ditingkat klasis terdiri dari 3 orang yaitu : Ketua Majelis Klasis, 

1 orang pendeta yang dinilai berkinerja baik dan 1 orang penatua 

yang dinilai berkinerja baik. Tingkat sinode : 1 orang  majelis 

sinode harian yang membidangi bidang personil, ketua unit 
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pembantu pelayanan personil, 1 orang anggota majelis sinode 

tidak penuh waktu yang memahami tentang manejemen.  

Prosedur penilaian menurut pedoman penilaian kinerja 

adalah karyawan yang bersangkutan melakukan penilaian diri 

secara objektif, dan wajib didukung oleh bukti-bukti 

administrative, fisik dan jika perlu maka wajib memberikan 

keterangan lisan atau tertulis dari orang yang dapat dipercaya. 

Tim penilai baik di aras jemaat, klasis maupun sinode, akan 

melakukan klarifikasi terhadap hasil penilaian diri dengan 

meneliti bukti-bukti yang diberikan oleh karyawan. 

Dari hasil wawancara, baik di Klasis Kota maupun di 

Klasis Desa, 80 % tidak setuju dengan sistem penilaian 

khususnya tentang tim penilai. Pertanyaan mendasar adalah 

kriteria apakah yang digunakan oleh GMIT dalam menentukan 

tim penilai. Siapa yang dapat menilai siapa ? Pendeta siapa yang 

dapat merasa dirinya layak untuk menilai rekan sepelayanannya.  

Menurut para pendeta, jika sistem penilaian kinerja  diberlakukan 

maka yang layak menjadi penilai adalah jemaat. Hanya jemaat 

yang mengetahui secara benar apa yang dikerjakan oleh pendeta. 

Pendeta wajib bertanggungjawab terhadap jemaat dalam 

pelaksanaan pelayanan. 

Selanjutnya mereka berpendapat bahwa jika GMIT 

membentuk Tim penilai, dan tim penilai akhir adalah MS-Sinode, 

maka akan ditemukan banyak kemunafikan dalam pelayanan 

pendeta. Pendeta akan cenderung bersikap baik kepada Tim 
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penilai untuk mendapatkan hasil penilaian yang baik. Jika sistem 

penilaian kinerja diberlakukan maka menurut mereka, sistem 

yang sesuai dengan prinsip GMIT adalah pendeta dievaluasi 

dalam persidangan, dimulai dari tingkat jemaat, klasis dan sinode. 

Kecenderungan yang terjadi selama ini adalah tiap-tiap pendeta 

melaksanakan tugas pelayanannya sesuai kebutuhan jemaat, dan 

tidak dievaluasi oleh klasis maupun sinode. Apa yang dibuat oleh 

pendeta dalam pelayanan adalah, rujukan dari persidangan 

jemaat. Program-program yang ditetapkan ditiap jemaat tidak 

sampai ke manejemen puncak GMIT, yang diperhatikan hanya 

jumlah setoran sesuai keputusan sinode. Sebaliknya banyak 

program-program dan keputusan-keputusan GMIT secara 

organisasi tidak sampai ke aras jemaat sebagai basis. GMIT 

sebaiknya memperbaiki terlebih dahulu manejemen organisasi 

GMIT, secara khusus penjemaatan produk-produk keputusan 

GMIT, sebelum menerapkan penilaian kinerja terhadap pendeta.  

Ketua Sinode dalam wawancara menyadari bahwa faktor 

penilai, memang menjadi perdebatan diantara pendeta. Hal 

disebabkan karena masih tingginya “sifat curiga-mencurigai” 

diantara pendeta. Menurut ketua sinode, yang diharapkan dari 

penilaian ini adalah masing-masing pendeta memberikan 

penilaian secara objektif terhadap dirinya sendiri. Tim penilai 

hanyalah alat yang dipakai untuk mengevaluasi hasil penilaian 

yang dilakukan oleh tiap-tiap pendeta. Evaluasi yang dilakukan 

oleh tim penilai adalah berdasarkan bukti-bukti, dokumen-
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dokumen yang wajib disertakan oleh tiap pendeta dalam 

penilaian. 

Dari gambaran ini menurut penulis, kecendrungan 

menolak adanya tim penilai, disebabkan karena adanya 

pemahaman yang berbeda antara pendeta dan organisasi. 

Penolakan terhadap adanya tim penilai dalam pedoman penilaian 

kinerja membuktikan bahwa pada dasarnya pendeta belum 

memahami secara baik tentang pedoman penilaian kinerja yang 

ada. Masing-masing orang menerjemahkan pedoman itu sendiri, 

sehingga muncul “ketakutan” akan ada bias dan subjektitas dalam 

penilaian kinerja pendeta.  Untuk menghindari efek bias dalam 

penilaian kinerja, maka GMIT seharusnya memperhatikan syarat-

syarat yang diperlukan agar penilaian kinerja yang diterapkan 

dapat berkualitas. 

Rivai, dkk (2005), menekankan bahwa agar penilaian 

kinerja tidak bias dan dapat mencapai sasaran sesuai yang 

dikehendaki oleh organisasi, maka perlu ditetapkan, disepakati 

dan diketahui oleh karyawan faktor-faktor apa yang akan dinilai. 

Perlu juga adanya kejelasan ruang lingkup pengukuran tentang 

siapa yang harus dinilai, siapa yang harus menilai, apa yang harus 

dinilai, mengapa peniaian kinerja harus dilakukan, kapan 

penilaian kinerja dilakukan, dimana penilaian kinerja dilakukan 

dan bagaimana penilaian kinerja dilakukan. Setelah pertanyaan-

pertanyaan tersebut dianalisis dan dipahami secara bersama, 

maka organisasi dan karyawan masih perlu untuk menetapkan 
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ukuran-ukuran keberhasilan yang ditetapkan secara tepat dan 

lengkap, yang dapat diamati dan diukur secara cermat. Penilai 

yang ditetapkan juga perlu dilatih secara baik, agar dalam 

penilaian tidak menimbulkan bias dan bersifat subjektif. 

Sampai saat penelitian dilakukan, GMIT belum 

menentukan tim penilai yang akan menilai kinerja pendeta. Bagi 

penulis hal ini sangat berpengaruh pada waktu pelaksanaan 

penilaian yang menurut MS-GMIT akan diberlakukan sejak 

Januari 2013. Langkah perubahan telah dibuat oleh GMIT di usia 

65 tahun, namun sesungguhnya alat-alat pendukung keputusan 

pemberlakuan penilaian kinerja masih harus disiapkan dan 

dianalisis. 

 

1.3.4 Konsekuensi Penerapan Penilaian Kinerja Pendeta 

Terhadap Peraturan-Peraturan GMIT Tentang 

Karyawan 

Pedoman penilaian kinerja pendeta menjelaskan bahwa 

tujuan penilaian kinerja pendeta dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut:  

a. Administratif, yaitu memberikan arah untuk penetapan 

promosi, demosi (penurunan jabatan), kenaikan gaji, rotasi, 

mutasi dan perencanaan karier karyawan. 

b. Informatif, yaitu memberikan data kepada manajemen GMIT 

yaitu Majelis Sinode tentang prestasi kerja karyawan dan 
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memberikan data kepada individu karyawan tentang 

kelebihan dan kekurangannya. 

c. Motivasi, yaitu menciptakan pengalaman belajar yang 

memotivasi karyawan untuk mengembangkan diri dan 

meningkatkan prestasi kerja yang bersangkutan. 

d. Menentukan kontribusi para karyawan terhadap visi dan misi 

GMIT melalui HKUP yang sedang berlaku. 

e. Memberikan dasar bagi penilaian mutu prestasi kerja 

karyawan dalam visi dan misi GMIT melalui HKUP yang 

sedang berlaku. 

f. Membedakan tingkat prestasi kerja setiap karyawan. 

g. Memberikan peringatan berupa bimbingan untuk 

meningkatkan motivasi dan diklat untuk mengembangkan 

keahlian. 

 

Tujuan yang ingin dicapai oleh GMIT dalam 

pemberlakuan penilaian kinerja terhadap pendeta, memiliki 

korelasi dengan berbagai peraturan yang telah ditetapkan oleh 

GMIT dalam hubungan dengan pendeta sebagai karyawan GMIT.  

Terdapat konsekuensi dalam penerapan penilaian kinerja terhadap 

pendeta dengan berbagai peraturan yang telah ditetapkan GMIT. 

Dalam menetapkan tujuan penilaian kinerja pendeta, GMIT 

sebagai lembaga perlu menganalisis berbagai peraturan yang 

telah ditetapkan agar dalam pelaksanaannya tidak mengalami 

benturan. Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan 
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penilaian kinerja pendeta adalah peraturan pokok GMIT tentang 

jabatan, peraturan pokok GMIT tentang jabatan dan 

kekaryawanan, peraturan pokok GMIT tentang mutasi karyawan, 

peraturan pokok GMIT tentang penetapan gaji karyawan, 

peraturan pokok GMIT tentang disiplin karyawan, Peraturan 

Pokok GMIT tentang Pensiun. 

Hasil wawancara dengan responden mengungkapkan 

bahwa tujuan penilaian kinerja tidak sejalan dengan peraturan-

peraturan pokok yang telah ditetapkan oleh GMIT. Beberapa 

pendeta di Klasis Kota Kupang mengatakan bahwa, dalam 

perturan pokok GMIT tentang Jabatan, GMIT mengenal adanya 

jabatan pelayanan dan jabatan keorganisasian. Jabatan pelayanan 

terdiri dari pendeta, penatua, diaken dan pengajar.  Jabatan 

Keorganisasian adalah jabatan kemajelisan, yaitu ketua, wakil 

ketua, sekretaris, bendahara dan komisi-komisi. Jabatan 

pelayanan maupun jabatan keorganisasian, (selain jabatan 

pendeta) diberikan kepada warga jemaat yang terpilih dalam 

persidangan di tiap aras.  

Jabatan-jabatan tersebut tidak diberikan berdasarkan 

kinerja atau promosi jabatan. GMIT juga menganut prinsip 

presbiterial-sinodal yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan. 

Pendeta yang ditempatkan di jemaat tidak memiliki kedudukan 

yang lebih rendah dari pendeta yang dipilih untuk melaksanakan 

tugas sebagai Majelis Klasis ataupun Majelis Sinode. Jabatan-

jabatn kemajelisan baik di tingkat jemaat, klasis maupun sinode, 



�
�

�

adalah jabatan yang diperoleh dari pemilihan dalam persidangan 

sebagai wadah pengambilan keputusan tertinggi di GMIT.  

Menurut para pendeta, tujuan penilaian kinerja juga tidak 

sinkron dengan Peraturan Pokok GMIT tentang gaji karyawan. 

Kenaikan gaji pendeta di GMIT berdasarkan pada masa kerja, 

jenjang pendidikan dan beban kerja. Pemberian gaji belum 

didasarkan pada kinerja. Pedoman penilaian kinerja harus 

merujuk pada peraturan pokok GMIT yang mengatur tentang 

karyawan.   

Apa yang dapat diberikan oleh GMIT ketika pendeta 

berkinerja baik. Jemaat GMIT 80 % berada di Desa dan hanya   

20 % jemaat GMIT yang ada di daerah perkotaan. Posisi apa 

yang ditawarkan oleh GMIT kepada pendeta yang berkinerja 

baik, masih banyak keputusan-keputusan GMIT yang tidak 

berjalan sesuai sistem yang telah ditetapkan. Contohnya sistem 

mutasi. Mutasi pendeta GMIT yang selama ini dijalankan belum  

berdasarkan peraturan mutasi yang ditetapkan yaitu 5 tahun sekali 

ataupun berdasarkan penilaian kinerja pendeta, masih ada pendeta 

yang tidak mematuhi aturan mutasi yang ditetapkan. GMIT 

belum benar-benar menerapkan sistem yang ada, namun masih 

dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan. Belum ada perencanaan 

karir yang dibuat oleh GMIT bagi karyawannya. Yang terjadi 

adalah pada saat pengangkatan pendeta pertama, pendeta 

ditempatkan di Desa, dan sejalan dengan bertambahnya masa 
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kerja pendeta tersebut akan dimutasikan ke daerah pinggiran kota 

dan mempersiapkan masa pensiun di Kota. 

GMIT jika berkomitmen untuk menerapkan sistem 

penilaian kinerja terhadap pendeta sebagai bagian dari 

manejemen organisasi di GMIT, maka perlu melihat kembali 

berbagai peraturan yang telah ditetapkan, agar searah dengan 

tujuan dilaksanakannya penilaian kinerja. Penilaian kinerja 

terhadap pendeta akan mengalami hambatan dalam penerapannya 

jika tidak sejalan dengan peraturan-peraturan karyawan.   

Menurut Simamora (2006) hubungan antara penilaian kinerja dan 

telaah gaji karyawan sangat kontroversial. Simamora menjelaskan 

bahwa apabila tujuan organisasi dalam melakukan penilaian 

kinerja adalah untuk memperoleh informasi demi kepentingan 

pengajian karyawan, maka gaji akan menjadi ekuasi (persamaan) 

dari penilaian kinerja.  

Penilaian kinerja sebaiknya dipisahkan dari penetapan 

kenaikan gaji karyawan. Menurut salah seorang pendeta, GMIT 

tidak memiliki regulasi yang mengatur tentang hubungan kinerja 

dan kenaikan gaji. Tidak juga ada reward yang diberikan oleh 

GMIT kepada pendeta yang di atur secara jelas. GMIT masih 

harus menganalisis secara baik tujuan penilaian kinerja dan 

manfaatnya bagi karyawan maupun organisasi yang juga 

didukung oleh berbagai peraturan yang ada di GMIT.  

Menurut penulis pedoman penilaian kinerja pendeta yang 

telah diputuskan oleh GMIT adalah sebuah langkah maju yang 



���

�

telah di buat oleh GMIT. GMIT telah berusaha untuk mengumuli 

kebutuhan GMIT secara organisasi dan panggilan pendeta 

sebagai pelayan yang bertanggungjawab kepada Yesus Kristus 

dan jemaat sebagai basis pelayanan GMIT. Namun untuk agar 

sistem ini dapat diberlakukan dengan baik sesuai visi dan misi 

pelayanan GMIT maka GMIT  memperhatikan panggilan jabatan 

pendeta sebagai pelayan maupun berbagai peraturan dan 

keputusan yang berhubungan dengan keberadaan pendeta sebagai 

karyawan karyawan GMIT.  

Dari gambaran ini maka GMIT perlu untuk mengkaji 

secara baik berbagai konsekuensi yang mungkin terjadi sebagai 

dampak dari penilaian kinerja pendeta dengan berbagai peraturan 

yang ada. Jika kompensasi berbasis kinerja yang menjadi pilihan 

GMIT maka kenaikan gaji seharusnya diberikan untuk mereka 

yang mengalami pencapaian kinerja berdasarkan standar kinerja 

yang telah ditetapkan dan bukan berdasarkan masa kerja. 

 

4.3.5 Hambatan-Hambatan Dalam Penerapan Penilaian 

Kinerja Pendeta 

Salah satu pertanyaan yang disampaikan dalam 

wawancara adalah apakah menurut para pendeta, penilaian 

kinerja pendeta dapat dilaksanakan ? 80 % responden menjawab 

tidak. Jawaban ini mengindikasikan bahwa hambatan terbesar 

dalam pemberlakuan penilaian kinerja pendeta di GMIT adalah 

dukungan karyawan.  Hal ini disebabkan karena para pendeta 
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menganggap penilaian yang dilakukan akan bersifat subyektif dan 

akan menimbulkan masalah baru. Penilaian kinerja pendeta juga 

dianggap tidak sejalan dengan prinsip pelayanan GMIT dan  

peraturan-peraturan pokok yang dibuat oleh GMIT. 

Kenyataan ini menurut Simamora (2006) maupun Rivai, 

et. al (2005) adalah karakteristik dari sistem penilaian yang tidak 

efektif. Sistem penilaian kinerja akan mengalami kegagalan jika 

tidak mendapat dukungan dari karyawan yang akan dinilai. 

Organisasi harus dapat membangun kepercayaan karyawan dalam 

hal ini pendeta tentang dampak positif dari penilaian kinerja 

terhadap karyawan. 

Pemahaman yang berbeda tentang penilaian kinerja 

pendeta juga dapat menjadi alasan gagalnya penerapan penilaian 

kinerja pendeta. Dari hasil wawancara didapati bahwa adanya 

pemahaman yang berbeda antara pihak organisasi dan karyawan, 

dalam hal ini MS-GMIT dan pendeta. MS-GMIT optimis 

penilaian kinerja dapat dilaksanakan dan berdampak positif, 

sementara pendeta yang dinilai berpendapat bahwa sistem ini 

belum dapat dijalankan di GMIT.  Perbedaan pemahaman tentang 

standard penilaian juga sistem penilaian juga menjadi tantangan 

tersendiri bagi GMIT dalam menerapkan penilaian kinerja 

pendeta. 

Kesimpulan yang dapat diambil, menurut penulis adalah 

GMIT masih harus menganalisis secara baik, rumusan-rumusan 

tentang tujuan penilaian kinerja, standar penilaian, metode 



���

�

penilaian yang digunakan, dan disosialisasikan kepada pendeta, 

secara terus menerus agar menemukan kesamaan pemahaman, 

sehingga penilaian kinerja yang diterapkan dapat berhasil dan 

efektif untuk digunakan. Sistem penilaian umpan balik 360 

derajad dapat dipertimbangkan oleh GMIT sebagai rujukan dalam 

menentukan mekanisme penilaian. Namun GMIT perlu 

menentukan orientasi penilaian secara jelas, tujuan adminitratif 

yang diikuti dengan reward dan punishment atau tujuan 

pengembangan pelayanan yang berorentasi pada kebutuhan 

jemaat. 
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