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Lampiran 1  

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Sinode GMIT telah memutuskan adanya pemberlakuan 

Penilaian Kinerja terhadap pendeta. Bagaimana tanggapan 

bapak-ibu pendeta terhadap keputusan tersebut ? 

2. Menurut bapak/ibu apakah tujuan dan manfaat yang 

ditetapkan oleh Sinode GMIT dalam pedoman penilaian 

kinerja pendeta sesuai dengan kebutuhan GMIT dalam 

pelayanan dan tepat untuk diberlakukan ? 

3. Menurut bapak ibu, apakah dengan diberlakukannya 

penilaian kinerja terhadap pendeta, maka kinerja pendeta 

dapat ditingkatkan ?  Berikan alasan. 

4. Bagaimana tanggapan bapak-Ibu terhadap aspek-aspek 

penilaian, indikator penilaian dan standar penilaian  kinerja 

pendeta yang terdapat dalam pedoman penilaian kinerja 

pendeta ? 

5. Menurut bapak-ibu apakah aspek-aspek  penilaian, indikator 

dan standar penilaian tersebut efektif untuk  meningkatkan 

kinerja pendeta ? Berikan alasan. 

6. Menurut bapak-ibu, aspek-aspek  penilaian, indikator dan 

standar penilaian seperti apa yang seharusnya dimiliki oleh 

seorang pendeta untuk meningkatkan kinerja ? 
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7. Apakah menurut bapak-ibu mekanisme penilaian kinerja 

yang dibuat oleh GMIT telah tepat ? 

8. Bagaimana tanggapan bapak ibu tentang penilai dan prosedur 

penilaian menurut pedoman penilaian kinerja pendeta GMIT. 

9. Apakah menurut bapak-ibu penilaian kinerja pendeta berhasil 

dijalankan di GMIT ? 

10. Menurut bapak-ibu apa saja kendala yang akan dihadapi 

GMIT dalam menerapkan penilaian kinerja terhadap   

pendeta ? 

11. Menurut Bapak-Ibu, apakah penilaian kinerja pendeta akan 

dapat dilaksanakan oleh GMIT ? 

�
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 PEDOMAN PENILAIAN KINERJA KARYAWAN GMIT 
 
 

I. PENDAHULUAN. 
A. Latar belakang. 

1. Sinode melalui Peraturan Pokok Karyawan GMIT menugaskan Majelis Sinode untuk 
melaksanakan manajemen karyawan GMIT, untuk membentuk korps karyawan gereja 
yang mengabdi dengan sepenuh hati, memberikan waktu dan perhatian penuh pada 
pelaksanaan amanat kerasulan, serta yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara 
efisien, efektif dan ekonomis. 

2. Untuk dapat membentuk korps karyawan GMIT yang demikian, maka manajemen 
karyawan  Gereja yang dilaksanakan  oleh Majelis Sinode meliputi: 
a. Pengadaan dan penempatan 
b. Mutasi dan Promosi 
c. pengembangan dan pemutakhiran kompetensi fisik, intelektual, emosional dan 

spiritual seiring dengan perkembangan tuntutan tugas sekarang dan masa yang akan 
datang. 

d. Pembinaan dan penegakan disiplin dalam melaksanakan tugas 
e. memberikan dukungan fasilitas dan layanan kesejahteraan yang adil. 

3. Supaya kepada setiap karyawan dapat diberikan layana mutasi, promosi, pengembangan 
kompetensi dan peningkatan dukungan fasilitas dan kesejahteraan yang tepat, maka 
setiap karyawan perlu diukur dan dinilai tingkat kepantasannya termasuk pengalaman 
pelayanan dan kepemimpinannya dalam berbagai jenjang. 
Pengukuran dan penilaian yang dilaksanakan bukan saja yang dapat memberi informasi 
yang obyektif, tetapi cara pengukuran/penilaian serta hasil-hasilnya harus mampu 
memotivasi karyawan untuk secara mandiri meningkatkan/kompetensi diri. 

4. Penilaian kinerja yang berhasil, wajib dipakai sebagai bagian integral dari manajemen 
kinerja karyawan, yang mencakup: 
a. Membangun kesepakatan yang melibatkan karyawan, mengenai hasil yang akan 

dicapai tiap karyawan. 
b. Pelaksanaan pengukuran dan penilaian yang juga melibatkan karyawan 
c. Tindaklanjut berdasarkan hasil penilaian, berupa hal-hal yang perlu dilaksanakan 

oleh dan/ atau terhadap karyawan yang bersangkutan, supaya prestasi yang 
memuaskan dipertahankan dan ditingkatkan, prestasi yang kurang memuaskan 
diperbaiki. 

 
B. Dasar. 

Dasar pedoman penilaian kinerja karyawan  adalah : Alkitabiah dan organisatoris. 
1. Alkitab. 

a. Pelayanan berbasis kinerja bukan sesuatu yang asing dalam iman Kristen. Memang 
istilah kinerja muncul dalam kehidupan sekuler, tetapi ia bukan hal yang sama sekali 
baru. Iman Kristen juga memiliki rujukan dan pendasaran yang kokoh dengan 
perlunya percakapan bahkan juga pelaksanaan pelayanan berbasis kinerja. 

b. Dalam penghakiman terakhir, sebagaimana  dalam Matius 25:31-46 ditunjukkan 
Yesus bahwa hal diterima  tidaknya seseorang kedalam kerajaan sorga dievaluasi 
berdasarkan kinerja orang bersangkutan selama di bumi, yakni pada kepedulian dan 
perhatiannya terhadap kebutuhan konkrit dari orang-orang yang ada disekitarnya. 

c. Kesungguhan untuk mengelola dan mengembangkan sumberdaya insani yang ada 
pada para pelaku pelayanan untuk kebaikan orang lain  sebagaimana ditegaskan 
Yesus dalam  perumpamaan tentang talenta  dalam Matius 25:14-30 dan 
perumpamaan tentang uang mina dalam Lukas 19:11-27 

d. Apa yang diberitakan Yesus dalam banyak perumpamaan dan pengajaran kembali 
ditegaskan rasul Paulus, Petrus dan Yakobus. Paulus berbicara tentang proses 
pengujian terhadap pekerjaan masing-masing orang melalui api yang akan terjadi 
untuk menentukan layak tidaknya seseorang ambil bagian dalam persekutuan yang 
kekal  ( I Korintus 3: 10-18 ) 

e. Evaluasi pelayanan berbasis kinerja juga muncul dalam pemberitaan para nabi PL 
terhadap raja-raja yang memerintah. Mereka diberi berbagai fasilitas untuk pekerjaan 
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pembebasan dan penyelamatan umat. Mereka yang menyimpang dari koridor ini 
Allah tak segan-segan menurunkan mereka dari takhta dan menarik rohNya dari 
mereka ( I Semuel 15:10-11 ). 

f. Hati yang terbuka  pada kehendak Tuhan dan pergumulan sesama. Misalnya  
pemilihan Allah  atas Daud menggantikan Saul. Tuhan meminta Samuel untuk 
menilik hati dan tidak terpesona/terperdaya dengan hal-hal fisik atau yang nampak 
dengan atribud-atribut, nama dan gelar ( I Semuel 16:7-13 ).  Dalam percakan 
dengan Petrus di danau Tiberias Tuhan Yesus meminta hati yang terbuka dari para 
pelaku pelayanan untuk memperkuat komitmen pelayanan mereka (  Yohanis 21:15-
19 ). Hati yang dipenuhi oleh kasih kepada ALLah dan kasih terhadap sesama adalah 
lokomotif dalam menerapkan pelayanan berbasis kinerja. 

g. Dalam cerita  Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak narawastu yang mahal, 
memperlihatkan kepada kita hidup seorang manusia yang melakukan pekerjaan 
berbasis kinerja karena hatinya benar-benar terbuka untuk diisi secara penuh oleh 
kasih terhadap Tuhan dan kasih kepada sesama ( Yohanes 12:1-8 ). 
 

2. Tata Dasar GMIT 2010 
a. Pasal 16 tentang penatalayanan 

Ayat (1) GMIT terpanggil untuk menata diri sebagai rumah Allah untuk 
mewujudkan kehidupan yang tertib dan berkeadilan 

Ayat  (2) GMIT dalam melaksanakan tugas penatalayanannya wajib: menata diri 
yang mencakup manajemen pelayanan, pengadaan, pemeliharaan dan 
pengembangan sumber daya manusia 

b. Pasal 26 tentang jabatan  gerejawi. 
Jabatan gerejawi adalah pemberian Kristus. Jabatan itu bersumber dari jabatan 
Kristus sebagai raja, imam dan nabi. 

c. Pasal 28 tentang jenis jabatan gerejawi 
      Ayat (1) Jabatan gerejawi terdiri atas jabatan pelayanan dan jabatan  keorganisasian 
     Ayat   (2)   Jabatan pelayanan meliputi Pendeta, Pengajar, Penatua dan Diaken 
     Ayat (4) Jabatan keorganisasian meliputi kemajelisan dan badan-badan pelayanan 

lainnya 
 

3. Peraturan Pokok GMIT tentang Sinode tahun 2010 
Pasal 27 tentang manajemen pelayanan 
Ayat (2)   Fungsi-fungsi manajemen pelayanan meliputi antara lain: motivasi, penelitian, 

perencanaan, pengorganisasian, pembentukan staf, pengawasan, evaluasi 
dan pelaporan. 

 
4. Ketetapan Sinode GMIT Nomor : 06/TAP/SIN-GMIT/XXX/2003 tentang Peraturan Pokok 

GMIT mengenai Karyawan Gereja. 
 

5. Ketetapan Sinode GMIT Nomor : 07/TAP/SIN-GMIT/XXX/2003 tentang Peraturan Pokok 
GMIT mengenai Penilikan dan Disiplin. 

 
6. Ketetapan Sinode GMIT Nomor : 12/TAP/SIN-GMIT/XXX/2003 tentang Peraturan Pokok 

GMIT mengenai Jabatan Gereja. 
 

7. Ketetapan Sinode GMIT Nomor : 09/TAP/SIN-GMIT/XXX/2003 tentang Peraturan Disiplin 
Pejabat dan Karyawan GMIT. 

            
C. Tujuan. 

Tujuan penilaian kinerja karyawan 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 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. 
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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. 
 

D. Batasan.  
a. Pedoman adalah perangkat ketentuan yang menjadi acuan dalam proses menilai kinerja 

karyawan gereja. 
b. Penilaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan oleh manajemen GMIT untuk 

mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan dalam pelaksanaan tugas pelayanan 
baik secara individu atau kelompok orang sesuai visi dan misi GMIT. 

c. Karyawan gereja adalah warga GMIT yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan, 
telah diangkat dengan Surat Keputusan Majelis Sinode GMT untuk dipekerjakan penuh 
waktu pada berbagai bidang pelayanan sebagai pekerjaan pokok, baik di aras Sinode, 
maupun aras jemaat dan digaji berdasarkan peraturan gaji karyawan GMIT. 

 
II. UNSUR-UNSUR PENILAIAN. 

Unsur-unsur yang dinilai dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan pelayanan seorang karyawan  
ialah : 
A. Kesetiaan. 

Yang dimaksud dengan kesetiaan, adalah kesetiaan kepada Alkitab sebagai firman Allah, 
pengakuan dan ajaran Gereja berdasarkan Alkitab, kesetiaan akta/janji panggilan pelayanan, 
taat dan mengabdi sepenuhnya kepada pelayanan gereja sebagai tugas pokok karyawan 
GMIT dan taat terhadap sejumlah perangkat aturan dan keputusan yang telah ditetapkan 
oleh Sinode, Majelis Sinode, Klasis, Persidangan Jemaat, Persidangan Majelis Jemaat dan 
Persidangan Majelis Jemaat Harian. 

B. Prestasi kerja dan tanggungjawab 
Hasil kerja atau buah pelayanan yang dicapai oleh seorang karyawan gereja dalam 
melaksanakan tugas yang diembankan kepadanya berdasarkan azas efisiensi, efektivitas dan 
ekonomis. Hasil kerja tidak dapat dipisahkan dari kesiapan diri dan cara kerja atau melayani. 

C. Disiplin 
Kondisi dan kualitas pejabat dan karyawan yang memiliki roh dan perilaku dalam pelayanan 
dengan penuh pengendalian diri yang tampak dalam ketaatan pada ketentuan yang berlaku 
bagi jabatan dan pekerjaan gereja yaitu mengenai kewajiban dan larangan yang berkaitan 
dengan jabatan dan pekerjaan tertentu dalam gereja. 

D. Ketaatan. 
Kesanggupan karyawan untuk memahami, menjemaatkan dan bekerja sesuai tata gereja 
yaitu keputusan-keputusan Sinode, keputusan Majelis Sinode, persidangan Jemaat, 
persidangan Majelis Jemaat dan persidangan Majelis Jemaat Harian serta  menaati prosedur 
dan semua ketentuan pelayanan yang berlaku. 

E. Kerjasama. 
Kemampuan karyawan untuk bekerjasama dengan orang lain dalam menyelesaikan sesuatu 
tugas yang ditentukan sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. 

F. Prakarsa. 
Kemampuan seorang karyawan dalam menciptakan metode dan cara kerja yang baru serta 
menyampaikan ide-ide baru yang bermanfaat bagi pelayanan serta berani mengambil 
keputusan dalam situasi darurat demi kepentingan pelayanan. 

G. Kepemimpinan. 
Kemampuan seorang karyawan untuk mempengaruhi orang lain dalam menjalankan fungsi 
kepemimpinan Kristus  dengan mengutamakan asas kemajelisan, kebrsamaan dan 
kesetaraan. 
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III. PETUNJUK PENILAIAN. 
A. Penanggungjawab penilaian. 

Penanggungjawab penilaian kinerja karyawan GMIT adalah Majelis Sinode. 
B. Tim penilai. 

 Untuk menjamin obyektivitas penilaian kinerja karyawan GMIT, Majelis Sinode 
 membentuk tim penilai yang terdiri dari:  
1. Majelis Sinode selaku penanggungjawab umum. 
2. Tim penilai akhir di tingkat Majelis Sinode 
3. Tim penilai 
4. Karyawan yang bersangkutan dalam rangka penilaian pribadi. 

C. Tugas tim penilai. 
1. Majelis Sinode  

a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan penilaian kinerja dan hasil-  hasilnya. 
b. Membentuk tim penilai akhir, yang terdiri atas: 

1) Sekretaris/wakil sekretaris, yaitu anggota Majelis Sinode yang bertanggungjawab 
sehari-hari atas manajemen karyawan gereja 

2) Sekretaris komisi personil 
3) Seorang anggota Majelis Sinode paruh waktu yang memahami manajemen 

karyawan, khususnya penilaian kinerja 
c. Membentuk tim penilai karyawan kantor Sinode dan Klasis serta tim penilai 

karyawan aras jemaat. 
1) Tim penilai karyawan kantor Sinode dan Klasis, minimal 1 tim, seorang Ketua 

dan 2 anggota. 
2) Tim penilai karyawan lingkup Jemaat, minimal 1 tim, seorang Ketua dan 2 

anggota. 
2. Tim penilai akhir 

a. Menyerahkan penilaian yang telah ditetapkan oleh tim penilai Karyawan kantor 
Sinode, KPWK dan kantor Klasis serta Tim Penilai aras jemaat 

b. Menetapkan penilaian akhir apabila terdapat perbedaan penilaian antara Karyawan 
dan Tim Penilai.                     

3. Tim Penilai karyawan kantor Sinode, KPWK dan kantor Klasis 
a. Mengumpulkan format  evaluasi kinerja pribadi dari setiap karyawan di kantor 

Sinode, KPWK dan kantor Klasis beserta semua bukti pendukung 
b. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung 
c. Melakukan klarifikasi dan pengujian terhadap format evaluasi kinerja Pribadi 
d. Menetapkan nilai Tim penilai lalu mengirim ke Tim Penilai Akhir.  

4. Tim Penilai karyawan aras Jemaat 
a. Mengumpulkan format evaluasi kinerja pribadi setiap karyawan beserta semua bukti 

pendukung 
b. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung 
c. Melakukan klarifikasi dan pengujian terhadap format evaluasi kinerja pribadi 
d. Menetapkan nilai tim penilai lalu mengirim ke Tim Penilai Akhir 

D. Prosedur Penilaian. 
1. Karyawan yang bersangkutan melakukan penilaian diri secara obyektif. Semua tingkat 

penilaian diri ( amat baik, baik dstnya ), wajib didukung bukti-bukti administrasi, fisik, 
dan kalau perlu keterangan lisan/tertulis dari orang-orang yang dapat dipercaya. Hasil 
penilain diri disampaikan kepada penanggungjawab penilaian melalui KPWK. 

2. Tim Penilai aras Jemaat/kantor sinode, melakukan klarifikasi terhadap hasil penilaian 
diri dengan meneliti bukti-bukti dan pemberi keterangan kalau ada. 

3. Hasil tim penilai diserahkan kepada Tim penilai Akhir. 
4. Apabila karyawan yang dinilai tidak menyetujui hasil klarifikasi  Tim penilai, yang 

bersangkutan dapat menyampaikannya secara tertulis kepada Tim Penilai Akhir Kinerja 
Karyawan. 

Bagan alur penilaian kinerja karyawan GMIT, dapat dilihat pada lampiran 8. 
 

E. Waktu pelaksanaan penilaian. 
Penilaian  kinerja dilakukan setiap tahun oleh setiap karyawan dengan waktu 
pelaksanaannya pada setiap  bulan Januari dan Februari tahun berikutnya. Sedangkan 



 5

penilaian oleh Tim Penilai dalam bentuk validasi penilaian diri diadakan 2 tahun sekali. 
Jangka waktu penilaian adalah mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2 tahun 
berturut-turut, untuk keperluan kenaikan golongan/ruang gaji penilaian yang diterima adalah 
penilaian 2 tahun terakhir. 
 

F. Pembiayaan. 
Semua biaya yang timbul untuk keperluan ATK, transpor dan uang harian tim penilai 
dibebankan pada APB Majelis Sinode. 
 

IV. DAFTAR PENILAIAN KINERJA KARYAWAN GEREJA. 
A. Isi Daftar Penilaian Kinerja Karyawan GMIT. 

1. Komponen Penilaian. 
Ada 7 komponen, atau 7 aspek sikap, pengetahuan dan perilaku yang dinilai berdasarkan 
Peraturan Pokok Karyawan, yaitu : 

I. Komponen Kesetiaan. 
II. Komponen Prestasi Kerja dan Tanggung Jawab. 

III. Komponen Disiplin. 
IV. Komponen Ketaatan. 
V. Kpmponen Kerjasama. 

VI. Komponen Prakarsa. 
VII. Komponen Kepemimpinan (hanya dinilai pada karyawan yang menduduki 

jabatan dalam struktur oerganisasi GMIT, baik aras Sinode, Klasis maupun 
Jemaat). 

2. Sub Komponen. 
Pokok-pokok perwujudan komponen-komponen yang dinilai atau aspek-aspek sikap, 
pengetahuan dan perilaku, yang merupakan lokasi/tempat dimana komponen tersebut 
dapat dilihat/diukur (key – result – area). 
Jumlah sub komponen pada tiap komponen tidak sama. 
a. Komponen Kesetiaan, terdiri atas : 

1) Sub komponen menjunjung Alkitab sebagai Firman Allah. 
2) Sub komponen menjunjung tinggi pengakuan dan ajaran GMIT. 
3) Kesetiaan terhadap status/panggilan sebagai karyawan GMIT. 

b. Komponen Prestasi Kerja dan Tanggung Jawab : 
1) Sehat jasmani dan rohani. 
2) Pengembangan kemampuan selama bertugas sebagai karyawan GMIT. 
3) Pengabdian dan tanggung jawab. 
4) Hasil pelaksanaan tugas sesuai harapan/ketentuan. 

c. Komponen Disiplin : 
1) Menaati ketentuan Tata GMIT mengenai ajaran, disiplin hidup dan disiplin 

organisasi. 
2) Pernyataan dan janji berkaitan dengan pelayanan dapat di percaya. 
3) Jujur dan dapat di percaya dalam mengelola perbendaharaan. 
4) Menyimpan dan memelihara rahasia jabatan. 

d. Komponen Ketaatan : 
1) Menaati tugas sesuai struktur organisasi (tupoksi). 
2) Menaati prosedur penyelesaian masalah sesuai tata gereja. 
3) Menghormati adat/budaya dan tata karma. 
4) Kesetiaan terhadap (menaati) Tata GMIT. 
5) Menaati RIP/HKUP/PPT dan APB. 

e. Komponen Kerjasama. 
1) Mengetahui dan menghargai tugas orang lain dalam Jemaat. 
2) Mengetahui dan menghargai tugas orang lain di Jemaat lain/organisasi lain. 
3) Mampu bekerja sama dengan pejabat/orang lain dalam organisasi-

organisasi/unit-unit pelayanan. 
f. Komponen Prakarsa. 

1) Mampu menciptakan/menerapkan/menyampaikan metode/cara kerja/bentuk-
bentuk pelayanan baru. 

2) Mengambil keputusan mengatasi situasi darurat/kemandekan. 
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g. Komponen Kepemimpinan. 
1) Melaksanakan kepemimpinan yang melayani. 
2) Menciptakan kemajuan/perkembangan secara berkelanjutan. 
3) Menerapkan asas presbiterial/sinodal. 
4) Visi dan misi pelayanan berdasarkan RIP/HKUP. 
5) Pelaksanaan waskat. 
6) Peduli pada keadaan dan hak-hak karyawan yang di pimpin. 
7) Peduli sekali pada kaderisasi. 

3. Indikator, yaitu perwujudan nyata yang dapat diamati berkaitan dengan tiap sub 
komponen, misalnya indikator komponen kesetiaan, sub komponen menjunjung Alkitab 
sebagai Firman Allah, untuk Pendeta :”selalu mendasari pekerjaan pelayanan pada 
Alkitab”, sedangkan untuk karyawan administrasi :”secara rutin membaca dan 
memahami Alkitab”. 
Jumlah indikator tiap komponen/sub komponen, juga berbeda-beda. Indikator ini yang 
diberi nilai. 

4. Standar penilaian, adalah patokan untuk memberi nilai. 
Kondisi tiap indikator bisa dibedakan atas : 
1) Kondisi amat baik. 
2) Kondisi baik.  
3) Kondisi sedang. 
4) Kondisi kurang. 
5) Kondisi kurang sekali. 
Kondisi yang diharapkan ialah kondisi amat baik. Sedang kondisi baik, dengan sedikit 
usaha bisa meningkat menjadi amat baik. 
Kondisi sedang, potensial menjadi amat baik tapi perlu usaha lebih serius. Sedangkan 
kondisi kurang apalagi kurang sekali merupakan kondisi bermasalah, yang memerlukan 
usaha serius, misalnya reorientasi pelayanan. 

B. Daftar Penilaian Kinerja Karyawan Gereja :  
1. Pendeta di Jemaat dan Klasis (Lihat lampiran 1). 
2. Pendeta sebagai Anggota MS, Staf MS/Badan/Unit Sinodal lainnya (lihat lampiran 2). 
3. Pengajar (lihat lampiran 3). 
4. Karyawan Administrasi (Lihat lampiran 4). 

C. Bukti Administrasi atau Bukti Fisik. 
Nilai yang diberikan, merupakan pernyataan apakah kondisi setiap indikator memenuhi 
standar (amat baik), hampir memenuhi (baik), sedang, atau jauh dari standar (kurang/kurang 
sekali). 
Nilai dan kondisi tiap indikator, yang diberikan wajib didukung bukti-bukti administrasi, 
fisik atau kesaksian yang dapat dipercaya. 
Bukti-bukti tersebut terdiri atas : 
a. Keterangan dari Majelis Jemaat, Tim KPWK/Majelis Klasis/Unit Pelayanan tentang : 

1) Tingkat aktivitas/frekwensi kegiatan : jumlah kegiatan pemberitaan firman, 
pelayanan sakramen, perkunjungan rumah tangga dan lain-lain. 

2) Hasil kerja dimana karyawan tersebut terlibat. PPT, APB. 
Daftar Bukti Administrasi/Fisik sebagai berikut : 

b. Keterangan yang bersangkutan, tentang : pendidikan, pelatihan yang diikuti, ketrampilan 
yang dimiliki karena belajar sendiri, ceramah-ceramah yang diberikan, tulisan di surat 
kabar dan lain-lain disertai bukti-bukti. 

c. Dokumen-dokumen : kumpulan khotbah/renungan, foto copy sertifikat, ijasah, surat-
surat penghargaan dan lain-lain. 

Daftar Bukti Fisik dan Administrasi berupa keterangan dari Majelis Jemaat dan karyawan 
yang bersangkutan, terlampir (Lampiran 5 dan lampiran 6). 

D. Format Penilaian. 
Sebagaimana dijelaskan dimuka, penilaian pertama dilakukan oleh setiap karyawan untuk 
dirinya sendiri dengan mencentang kondisi tiap indikator yang sesuai dengan kondisi 
pribadinya. Lalu kondisi tiap indikator diberi  skor, yaitu : 
1) Kondisi amat baik, diberi skor 5. 
2) Kondisi baik, diberi  skor 4. 
3) Kondisi sedang, diberi  skor 3. 
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4) Kondisi kurang, diberi  skor 2. 
5) Kondisi kurang sekali, diberi  skor 1. 
Seperti sudah dijelaskan bahwa setelah format diisi oleh karyawan yang bersangkutan, 
format penilaian beserta bukti-bukti administrasi diserahkan kepada penanggung jawab 
penilaian yaitu Majelis Sinode melalui KPWK atau Ketua Klasis. Format penilaian 
merupakan rahasia. 
Penanggung jawab penilaian, melalui KPWK atau Ketua Klasis menugaskan Tim Penilai 
untuk melakukan klarifikasi/pengujian/pencocokkan penilaian yang diberikan tiap karyawan 
dengan bukti administrasi/fisik, dan kalau perlu melakukan wawancara dengan pihak-pihak 
terkait di Jemaat/tempat karyawan bertugas, termasuk karyawan yang bersangkutan. 
Berdasarkan hasil klarifikasi Tim Penilai memberi nilai akhir yaitu nilai yang berlaku. 
Karena itu pada format penilaian, terdapat kolom nilai yang diberi karyawan atau Hasil 
Evaluasi Diri (HED) dan Hasil Evaluasi Tim (HET). 
Bentuk Format Penilaian ialah sebagai berikut : 
1. Nama lengkap karyawan    : 
2. Jenis karyawan    : 
3. Nama Jemaat/Klasis/Unit Pelayanan : 
4. Masa tugas yang dinilai   : 1 Jan 20… sampai 31 Des 20.. 
5. Nilai  

No Komponen dan Sub 
komponen Indikator 

Penilaian yang 
bersangkutan  

menurut standar 

Hasil 
penilaian 

Tim 
Katerangan 

A B C D E 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 KESETIAAN 
 1.1. Menjunjung 

tinggi Alkitab 
sebagai Firman 
Allah. 
dstnya 

1.1.1. Selalu mendasari pekerjaan 
pelayanan pada Alkitab. 
dstnya 

       

2 PRESTASI KERJA DAN TANGGUNGJAWAB 
 2.1.  Sehat jasmani dan 

rohani. 
dstnya 

2.1.1.   Menjaga kesehatan jasmani/rohani 
demi kepentingan pelayanan. 
dstnya 

       

Keterangan :  
Kolom 1 – 9, jelas. 

Format penilaian, sebagaimana terlampir yaitu lampiran 7a, lampiran 7b, lapiran 7c, 
lampiran 7d. 

E. Petunjuk penghitungan nilai/skor. 
a. Penilaian kinerja dibedakan atas : 

1) Penilaian kinerja karyawan administrasi yang menduduki jabatan pimpinan dan yang 
tidak menduduki jabatan pimpinan. 

2) Penilaian kinerja Pendeta di Jemaat, dan di Klasis, termasuk di LP dan RS. 
3) Penilaian kinerja Pendeta yang menjadi anggota/staf MS atau badan-badan sinodal. 
4) Panilaian kinerja pengajar. 

b. Penghitungan nilai karyawan administrasi yang tidak menduduki jabatan pimpinan. 
1) Komponen : 6 (tanpa komponen kepemimpinan). 
2) Sub komponen : 19. 
3) Indikator : 39, dengan perincian, 

a) Komponen kesetiaan    :   8 indikator.  
b) Komponen prestasi kerja/tanggung jawab  : 11 indikator.  
c) Komponen disiplin     :   6 indikator.  
d) Komponen ketaatan     :   9 indikator. 
e) Komponen kerjasama     :   1 indikator. 
f) Komponen prakarsa     :   4 indikator. 

Jumlah       : 39 indikator. 
4) Perhitungan skor/nilai. 

Karyawan atau penilai mencentang no. standar yang sesuai kondisi sebenarnya 
dengan dukungan bukti. 
Misalnya : indikator 1.1.1. :  Standar (1) ; (2) ; (3) ; (4) ; (5). 

Skor tiap standar ialah : 
Standar (1) = 5 
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Standar (2) = 4 
Standar (3) = 3 
Standar (4) = 2 
Standar (5) = 1 
Jadi untuk indikator 1.1.1. skor 5. 

Contoh : 
Format Penilaian Kinerja yang telah diisi semuanya oleh Tim Penilai, dibuatkan 
rekapitulasi, menjadi sebagai berikut : 

No. Komponen Skor  Nilai Skor 
max 

  5 4 3 2 1 Angka  Kualifikasi   
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Kesetiaan . 
Prestasi kerja/ tanggung jawab. 
Disiplin. 
Ketaatan. 
Kerjasama. 
Prakarsa. 

20 
20 
10 
30 
- 
- 

12 
24 
12 
12 
4 
16 

3 
3 
3 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

87,5 
85,5 
83,3 
93,3 
100 
80 

Baik. 
Baik. 
Baik. 

Amat baik 
Amat baik 

Baik. 

40 
55 
30 
45 
4 

20 
 Nilai rata-rata - - - - - 88 Baik  

Keterangan : 
Pada format penilaian karyawan tersebut, ternyata : 
- Komponen Kesetiaan, dari 8 indikator : 

4 indikator memenuhi standar (1), dengan skor 4 x 5 = 20. 
3 indikator memenuhi standar (2), dengan skor 3 x 4 = 12. 
1 indikator memenuhi standar (3), dengan skor 1 x 3 = 3. 
Jumlah skor = 35 (skor yang dicapai). 
Skor maximum 8 x 5 = 40. 
Nilainya = 35 x 100 = 87,5 
                  40 

- Komponen Prestasi Kerja dan Tanggung Jawab, dari 11 indikator : 
- Komponen Disiplin, dengan cara tersebut diatas nilainya = 83,3. 
- Komponen Ketaatan = 93,3. 
- Komponen Kerjasama, nilainya = 100. 
- Komponen Prakarsa, nilainya = 80. 

Jumlah nilai = 529,6. 
Nilai rata-rata = 88,26, dibulatkan = 88. 
Ketentuan pembulatan kurang dari 0,5 dibulatkan ke bawah, 0,5 atau lebih 
dibulatkan keatas. 

c. Perhitungan nilai karyawan yang bertugas sebagai Pendeta Jemaat atau di Klasis. 
1) Komponen : 7. 
2) Sub Komponen : 28. 
3) Indikator : 
4) Contoh perhitungan nilai. 

 

No. Komponen Skor  Nilai Skor 
max 

  5 4 3 2 1 Angka  Kualifikasi   
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Kesetiaan . 
Prestasi kerja/ tanggung jawab. 
Disiplin. 
Ketaatan. 
Kerjasama. 
Prakarsa. 
Kepemimpinan. 

25 
75 
15 
20 
5 
10 
20 

16 
40 
8 
16 
8 
8 
24 

- 
21 
3 
6 
- 
- 
6 

- 
- 
- 
2 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

91,1 
85 

86,6 
80 

86,6 
90 

83,3 

Amat baik. 
Baik. 
Baik. 
Baik. 
Baik. 

Amat baik. 
Baik. 

45 
160 
30 
55 
15 
20 
60 

 Nilai rata-rata - - - - - 86 Baik  
Cara perhitungan nilai mengikuti contoh diatas. 
Nilai yang bersangkutan, memenuhi syarat untuk promosi atau kenaikan gaji, tetapi yang 
bersangkutan wajib berusaha menghilangkan 2 indikator pada komponen ketaatan yang 
hanya mencapai skor 2 (standar 4). 

d. Perhitungan nilai karyawan administrasi yang menjadi pimpinan unit, pengajar, Pendeta 
yang menjadi staf MS, mengikuti contoh tersebut diatas. 
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F. Pemanfaatan nilai. 
a. Makna skor dan nilai. 

- Indikator-indikator yang mencapai standar (1) dengan skor 5 dianggap mencapai 
kinerja harapan. 

- Standar (2) dengan skor 4, hampir mencapai kinerja harapan, dengan upaya sendiri 
yang bersangkutan sudah bisa mencapai kinerja harapan. 

- Standar (3) dengan skor 3, perlu usaha sendiri lebih keras atau dengan sedikit 
bantuan yang bersangkutan bisa mencapai kinerja harapan. 

- Satndar (4) dan (5), bermasalah. Perlu perhatian besar dari pimpinan. 
b. Kualifikasi. 

1) Nilai 90 – 100, kualifikasi A = amat baik. 
2) Nilai 75 – 89, kualifikasi B = baik. 
3) Nilai 60 – 74, kualifikasi C = sedang. 
4) Nilai 45 – 59, kualifikasi D = kurang. 
5) Nilai dibawah 45, kualifikasi E = kurang sekali. 

c. Pemanfaatan. 
Untuk kenaikan ruang gaji, disyaratkan : 
1) Nilai rata-rata minimal B (= baik). 
2) Indikator yang hanya mencapai standar (4) hanya 1. 
3) Tidak ada indikator yang hanya standar (5).  

 
 

Ditetapkan di : Jemaat Koinonia Kuanino 
Kupang. 
Pada tanggal : 
 

Majelis Sinode GMIT 
 
Ketua     Sekretaris 
 
 

 
_________________  ___________________ 



 
 
 
 

1

Lampiran 7a : Keputusan MS GMIT No. ……………………………….. tentang Pedoman Penilaian Kinerja Karyawan GMIT. 
  
  

GGEERREEJJAA  MMAASSEEHHII  IINNJJIILLII  DDII  TTIIMMOORR  
(GBM GPI dan Anggota PGI) 

MAJELIS SINODE 
Jln. Perintis Kemerdekaan Kota Baru Telp. (0380) 832943, 826927.  Fax. 831182, 832943 

KUPANG – NTT – 85228  
E–mail: sinodegmit@plasa.com, sinodegmit@telkom.net 

 
R A H A S I A 

 
 FORMAT : PENILAIAN KINERJA KARYAWAN GMIT 

 
1. Nama lengkap karyawan   : ………………      5.    Tempat bertugas  : 
2. Diangkat menjadi karyawan GMIT  : Tmt ………                       5.1.  Jemaat   : …………… 
3. Golongan Ruang Gaji terakhir :               Klasis   : ……………                 atau 
4. Jenis karyawan sesuai tugas  : Pendeta Jemaat/Pimpinan Klasis/Pengajar           5.2.  Badan/Unit Pelayanan : ……………………. 

/Anggota Staf Badan Sinodal/Karyawan Administrasi. 6.    Masa pelayanan yang dinilai : …. Bulan yaitu Tgl … s/d .... 
7. Nilai. 

No KOMPONEN DAN SUB 
KOMPONEN 

INDIKATOR Penilaian karyawan yang 
bersangkutan sesuai standar 

Hasil 
Penilaian 

Tim Penilai 

Ket 
(Bila ada perbedaan penilaian yang 
bersangkutan dengan Tim Penilai) (1) (2) (3) (4) (5) 

  1 KESETIAAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Menjunjung tinggi 
Alkitab sebagai 
Firman Allah 

 

1.1.1. Selalu mendasari pekerjaan pelayanan 
pada Alkitab 

       

1.1.2. Selalu mendorong orang lain 
membaca Alkitab. Tidak pernah 
mengeluarkan pernyataan yang 
melecehkan dan atau menghina 
Alkitab 

       

1.1.3. Aktif memprakarsai kegiatan 
penelaahan Alkitab di jemaat dan di 
tempat lain 

       



 
 
 
 

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1.4. Aktif menulis/memberi ceramah 
tentang pentingnya Alkitab 

       

1.2. Menjunjung tinggi 
pengakuan dan ajaran 
GMIT.  

 
 
 
 
 
 
 

1.2.1. Senantiasa mempelajari pengakuan 
dan ajaran Gereja/GMIT. 

       

1.2.2. Tidak pernah mengeluarkan 
pernyataan /tulisan yang 
melecehkan/menghina pengakuan dan 
ajaran GMIT 

       

1.2.3.Aktif dalam 
Pemahaman/Pengembangan   
Pengakuan dan Ajaran GMIT serta 
aktif menulis dan memberi ceramah.  

       

1.3. Kesetiaan terhadap 
status/panggilan 
sebagai karyawan 
GMIT 

 
 
 

1.3.1. Sejak diangkat sebagai karyawan 
GMIT, tetap aktif mengabdi sebagai 
karyawan GMIT tanpa terputus-putus 
dan apabila bertugas di luar GMIT, 
adalah karena penugasan Majelis 
Sinode GMIT. 

       

1.3.2. Selama menjadi karyawan GMIT, 
tidak pernah tanpa persetujuan 
Majelis Sinode menerima tugas dari 
luar Gereja yang menghabiskan 
sebagian waktu untuk tugas-tugas 
didalam Gereja. 

       

2 PRESTASI KERJA DAN TANGGUNGJAWAB 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Sehat jasmani dan 
rohani 

2.1.1. Menjaga kesehatan jasmani/rohani 
demi kepentingan pelayanan 

       

2.2. Pengembangan 
kemampuan selama 
bertugas sebagai 
karyawan Gereja 

 

2.2.1. Mengikuti pendidikan pada jenjang 
yang lebih tinggi yang menunjang 
tugas sebagai karyawan. 

       

2.2.2. Mengikuti pelatihan sesuai bidang 
tugas, termasuk Magang, Studi 

       



 
 
 
 

3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banding, Seminar, Musbel, 
Konferensi Studi   

2.2.3. Mengikuti pelatihan/berlatih sendiri 
ketrampilan dan lain-lain yang 
menunjang tugas. 

       

2.2.4. Belajar sendiri pengetahuan/ilmu 
yang berkaitan dengan tugas dengan 
membaca di perpustakaan pribadi, 
perpustakaan umum atau internet. 

       

2.3. Pengabdian dan 
tanggungjawab 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.1. Selalu berada di tempat tugas sesuai 
waktu yang ditentukan. 

       

2.3.2. Semua tugas-tugas yang menjadi 
tanggunjawabnya dilaksanakan sesuai 
waktu yang ditentukan. 

       

2.3.3. Semua dana untuk mendukung 
pelaksanaan tugas dipergunakan 
dengan cara yang bertanggung jawab 

       

2.3.4. Semua barang dan alat untuk 
mendukung melaksanakan pekerjaan, 
dipakai secara bertanggung jawab 

       

2.4. Hasil pelaksanaan 
tugas sesuai 
harapan/ketentuan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.1. Semua pekerjaan/tugas dapat 
diselesaikan sesuai jumlah, mutu dan 
waktu yang ditentukan. 

       

2.4.2. Tugas-tugas sebagai pemberita 
Firman dan hasil-hasilnya : 
(1) Memimpin kebaktian 

Minggu/Hari Raya dan 
berkhotbah. 

       

(2) Melayani KPI dan PI pribadi   
(3) Membina/mengawasi PAR   
(4) Manabiskan/memperhadapkan 

pejabat Gereja 
  

(5) Melayani penabisan sidi,   



 
 
 
 

4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pemberkatan nikah, pemakaman 
(6) Melayani katekesasi   

2.4.3.  Melaksanakan tugas sebagai 
Gembala Jemaat. 
(1) Memiliki rencana pelayanan 

Pastoral dan catatan hasil 
pastoral.  

       

(2) Melaksanakan perkunjungan 
rumah tangga 

  

(3) Melaksanakan pelayanan pastoral 
kepada warga atau keluarga 
bermasalah. 

  

(4) Bersama Diaken melaksanakan 
pelayanan diakonia. 

  

(5) Aktif melindungi Jemaat dari 
ajaran sesat 

  

2.4.4. Melaksanakan tugas sebagai 
pepimpin jemaat 
(1) Memelihara hubungan timbal 

balik dengan Penatua dan Diaken 
dan warga, melalui kehadiran 
dalam kehidupan/permasalahan 
mereka. 

       

(2) Memelihara hubungan timbal 
balik dengan Majelis Sinode, 
Klasis  dan Majelis Jemaat lain 

  

(3) Mendorong Jemaat melalui 
keteladanan dan motivasi, supaya 
berperan aktif dalam 
pembangunan Gereja dan 
masyarakat 

  

2.4.5. Melakukan tugas sebagai pejabat 
Organisasi (Klasis, Ketua MJ, 

       



 
 
 
 

5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anggota MJH) 
(1) Aktif menjemaatkan Tata GMIT 

dan HKUP 
(2) Semua program dan kebijakan 

selalu mengacu pada Tata GMIT 
dan HKUP. 

  

(3) Melaksanakan tugas-tugas 
memimpin sidang-sidang atau 
menghadiri sidang 

  

(4) Memantau, memelopori dan 
mendorong pelaksanaan PPT 

  

(5) Melakukan pembinaan terhadap 
anggota Majelis Jemaat, BP 
Kategorial/Fungsional dan 
anggota jemaat  

  

(6) Keseimbangan kegiatan 
organisasi dan kegiatan 
pemberitaan/pastoral 

  

(7) Melaporkan pelaksanaan program 
pada persidangan Jemaat, Majelis 
Jemaat, Klasis dan Majelis Sinode 

  

(8) Menjadi teladan bagi Anggota 
Jemaat, Majelis Jemaat dan BP 
Kategorial/Fungsional  

  

3 DISIPLIN 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Menaati ketentuan 
Tata GMIT mengenai 
disiplin ajaran, disiplin 
hidup dan disiplin 
organisasi. 

 
 
 

3.1.1. Selalu menyampaikan pemberitaan 
dan ajaran yang sesuai dengan 
pengakuan dan ajaran GMIT 

       

3.1.2. Pernah/tidak pernah melakukan 
perbuatan-perbuatan amoral serta 
perbuatan-perbuatan lain seperti yang 
diatur dalam pasal 4 Peraturan GMIT 
tentang Disiplin Pejabat dan 

       



 
 
 
 

6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

karyawan GMIT  
3.1.3. Pernah/tidak pernah melanggar Tata 

GMIT, dan melalaikan tugas seperti 
diatur dalam Peraturan Pokok 
karyawan serta peraturan pokok 
tentang jabatan gereja, dan juga 
kewajiban-kewajiban seperti diatur 
dalam peraturan disiplin pejabat dan 
karyawan gereja (pasal 3) 

       

3.2. Pernyataan dan janji 
berkaitan dengan 
pelayanan dapat 
dipercaya 

3.2.1. Berpegang teguh pada jadwal 
pelayanan/jadwal kerja 

       

3.3. Jujur dan dapat 
dipercaya dalam 
mengelola 
perbendaharaan 

3.3.1. Pernah/tidak pernah melakukan 
Perbuatan merugikan dalam 
mengelola atau menggunakan 
perbendaharaan 

       

3.4. Menyimpan dan 
memelihara rahasia 
jabatan 

3.4.1. Tidak menyampaikan informasi 
pelayanan yang berkaitan dengan 
jabatan kepada yang tidak berhak 

       

4 KETAATAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. Menaati tugas sesuai 
struktur organisasi 
(tupoksi)  

 
 
 
 
 

4.1.1. Menaati keputusan-keputusan 
persidangan 

       

4.1.2. Menaati penugasan oleh pimpinan 
organisasi dalam gereja 

       

4.1.3. Sikap konstruktif terhadap penugasan 
pimpinan yang tidak disetujui 

       

4.1.4. Kemampuan bekerja berdasarkan 
uraian tugas (tupoksi) 

       

4.2. Menaati prosedur 
penyelesaian masalah 
sesuai tata gereja 

4.2.1. Mengikuti jenjang-jenjang 
penyelesaian masalah dalam 
penyelesaian masalah berkaitan 
dengan tugas 
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4.3. Menghormati Adat/ 
Budaya dan Tata 
Krama  

4.3.1. Menyesuaikan perilaku dengan Adat/ 
Budaya dan Tata Krama  

       

4.4. Kesetiaan terhadap 
Tata GMIT 

4.4.1. Tekun mempelajari Tata GMIT        
4.4.2. Tidak pernah mengeluarkan 

pernyataan menolak Tata GMIT 
       

4.4.3. Aktif dalam pengkajian dan 
penjemaatan Tata GMIT.  

       

4.5. Menaati 
RIP/HKUP/PPT dan 
APB 

4.5.1. Setiap Tahun Menyusun PPT dan 
APB dengan mengacu pada Program 
strategis HKUP 

       

4.5.2. Mengetahui dan ikut melaksanakan 
PPT dan APB   

       

5 KERJASAMA 
 

 
 

5.1. Mengetahui dan 
menghargai tugas 
orang lain dalam 
jemaat 

5.1.1.Menjalin kerjasama  dan atau 
membantu para pejabat di jemaat 
/organisasi dan pejabat pelayanan 
dalam jemaat 

       

5.2. Mengetahui dan 
menghargai  tugas 
orang lain di jemaat 
lain /organisasi lain  

5.2.1. Menjalin kerjasama dan atau 
membantu para pejabat di 
jemaat/organisasi lain 

       

5.3. Mampu bekerjasama 
dengan pejabat/orang 
lain dalam organisasi-
organisasi/unit-unit 
pelayanan. 

5.3.1. Menjadi anggota aktif dalam 
beberapa organisasi jemaat/gereja 
termasuk unit-unit pelayanan, tanpa 
melupakan tugas pokok di jemaat 

       

6 PRAKARSA 
 
 
 
 
 

6.1. Mampu menciptakan/ 
menerapkan/ 
menyampaikan 
metode/ 
carakerja/bentuk-

6.1.1. Menciptakan metode/carakerja/ 
bentuk pelayanan baru 

       

6.1.2. Menerapkan metode/cara 
kerja/bentuk-bentuk pelayanan baru 

       

6.1.3. Menyampaikan ide-ide baru secara        
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bentuk pelayanan baru jelas demi kepentingan pelayanan 
6.2. Mengambil keputusan 

mengatasi situasi 
darurat/ kemandekan 

6.2.1. Mampu mengatasi situasi darurat atau 
kemandekan dalam jemaat/klasis/unit 
pelayanan 

       

7 KEPEMIMPINAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.1. Melaksanakan 
kepempimpinan yang 
melayani 

 
 

7.1.1. Mengutamakan kepentingan 
Pelayanan 

       

7.1.2.   Tetap melaksanakan tugas dengan 
setia, walaupun hak-hak belum 100% 
diterima 

       

7.2. Menciptakan 
kemajuan/ 
perkembangan secara 
berkelanjutan 

7.2.1. Berhasil memimpin Jemaat/ 
organisasi untuk terus 
berkembang/maju 
(kwalitas/kwantitas) 

       

7.3. Menerapkan asas 
Presbiterial Sinodal 

 
 

7.3.1. Melaksanakan asas kemajelisan di 
jemaat/ dalam gereja. 

       

7.3.2. Menghormati dan menegakkan 
wewenang Majelis 
Jemaat/Klasis/Majelis Sinode 

       

7.3.3.Kepemimpinan diterima dan didukung 
oleh yang dipimpin 

       

7.3.4. Keberhasilan memimpin Rapat          
7.4. Visi dan misi 

pelayanan berdasarkan 
RIP/HKUP 

7.4.1. Adanya visi dan misi pelayanan dan 
pelaksanaannya 

       

7.5. Pelaksanaan waskat 7.5.1. Adanya program waskat yang 
dilaksanakan 

       

7.6. Peduli pada keadaan 
dan hak-hak karyawan 
yang dipimpin. 

7.6.1. Memperjuangkan pemenuhan hak/ 
kebutuhan karyawan yang dipimpin 

       

7.7. Peduli sekali pada 
kaderisasi 

7.7.1. Adanya program pembinaan anggota 
jemaat khususnya pengembangan 
kepemimpinan 
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7.7.2. Melaksanakan pendelegasian 
wewenang serta supervisi terus-
menerus.   

       

 


