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BAB IV 

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA PENELITIAN 

 

Bab deskripsi dan analisis data akan memaparkan 

gambaran tentang pengaruh ketidakpastian lingkungan 

eksternal organisasi, sentralisasi, ukuran organisasi dan 

budaya organisasi terhadap partisipasi penyusunan anggaran 

dan evaluasi pelaksanaan anggaran berdasarkan hasil 

penelitian yang ada di lapangan. Hasil penelitian tersebut 

kemudian dipetakan lagi berdasarkan konsep-konsep dan 

selanjutnya dilakukan analisis menurut konsep-konsep 

tersebut. 

Konsep-konsep tersebut memiliki indikator-indikator 

sebagai alat pengukuran terhadap konsep-konsep yang 

dipakai. Konsep-konsep tersebut antara lain: 

1) Ketidakpastian lingkungan eksternal organisasi dengan 

menggunakan indikator sebagai berikut: teknologi yang 

digunakan, peraturan pemerintah, pertumbuhan ekonomi, 

kerentanan terhadap konflik, tingkat pendidikan, tingkat 

pekerjaan, tingkat kesehatan, dan keragaman SARA . 
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2) Sentralisasi dengan menggunakan indikator sebagai 

berikut: keputusan program pelayanan baru, keputusan 

modal penganggaran, keputusan untuk melakukan 

perubahan-perubahan yang berskala besar, dan 

keputusan kebijakan personil. 

3) Ukuran organisasi dengan menggunakan indikator sebagai 

berikut: jumlah karyawan kantor, saldo akhir tahun dan 

jumlah anggota gereja. 

4) Budaya organisasi dengan menggunakan indikator sebagai 

berikut: toleransi terhadap resiko, pengarahan atasan, 

integrasi pekerjaan, dukungan manajemen, pola 

komunikasi, sistem imbalan, dan toleransi konflik. 

5) Partisipasi penyusunan anggaran dengan menggunakan 

indikator sebagai berikut: kontribusi dalam penyusunan 

anggaran, frekuensi diskusi dengan atasan terkait 

penyusunan anggaran, ketidakharusan berpendapat 

terhadap anggaran yang sedang disusun, pendapat 

diberikan tanpa diminta, ketidakpedulian anggota 

organisasi terhadap rancangan anggaran, sikap kritis 

anggota terhadap rancangan anggaran, dan pengaruh 

pendapat anggota organisasi terhadap anggaran akhir. 
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6) Evaluasi Pelaksanaan Anggaran menggunakan indikator 

sebagai berikut : Penghargaan terhadap pencapaian 

anggaran, penyimpangan terhadap anggaran, tanggung 

jawab terhadap anggaran, dan penilaian prestasi.   

 

IV.1 Pembahasan dan Analisa Hasil Penelitian 

Berdasarkan Konsep-konsep 

1. Visi dan Misi Organisasi gereja 

Pendirian sebuah organisasi tentu saja memiliki dasar 

dengan mengacu pada apa yang menjadi visi dan misi serta 

tujuan yang hendak dicapai oleh setiap organisasi tersebut. 

Hal ini berlaku terhadap semua organisasi termasuk 

organisasi gereja. Gereja sebagai sebuah organisasi jasa 

yang bermotif non profit, dalam melakukan seluruh 

aktivitas pelayanannya selalu mengacu pada visi dan misi 

serta tujuan dari organsasi gereja tersebut. Kekhasan dari 

organisasi gereja ini tercermin dari visi dan misi serta 

program kerja yang diciptakan oleh organisasi gereja.  
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Tabel IV.1.1.1 
Visi dan Misi Organisasi Gereja 

 
Nama Gereja Visi dan Misi 

Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Visi: 
1. Memberitakan Injil Sepenuh ke seluruh 

muka bumi berdasarkan perintah Tuhan 
Yesus Kristus dalam pimpinan Roh Kudus 
sesuai dengan Alkitab. 

2. Memberitakan Injil Tuhan dalam segala 
lapangan hidup masyarakat melalui 
bidang pendidikan dan sosial dalam arti 
kata seluas-luasnya.  

Misi: 
1. Merintis sidang jemaat baru melalui 

pemberitaan injil  
2. Mendirikan sekolah alkitab atau 

prasarana dan sarana pendidikan teologi 
untuk memperlengkapi pejabat dalam 
melayani 

3. Mendirikan rumah sakit, sekolah, panti 
asuhan, panti jompo, yayasan atau 
sarana sosial lainnnya dalam 
mewujudkan kesaksian gereja sebagai 
garam dan terang di tengah masyarakat. 

4. Menyelenggarakan penerbitan rohani dan 
pelayanan media lainnya. 

5. Menyelenggarakan program lainnya yang 
tidak bertentangan dengan tata gereja 
atau Firman Tuhan demi terwujudnya 
visi. 

Program gereja: 
1. Ibadah ritual  
2. Pelatihan  
3. Sosialisasi dan seminar 
4. Pengadaan sarana dan prasarana  
5. Pembinaan warga gereja 
6. Sidang majelis gereja 
7. ATK 
8. Perkebunan jemaat 
9. Kerjasama gereja-gereja dan agama lain 
 

Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) 
 
 
 
 
 

Visi: 
To open three hundred new city churches, to 
open twelve hundred new rural churches and to 
open twenty thousand cellgroups 
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Lanjutan… 
Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) 

Misi:  
memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus dan 
mendirikan Sidang Jemaat-Nya berdasarkan 
Alkitab 
Program gereja: 

1. Ibadah ritual 
2. Pembangunan gedung gereja  
3. Pembinaan warga gereja 
4. Sosialisasi dan pelatihan 
5. Sidang majelis gereja 
6. Pengadaan sarana dan prasarana  
7. ATK 
8. Sekolah teologi Sidang Jemaat Allah 
9. Kerja sama gereja-gereja dan agama lain 

 
Gereja Baptis Indonesia 

 
Visi: 
Menjadi jemaat lokal yang memberkati kota, 
bangsa dan dunia dengan pelayanan yang 
holistik dan terpadu.  
Misi:  
Mengenal Dia (Tuhan) dan membuat Dia (Tuhan) 
dikenal 
Program gereja: 

1. Ibadah ritual  
2. Pengadaan sarana dan prasarana 
3. Pembinaan warga gereja 
4. Persidangan  
5. Sosialisasi dan seminar 
6. ATK 
7. Kerjasama gereja-gereja dan agama lain 

 
Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh 

(GMAHK) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visi: 
Selaras dengan nubuatan-nubuatan besar Kitab 
Suci, kita melihat sebagai klimaks rencana Allah 
pemulihan seluruh ciptaan-Nya kepada 
keselarasan penuh dengan kehendak dan 
kebenaran-Nya yang sempurna. 
Misi: 
untuk mengabarkan kepada semua orang kabat 
injil kekal dalam konteks pekabaran tiga 
malaikat yang terdapat dalam kitab Wahyu 14:6-
12, menuntun mereka untuk menerima Kristus 
sebagai Juruselamat pribadi dan 
menggabungkan diri dengan gereja-Nya, dan 
mengasuh mereka dalam persiapan kepada 
kedatangan-Nya yang tidak lama lagi. 
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Lanjutan… 
Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh 

(GMAHK 

Program gereja: 
1. Ibadah ritual 
2. Pembangunan gedung gereja dan kantor 
3. Seminar dan pelatihan 
4. Persidangan gereja  
5. Pembinaan warga gereja 
6. ATK 
7. Kerjasama gereja-gereja dan agama lain 
8. Pengadaan sarana dan prasarana  

 
Gereja Bethel Indonesia 

(GBI) 
Visi: 
Menjadi seperti Yesus Kristus 
Misi: 
a) Memberitakan kabar keselamatan kepada 

segala bangsa 
b) Menjadikan orang percaya murid Kristus 
c) Melengkapi orang percaya untuk pekerjaan 

pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus 
d) Meningkatkan persatuan dan kesatuan tubuh 

Kristus 
Program gereja: 

1. Ibadah ritual 
2. Pembinaan kelompok musik 
3. Pembinaan warga gereja 
4. Seminar 
5. ATK 
6. Pengadaan Sarana dan Prasarana 
7. Kerjasama gereja-gereja dan agama lain 

 
Gereja Pantekosta di Indonesia 

(GPdI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visi: 
Gereja Pantekosta di Indonesia terpanggil 
melaksanakan Amanat Agung Tuhan Yesus 
Kristus untuk memberitakan Injil sepenuh yang 
termaktub dalam Alkitab, yaitu “Pergilah ke 
seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala 
makhluk, siapa yang percaya dan dibaptis akan 
diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya 
akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai 
orang- orang percaya; mereka akan mengusir 
setan-setan demi Nama-Ku,mereka akan berbicara 
dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, 
mereka akan memegang ular, dan sekalipun 
mereka minum racun maut mereka tidak akan 
mendapat celaka; mereka akan meletakkan 
tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan 
sembuh”(Markus 16:15-18).”Karena itu pergilah, 
jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah 
merekadalam Nama Bapa dan Anak dan Roh 
Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala 
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Lanjutan… 
Gereja Pantekosta di Indonesia 

(GPdI) 
 

sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. 
Dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa 
sampai kepada akhir zaman” (Matius 28:19-20). 
Misi: 
Dalam melaksanakan panggilan tersebut, Gereja 
Pantekosta di Indonesia meyakini adanya 
kepenuhan Roh Kudus dan peranan-Nya dalam 
Gereja seperti yang termaktub dalam Kisah Para 
Rasul: “Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau 
Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan 
menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh 
Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi”. 
(Kisah Para Rasul 1:8) “Maka penuhlah mereka 
dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-
kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang 
diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk 
mengatakannya” (Kisah Para Rasul 2:4). 
Program gereja: 

1. Ibadah ritual 
2. Pembangunan gedung gereja dan kantor 
3. Pembinaan warga gereja 
4. ATK 
5. Pengadaan sarana dan prasarana 
6. Kerjasama gereja-gereja dan agama lain 
7. Seminar dan pelatihan 

 
Gereja Misi Injili Indonesia 

(GMII) 
Visi: 
berdirinya Gereja yang bersifat Missioner dan 
Injili diseluruh pelosok Tanah Air dan di Luar 
Negeri yang berada di dalam wadah GMII. 
Misi: 
Gereja Misi Injili Indonesia mengemban Tugas 
Pokok (Misi) melaksanakan Amanat Agung Tuhan 
Yesus Kristus (Matius 28:18-20) melalui : 

1. Pembinaan Jemaat. 
2. Pelayanan Pastoral. 
3. Pekabaran Injil dan Misi. 
4. Badan-badan Pendidikan. 
5. Pelayanan Kesehatan. 
6. Pelayanan Sosial.

Program gereja: 
1. Ibadah ritual 
2. Pelayanan kesehatan 
3. Pembinaan warga jemaat 
4. Persidangan jemaat 
5. Seminar dan pelatihan 
6. ATK 
7. Pengadaan sarana dan prasarana 
8. Kerjasama gereja-gereja dan agama lain 
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Gereja Suara Ketebusan 
(GSK) 

Visi: 
Membangun umat ketebusan Tuhan menuju 
gereja yang esa dan mendirikan jemaat-jemaat 
yang berdasarkan alkitab 
Misi: 
Matius 28:19-20 “Karena itu, pergilah, jadikanlah 
semua bangsa muridKU dan baptiskanlah 
mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh 
Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala 
sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. 
Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa 
sampai kepada akhir zaman”. 
Program gereja: 

1. Ibadah ritual 
2. Pembenahan administrasi 
3. Persidangan 
4. Peningkatan pelayanan 
5. Pembinaan warga gereja 
6. Pengadaan sarana dan prasarana  
7. Kerjasama gereja-gereja dan agama lain 

 
Gereja Protestan Maluku 

(GPM) 
 
 
 
 

Visi: 
Menjadi gereja yang memiliki kualitas iman dan 
karya secara utuh untuk bersama-sama dengan 
semua umat ciptaan Allah mewujudkan 
kehidupan yang berkeadilan, damai, sejahtera, 
sebagai tanda-tanda kerajaan Allah di dunia.  
 
Misi: 
Mengembangkan kapasitas gereja secara integral 
untuk memenuhi amanat panggilan sebagai 
gereja Kristus yang hidup di kepulauan Maluku 
dalam konteks pelayanan di Indonesia dan dunia. 
Program gereja: 

1. Ibadah ritual 
2. Pendidikan katekisasi dan Sekolah 

Minggu 
3. Pelatihan 
4. Belanja rutin untuk kantor 
5. Pembangunan sarana dan prasarana 

gereja 
6. Bakti sosial 
7. Pemberian beasiswa 
8. Persidangan jemaat 
9. Kerjasama gereja-gereja dan agama lain 
10. Sumbangan bagi UKIM dan Fakultas 

Teologi 
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Nanus (1992) dalam Pollatu (2012) menyatakan visi 

senantiasa berurusan dengan masa depan. Suatu visi yang 

tepat adalah suatu gagasan yang sedemikian menggugah, 

mengakibatkan pengerahan keterampilan, talenta dan 

sumber daya lainnya demi menjadikannya terwujud. Itulah 

sebabnya visi disebut the key to leadership. Lebih lanjut 

dikatakan, visi bekerja melalui empat cara yaitu: (1) visi 

yang tepat mengikat komitmen dan menggugah orang lain; 

(2) visi yang tepat menciptakan makna dalam kehidupan 

mereka yang bekerja; (3) visi yang tepat membangun 

standard of excellence; (4) visi yang tepat menjembatani 

masa kini dan masa depan. 

Misi bagi organisasi adalah kegiatan-kegiatan yang 

harus dilaksanakan dalam rangka mencapai atau 

mewujudkan visi yang telah ditetapkan oleh organisasi. 

Dengan ditetapkannya misi, maka setiap orang atau 

lembaga akan bertanggung jawab dan dapat menempatkan 

fungsi dan perannya dalam melakukan kegiatan yang telah 

disepakati bersama untuk mencapai tujuan bersama 

(Pollatu, 2012). 
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Tabel IV.1.1.2 
Persamaan dan perbedaan organisatoris gereja-gereja 

 
Nama 
Gereja 

Orientasi 
Misi  

Kondisi orientasi internal organisatoris gereja  
Ibadah 
Ritual 

Pembinaan 
Warga 
gereja 

Sosialisasi 
dan 

seminar 

Persidangan  Administrasi Sarana 
dan 

prasarana 
GBIS Pekabaran 

injil  
            

GSJA Pekabaran 
injil 

            

Gereja 
Baptis 

Pekabaran 
injil 

            

GMAHK Pekabaran 
injil 

            

GBI Pekabaran 
injil 

      -     

GPdI Pekabaran 
injil 

      -     

GMII Pekabaran 
injil 

            

GSK Pekabaran 
injil 

            

GPM Pekabaran 
injil 

            

Sumber: diolah dari data primer
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Lanjutan Tabel IV.1.1.2 
Persamaan dan perbedaan organisatoris gereja-gereja 

 
Nama 
Gereja 

Kondisi orientasi  eksternal organisatoris gereja Keterangan  
Pendidikan  Kesehatan  Sosial  Oikumene  

GBIS         Pendidikan dan kesehatan merupakan program 
kerjasama dengan sinode atau pengurus pusat. 
Hal ini terkait dengan dibukanya lembaga 
pendidikan teologi maupun rumah-rumah sakit 
yang merupakan milik gereja dan tidak dikelolah 
oleh jemaat lokal tetapi dikelola oleh yayasan 
milik gereja dan bertanggung jawab terhadap 
sinode. Tanggung jawab gereja lokal adalah 
mendukung lembaga-lembaga tersebut baik 
dalam bentuk dukungan doa maupun finansial. 
Kecuali untuk gereja suara ketebusan tidak 
mempunyai pendidikan teologi maupun rumah 
sakit milik gereja.   

GSJA         
Gereja 
Baptis 

        

GMAHK         
GBI         
GPdI         
GMII         
GSK         
GPM         

Sumber: diolah dari data primer
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Tabel IV.1.1.1 yang merupakan tabel visi dan misi serta 

program yang ditetapkan oleh gereja. Ditemukan bahwa visi 

dari gereja-gereja yang ada adalah gereja hadir dan 

menciptakan damai sejahtera di dunia melalui tindakan 

pekabaran injil sebagai wujud dari amanat agung yang 

dimiliki oleh gereja. Pencapaian visi ini dilakukan melalui 

misi yang dimana misi tersebut mewakili karakteristik dari 

masing-masing gereja. Dari tabel IV.1.1.2 menggambarkan 

orientasi misi serta orientasi internal maupun eksternal dari 

masing-masing gereja.  

Tabel IV.1.1.1 menampilkan program gereja yang 

hampir sama untuk semua gereja. Hal ini menunjukan 

bahwa gereja sekalipun berbeda dari aliran teologi yang 

diikuti dan yang dikembangkan, tetapi semuanya bersama-

sama memiliki tanggung jawab untuk menciptakan damai 

sejahtera di tengah-tengah dunia.  
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2. Ketidakpastian Lingkungan Eksternal Organisasi 

Ketidakpastian lingkungan eksternal organisasi seperti 

dikemukakan oleh Otley (1980) adalah suatu sistem kondisi 

eksternal yang dapat mempengaruhi operasional organisasi. 

Kondisi ini selalu berubah setiap saat dan oleh karena itu 

setiap gereja dituntut untuk mengantisipasi setiap 

perubahan dalam lingkungan eksternal tersebut. 

Indikator teknologi yang digunakan menunjukan 

bahwa gereja menyadari akan perkembangan teknologi yang 

terjadi di sekitar gereja. Semua teknologi tersebut 

dimanfaatkan oleh gereja dengan tetap memperhitungkan 

umur ekonomis dari teknologi tersebut. Dalam 

mengantisipasi semua umur ekonomis dari teknologi yang 

digunakan, gereja telah mempersiapkan setiap penggunaan 

anggaran untuk mengantisipasi perubahan teknologi yang 

dipakai dengan tetap mengacu pada rencana pembelanjaan 

jangka panjang maupun jangka pendek. Semua teknologi 

ini tentu membantu proses pelayanan gereja secara ritual, 

tetapi juga sosial dan administrasi sebagai sebuah lembaga 

organisasi. 
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Indikator peraturan pemerintah yang merupakan 

indikator kedua, didapati bahwa tidak terdapat peraturan 

pemerintah yang mengatur, membatasi dan sekaligus 

mengikat aktifitas pelayanan gereja. Hanya pada Gereja 

Protestan Maluku (GPM), dalam penetapan upah/gaji 

pendeta mengacu pada Upah Minimum Regional (UMR) dan 

Upah Minimum Provinsi (UMP) yang tentunya diatur dalam 

peraturan pemerintah. Sekalipun mengacu pada UMR atau 

UMP tetapi hal ini tidak berpengaruh selamanya. Gereja 

sebagai organisasi independen yang tidak berada di bawah 

pemerintah memiliki wewenang untuk mengurus rumah 

tangganya sendiri, namun harus memperhatikan 

kesejahteraan para pegawai atau pelayan dalam organisasi.  

Tabel IV.1.2.1 
Indikator: Pertumbuhan Ekonomi 

 
Nama 
gereja  

Deskripsi fakta 

GBIS Persaingan yang semakin tinggi terjadi di sekitar hidup 
manusia dan meningkatnya harga bahan pokok serta 
sejumlah kebutuhan lainnya sehingga gereja setiap tahun 
harus memikirkan kenaikan biaya pembelanjaan untuk 
mencapai kebutuhan pelayanan tersebut. 

GSJA Pembangunan dan kebutuhan pokok anggota gereja yang 
tinggi sehingga gereja mengantisipasi dengan memacu 
anggota jemaat untuk meningkatkan kualitas SDM dan 
motivasi yang tinggi.  

Gereja 
Baptis 

Mahalnya berbagai macam barang di pasar sehingga gereja 
harus bekerja lebih keras guna memenuhi semua tanggung 
jawab pelayanan. 
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GMAHK Harga barang yang meningkat dengan kondisi 
pembangunan gereja, memungkin hal ini turut 
mempengaruhi semua aktivitas pelayanan gereja. 

GBI Pertumbuhan ekonomi ini merupakan hal yang tidak bisa 
dihindari oleh gereja sehingga hal ini sangat berpengaruh 
untuk pemenuhan semua kebutuhan pelayanan 

GPdI Pembangunan gereja sedang dilakukan dan tentu 
membutuhkan dana yang tidak sedikit, pertumbuhan 
ekonomi yang terjadi memang turut mempengaruhi gereja.  

GMII Pertumbuhan ekonomi ini merupakan hal yang sudah 
diprediksi oleh gereja sendiri, dan hal ini tercermin lewat 
setiap penganggaran gereja. 

GSK pertumbuhan ekonomi ini mempengaruhi semua pihak 
termasuk gereja, aktivitas pelayanan gereja bukan saja 
urusan ritual tetapi juga sosial sehingga kebutuhan akan 
terus meningkat 

GPM Perubahan itu terjadi setiap saat dan setiap manusia harus 
bisa mengantisipasi hal-hal semacam itu termasuk 
pertumbuhan ekonomi.  

 

Berdasarkan tabel IV.1.2.1 dapat dilihat bahwa kondisi 

pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi yang tidak bisa 

dihindari oleh gereja ataupun organisasi lainnya. 

Perubahan yang terjadi secara terus menerus dan 

berlangsung dengan cepat, menuntut gereja secara bijak 

dalam mengantisipasinya. Hal ini dikatakan berpengaruh 

karena semua kegiatan gereja baik dalam bentuk pelayanan 

maupun organisasi tidak bisa terlepas dari pemanfaatan 

ekonomi, dan yang menjadi perhatian gereja adalah semua 

kebutuhan tersebut disiasati dengan penetapan sejumlah 

anggaran yang tentunya dapat menunjang dan memenuhi 

semua kebutuhan tersebut. 
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Kerentanan terhadap konflik yang merupakan 

indikator dalam konsep yang dipakai menunjukan bahwa 

situasi traumatik terhadap konflik yang pernah terjadi dari 

tahun 1999-2004 merupakan situasi yang tidak bisa 

dihindari oleh gereja saat itu. Kondisi konflik yang merengut 

banyak jiwa dan harta benda termasuk rusaknya sejumlah 

tempat peribadahan yang juga didalamnya ada gereja 

merupakan hal yang membekas bagi semua warga 

masyarakat. Gereja selalu berupaya membangun dialog 

lintas agama di Maluku guna mencegah terjadinya kembali 

konflik di Maluku. Semua orang tentu tidak ingin konflik 

terjadi apalagi konflik tersebut membuat kehilangan nyawa 

manusia maupun kehilangan harta benda. Namun, konflik 

itu pun harus diantisipasi dengan menciptakan pentingnya 

perdamaian dalam komunitas yang berpengaruh kepada 

komunitas lainnya.  

Fakta kondisi pendidikan menunjukan bahwa kondisi 

pendidikan berlangsung saat ini telah ada pada situasi 

formal sebagaimana mestinya. Gereja, memang juga 

mengembangkan pendidikan formal gereja seperti katekisasi 

bagi GPM dan juga adanya sekolah-sekolah teologi untuk 
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masing-masing gereja kecuali Gereja Suara Ketebusan. 

Semakin tinggi tingkat pendidikan warga gereja maka 

semakin tinggi pula kebutuhan pelayanan dan inovasi yang 

dibutuhkan serta dilakukan oleh gereja untuk 

memaksimalkan pelayanan gereja tersebut.   

Indikator tingkat pekerjaan menunujukan bahwa 

masing-masing gereja memiliki tingkat pekerjaan yang 

relatif sama mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai 

Swasta, Wiraswasta, Petani, Nelayan, dan Buruh. Hal ini 

tentu memberikan gambaran bahwa warga gereja dari 

masing-masing gereja dengan tingkat pekerjaan tersebut 

akan mempengaruhi setiap kebutuhan dari warga gereja. 

Untuk warga gereja yang memiliki pekerjaan sebagai buruh 

misalnya tentu memiliki kebutuhan pelayanan yang 

berbeda dengan warga gereja yang berprofesi PNS. Hal ini 

penting karena kondisi pertumbuhan ekonomi yang 

berubah dan gereja sebagai mitra pemerintah turut serta 

mempersiapkan warga gereja dalam menghadapi setiap 

perubahan dan kebutuhan tersebut. Antisipasi tersebut 

bisa berupa pelatihan bagi warga gereja tentang 
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kewirausahaan atau dibuatlah kelompok kerja bersama 

warga gereja.  

Indikator tingkat kesehatan sebagai salah satu 

indikator dari konsep yang ada menunjukan bahwa 

sekalipun Ambon jauh dari ibukota Negara dan merupakan 

salah satu kota kecil di bagian timur Indonesia, tidaklah 

terlepas dari masalah kesehatan. Berkembang dengan 

cepatnya berbagai masalah kesehatan ternyata juga 

menjadi perhatian semua lapisan masyarakat termasuk 

gereja. Upaya penyadaran pun dilakukan oleh gereja lewat 

seminar-seminar tentang berbagai penyakit maupun 

dilakukan pengobatan-pengobatan gratis kepada warga 

gereja maupun umum. Selain seminar dan pengobatan 

gratis juga ditemukan rumah sakit milik gereja yaitu 

Rumah Sakit Sumber Hidup yang merupakan milik GPM. 

Rumah sakit ini melayani pasien dari berbagai macam suku 

maupun agama serta dari berbagai macam gereja. 

Indikator terakhir dari kondisi ketidakpastian 

lingkungan eksternal organisasi adalah Keragaman Suku, 

Agama dan Ras (SARA). Dalam penelitian terhadap gereja 

sampel ditemui bahwa berhubung gereja-gereja tersebut 
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ada dan melayani di Maluku, maka masyarakat Maluku 

merupakan suku dominan yang ada di gereja-gereja 

tersebut. Selain itu, terdapat juga masyarakat Papua, 

Kalimantan, Sulawesi, Jawa yang telah lama berdomisili di 

Maluku. 

Berdasarkan pada tabel dan pemaparan yang telah 

diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa kondisi 

ketidakpastian lingkungan eksternal organisasi merupakan 

kondisi yang tidak bisa dihindari oleh setiap manusia 

maupun lembaga termasuk gereja. Kondisi ketidakpastian 

lingkungan eksternal organisasi ini turut mempengaruhi 

seluruh aktivitas organisasi gereja itu sendiri. Sehingga, 

diketahui bahwa gereja selalu berupaya untuk beradaptasi 

terhadap ketidakpastian lingkungan tersebut. Proses 

adaptasi ini menunjukan bahwa gereja telah memprediksi 

dan mengantisipasi setiap perubahan yang akan terjadi.  

 

3. Sentralisasi  

Menurut Robbins (1990) sentralisasi adalah tingkat 

pengambilan keputusan dikonsentrasikan pada satu titik 

tunggal dalam organisasi. Praktek sentralisasi ini sendiri 
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biasanya ditemui pada organisasi-organisasi yang menurut 

ukurannya dikategorikan kecil baik dari segi manajemen, 

luas wilayah maupun keanggotaan. Indikator terkait dengan 

sentralisasi digambarkan dalam tabel berikut ini : 

Tabel IV.1.3.1 
Indikator: Keputusan Program Pelayanan Baru 

 
Nama 
gereja  

Deskripsi fakta 

GBIS Gereja lokal atau gereja pada level yang paling bawah diberi 
kebebasan untuk mengambil keputusan pelayanan terkait 
dengan program kerja yang harus dibuat dan dijalankan. 
Gereja lokal menciptakan program sesuai dengan 
kebutuhannya dan melalui rapat gembala beserta pengerja 
atau pembela sidang.  

GSJA Gereja lokal atau sidang jemaat diberikan kebebasan untuk 
menciptakan program kerja sesuai dengan kebutuhannya 
melalui mekanisme persidangan majelis sidang.  

Gereja 
Baptis 

Gembala bersama dengan majelis gereja diberi kebebasan 
untuk menciptakan program pelayanan sendiri karena 
semua program pelayanan yang diputuskan dibiayai oleh 
jemaat sendiri melalui keuangan gereja.  

GMAHK Ketua jemaat dan pegawai atau pengurus jemaat diberikan 
kebebasan untuk mengelolah program-program pelayanan 
pada tingkat jemaat. Program-program tersebut didasarkan 
pada kebutuhan jemaat dan tidak bertentangan dengan visi 
dan misi gereja.  

GBI Jemaat lokal diberi kesempatan untuk menciptakan 
program kerja tersendiri sesuai dengan kebutuhan gereja 
atau jemaat lokal.  

GPdI Gembala jemaat diberikan wewenang untuk mengurus 
pelayanan di tingkat jemaat termasuk keputusan untuk 
menetapkan program pelayanan yang dilakukan oleh 
jemaat.  

GMII Gembala jemaat GMII dan majelis jemaat GMII diberikan 
wewenang untuk mengatur program pelayanan pada tingkat 
jemaat melalui rapat majelis jemaat.  

GSK Jemaat mengadakan rapat sekali dalam setahun dengan 
melibatkan gembala, utusan dari berbagai departemen 
maupun dari unsur anggota gereja. Penetapan program 
dilakukan sesuai dengan kebutuhan gereja ataupun jemaat.  
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GPM Dikenal visi sentral dan prakarsa sentral. Visi sentral 
artinya jemaat mengikuti arah dan kebijakan pelayanan 
sesuai dengan tema periodik dalam 5 tahun berjalan dengan 
mengikuti hasil keputusan sidang pada tingkat sinode 
maupun klasis. Program-program yang diikuti biasanya 
merupakan program kebijakan. Untuk prakarsa sentral, 
jemaat diberikan kebebasan untuk menciptakan program 
baru yang dianggap sesuai dan merupakan kebutuhan 
dalam jemaat tersebut. Keputusan program pada tingkat 
jemaat ini dibuat sekali dalam setahun dan dihadiri oleh 
majelis jemaat, pendeta jemaat, unsur majelis pekerja klasis 
dan unsur anggota jemaat yang telah dipilih dan diutus dari 
sektor-sektor pelayanan.  

 

 Sentralisasi merupakan salah satu variabel yang turut 

dikaji dalam penelitian ini guna menganalisis karakteristik 

penganggaran pada organisasi gereja. Berdasarkan data 

pada tabel IV.1.3.1, dapat dilihat bahwa semua keputusan 

program pelayanan yang baru, diberikan kebebasan kepada 

jemaat lokal untuk melakukannya. Hal ini pun ketika 

dilakukan harus tetap mengikuti aturan gereja dan tidak 

berlawanan dengan aturan gereja sejauh hal tersebut 

merupakan kebutuhan dari warga gereja. Mekanisme 

pengambilan keputusan program tersebut ada bermacam-

macam dan secara umum dapat disimpulkan ada 3 jenis 

yaitu: melalui keputusan gembala, melalui sidang majelis 

dan melalui sidang majelis yang melibatkan unsur anggota 

gereja. Masing-masing gereja memiliki mekanismenya 
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sendiri-sendiri dan tercermin dalam mekanisme sidang dari 

masing-masing gereja.  

Tabel IV.1.3.2 
Indikator: Keputusan Sumber Pembiayaan 

 
Nama 
gereja  

Deskripsi fakta 

GBIS Keputusan sumber pembiayaan atau modal penganggaran 
ada pada tangan persidangan dan dikelola oleh gembala. 
Sumber pembiayaan meliputi: Kolekta, Sumbangan, Usaha 
lain yang dianggap sesuai dengan firman Allah. 

GSJA Sumber pembiayaan pada keuangan gereja berasal dari 
keputusan sidang dan dikelola oleh kepala kantor gereja 
dengan mengikuti arahan dan petunjuk serta persetujuan 
gembala sidang. Sumber pembiayaan meliputi: Kolekta, 
Pemberian khusus (janji iman dan dana misi), Perpuluhan, 
Sumbangan 

Gereja 
Baptis 

semua program pelayanan yang diputuskan dibiayai oleh 
jemaat sendiri melalui keuangan gereja. Sumber 
pembiayaan meliputi: kolekta perpuluhan dan sumbangan 

GMAHK Sumber pendanaan berasal dari kas jemaat maupun 
didapat dari pengurus pusat sesuai dengan permintaan 
yang disampaikan dan kebutuhan dari program yang 
dijalankan. Sumber pembiayaan meliputi: Penatalayanan, 
Persepuluhan, Persembahan, Saran umum   
 

GBI Keputusan modal penganggaran atau modal pembiayaan 
berada di tangan gembala. Sumber pembiayaan meliputi: 
Persepuluhan, Persembahan sukarela, Persembahan lain 
atau usaha-usaha lain  

GPdI Keputusan modal penganggaran berada di tangan gembala 
jemaat sebagai pemegang wewenang di jemaat. Sumber 
pembiayaan meliputi: kolekta dan sumbangan 

GMII Keputusan modal penganggaran berada di tangan jemaat 
yang diputuskan melalui mekanisme rapat majelis jemaat. 
Setiap akhir tahun, saldo dari keuangan jemaat lokal 
dimasukan ke bank dan pada tahun baru harus memuali 
dari kas yang baru atau nol. Saldo di bank merupakan 
simpanan gereja dan bisa bersifat cadangan. Sumber 
pembiayaan meliputi: Persembahan persepuluhan, 
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Persembahan lainnya, Persembahan untuk pelayanan misi 
GMII, Persembahan melalui kebaktian dalam jemaat, Setiap 
usaha yang tidak bertentangan dengan firman Allah 

GSK Keputusan modal penganggaran berada pada rapat jemaat. 
Sumber pembiayaan meliputi: Iuran anggota BPHS, BPD 
dan BPW, Perpuluhan pejabat-pejabat gereja, Perpuluhan 
gereja-gereja lokal, Perpuluhan jemaat lokal, Sumbangan, 
Usaha lain yang sah sesuai Alkitab dan aturan ART  

GPM Keputusan modal penganggaran atau sumber pembiayaan 
berada di tangan sidang jemaat dengan mengacu pada sisa 
kas jemaat yang dimiliki dan aktivitas lain yang 
diprogramkan guna memenuhi kebutuhan pelayanan. 
Sumber pembiayaan meliputi: Kolekta, iuran keluarga, 
Persepuluhan, Sumbangan, Usaha lain yang tidak 
bertentangan dengan firman Allah 

 

Indikator keputusan modal penganggaran atau sumber 

pembiayaan seperti yang dipaparkan dalam tabel IV.1.3.2 

menunjukan bahwa setiap program yang diputuskan oleh 

jemaat lokal, maka kebutuhan dana harus dibiayai dan 

dipikirkan sendiri oleh jemaat terkait sumber 

pembiayaannya. Sebagian besar gereja lebih mengatur 

sumber pembiayaannya pada upaya gereja sendiri untuk 

mencari, tetapi ada juga yang mendapatkan dari pusat 

seperti GMAHK. Namun sumber pembiayaan dari pusat itu 

tidak utuh karena gereja harus mencari tambahan lain lagi 

melalui semua aktivitas gereja dan sumber pembiayaan 

yang sah di gereja. Yang menarik adalah gereja GMII yang 



65 
 

sisa kasnya diserahkan ke bank dan harus memulai lagi 

nol. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi gereja dalam 

mengemas dan mengupayakan sejumlah pendanaan untuk 

mendanai semua program kerja. Persembahan atau kolekta 

merupakan sumber pembiayaan yang paling utama dalam 

melakukan semua pelayanan gereja yang ada. Di samping 

kolekta, semua gereja rata-rata memiliki sumber 

pembiayaan yang sama antara gereja yang satu dengan 

yang lainnya. Hal ini menunjukan bahwa gereja tetap hidup 

berdasarkan anugerah Tuhan lewat pemberian warga gereja 

maupun pihak-pihak lain yang menopang gereja dan 

pelayanannya. 

Tabel IV.1.3.3 
Indikator: Keputusan Untuk Perubahan Yang Berskala 

Besar 
 

Nama 
gereja  

Deskripsi fakta 

GBIS Keputusan yang sifatnya besar dan mendasar serta terkait 
dengan aturan gereja lebih diserahkan melalui mekanisme 
sidang majelis besar.  

GSJA Kongres merupakan lembaga legislatif tertinggi untuk 
melakukan perubahan yang besar, tetapi gereja lokal juga 
diberi kesempatan untuk menciptakan aturan rumah 
tangganya sendiri tetapi tidak boleh melenceng atau bias 
dari aturan-aturan dan tata gereja yang dimiliki.  

Gereja 
Baptis 

Untuk perubahan yang skalanya besar lebih diserahkan 
kepada pengurus pusat melalui mekanisme persidangan di 
pusat yang dihadiri oleh seluruh wilayah. 
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GMAHK Untuk perubahan yang sifatnya organisatoris harus melalui 
mekanisme persidangan yang ada di dunia dan pesertanya 
merupakan perwakilan dari wilayah-wilayah uni mission. 

GBI Yang sifatnya peraturan maka harus diputuskan melalui 
sidang majelis pekerja lengkap 

GPdI Musyawarah besar dilakukan untuk melakukan berbagai 
kebijakan organisasi gereja termasuk didalamnya 
perubahan terhadap aturan organsiasi gereja GPdI 

GMII Persidangan sinode merupakan wadah untuk melakukan 
perubahan-perubahan yang skalanya besar dan terkait 
dengan organisasi gereja GMII 

GSK 5 tahun sekali pada tingkat sinode dilakukan persidangan 
utnuk melakukan dan mengevaluasi semua kebijakan 
organisasi gereja termasuk AD/ART gereja GSK 

GPM Perubahan terhadap aturan gereja harus melalui 
mekanisme sidang sinode GPM yang berlangsung sekali 
dalam 5 tahun.  

 

Tabel IV.1.3.3 dengan indikator keputusan untuk 

perubahan yang besar menunjukan bahwa perubahan 

besar biasanya dilakukan pada skala sinode atau majelis 

pusat melalui mekanisme persidangan sinode ataupun 

musyawarah besar. Perubahan itu menyangkut kebijakan 

organisasi secara umum serta aturan-aturan khusus gereja 

termasuk AD/ART gereja dan visi misi gereja. Mekanisme 

sidang tersebut biasanya berlangsung sekali dalam lima 

tahun. Yang menarik adalah GSJA dimana gereja lokal 

diberikan kesempatan untuk membuat Anggaran Rumah 

Tangga mereka pada tingkat jemaat lokal sedangkan gereja 
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lain tidak tetapi hanya tunduk pada satu aturan bersama. 

Apa yang dibuat oleh GSJA mengindikasikan bahwa gereja 

diberi kebebasan tersebut karena dianggap lebih menguasai 

kondisi jemaat dan apa yang dibuat adalah untuk 

kebutuhan pelayanan di jemaat. 

Tabel IV.1.3.4 
Indikator: Keputusan Kebijakan Personil 

 
Nama 
gereja  

Deskripsi fakta 

GBIS Pada level gereja lokal, gembala memiliki wewenang untuk 
membuat keputusan terhadap implementasi program yang 
telah ditetapkan  

GSJA Pengembala sidang diberi wewenang untuk menentukan 
kebijakan implementasi program pelayanan. Dalam hal ini 
kepala kantor yang merupakan pelaksana implementasi 
bertanggung jawab terhadap semua pelaksanaan program 
yang telah disepakati dalam sidang majelis.  

Gereja 
Baptis 

Kolektifitas pengambilan keputusan lebih diutamakan dari 
pada kebijakan atau keputusan personil 

GMAHK Ketua jemaat diberi wewenang untuk mengatur mekanisme 
implementasi program kerja 

GBI Gembala diberikan wewenang untuk memutuskan segala 
sesuatu 

GPdI Gembala diberikan wewenang untuk memutuskan segala 
kebijakan pelayanan gereja 

GMII Kolektif majelis jemaat lebih diutamakan ketimbang 
keputusan gembala 

GSK Gembala diberi wewenang untuk mengatur implementasi 
program 

GPM Pendeta yang merupakan ketua majelis jemaat bersama 
dengan semua majelis jemaat diberi wewenang untuk 
mengimplementasi setiap program kerja yang telah 
ditetapkan dalam sidang jemaat.  
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Indikator lain terkait dengan sentralisasi adalah 

keputusan kebijakan personil. Tabel IV.1.3.4 menunjukan 

bahwa keputusan gembala sebagai pemegang kebijakan 

hanya ditemui pada dua gereja yaitu GBI dan GPdI. 

sedangkan yang lain lebih pada kebijakan dan keputusan 

kolektifitas dari majelis gereja dan melalui mekanisme rapat 

majelis atau pengurus gereja. Dalam hal implementasi, 

semua pengurus gereja termasuk pendeta atau gembala dan 

juga bagi gereja yang memiliki kepala kantor secara 

tersendiri bersama-sama mengimplementasi semua program 

yang telah diteteapkan baik dalam persidangan majelis 

gereja maupun sidang jemaat.  

 

4. Ukuran Organisasi 

Kusdi (2009) mendefinisikan ukuran organisasi sebagai 

besar kecilnya organisasi serta apa dan bagaimana 

dampaknya terhadap pengelolaan organisasi. Organisasi 

jasa bermotif non-profit seperti gereja memiliki ukuran 

organisasi yang berbeda. Indonesia secara khusus dikenal 

dengan sistem gereja suku atau gereja lokal dan gereja non-

suku atau lintas wilayah. Yang dimaksud gereja suku atau 
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gereja lokal adalah gereja yang pusat sinode dan seluruh 

jemaatnya hanya berada pada daerah gereja tersebut. 

Contoh gereja suku adalah Gereja Protestan Maluku (GPM) 

di Maluku, Gereja Kristen Jawa (GKJ) di Pulau Jawa, Gereja 

Masehi Injili di Timor (GMIT) di Kupang dan lain-lain.   

Gereja lintas wilayah atau non suku adalah gereja yang 

memiliki jemaat tersebar di seluruh wilayah termasuk 

Indonesia secara keutuhan dan juga mencakup tingkat 

dunia. Sinode dari gereja itu bisa ada di satu daerah atau 

propinsi tetapi memiliki jemaat tersebar di propinsi lain. 

Contoh gereja-gereja non suku adalah Gereja Masehi Advent 

Hari Ketujuh, Gereja Pantekosta, Gereja Sidang Jemaat 

Allah, Gereja Bethel Indonesia, dan lain-lain. Dari sampel 

yang ada yang termasuk dalam gereja suku adalah Gereja 

Protestan Maluku (GPM), sedangkan sampel yang lainnya 

adalah gereja non-suku dimana pusat sinode dan luas 

wilayahnya meliputi nasional maupun internasional.  

Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh merupakan gereja 

yang pusat sinode dan luas wilayahnya berskala 

internasional, sementara yang lainnya berskala nasional. 

Disebut berskala internasional karena pusat sinode dan 
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pusat pengambilan keputusan besar berada di Negara 

Amerika Serikat sedangkan di Indonesia merupakan Uni 

dari gereja ini.  

Pemilihan sampel penelitian ini diarahkan pada level 

yang paling bawah atau level jemaat. Penelitian ini memang 

sengaja tidak memilih pada level sinode dari masing-masing 

gereja dikarenakan selain faktor geografis untuk 

memperoleh data penelitian, juga didasari bahwa struktur 

organisasi yang paling bawah adalah struktur gereja yang 

berhadapan langsung dengan umat yang merupakan 

anggota gereja. Hal ini tentu akan mempengaruhi ukuran 

organisasi sebagai konsekuensi dari penelitian ini. 

Konsekuensi yang dihadapi adalah sampel yang dipilih jika 

dilihat dari ukuran organisasi tentu akan lebih didominasi 

oleh gereja suku karena pusat sinode dan aktivitasnya 

hanya berlangsung di daerah tersebut. Sedangkan gereja 

lain merupakan perwakilan di daerah-daerah termasuk 

Ambon yang memungkinkan jumlah anggota gereja relatif 

sedikit daripada GPM. Indikator Ukuran organisasi dari 

sampel dalam penelitian ini, dipaparkan dalam tabel 

sebagai berikut:  
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Tabel IV.1.4.1  
Ukuran Organisasi (pada level jemaat) 

 
Nama Gereja Indikator  

Jumlah Warga 
Gereja  

Jumlah 
Karyawan 

Kantor 

Saldo Akhir 
Tahun (Rp) 

GBIS 100 jiwa 4 org ± 30 juta 
GSJA 735 jiwa 13 org ± 70 juta 
GB Tidak diketahui Tidak diketahui Tidak diketahui 

GMAHK 262 jiwa Tidak diketahui Tidak diketahui 
GBI 175 jiwa 13 org ± 85 juta 
GPdI Tidak diketahui Tidak diketahui Tidak diketahui 
GMII 166 jiwa Tidak diketahui Tidak diketahui 
GSK 200 jiwa Tidak diketahui Tidak diketahui 
GPM 14.869 jiwa 160 org ± 300 juta 

 

Tabel IV.1.4.1 memaparkan data mengenai ukuran 

organisasi. Dapat diketahui bahwa masing-masing gereja 

memiliki keragaman terkait dengan ukuran organisasi baik 

dari indikator jumlah warga gereja, jumlah karyawan 

kantor, dan saldo akhir tahun. 

Indikator jumlah warga gereja berdasarkan data yang 

dimiliki pada 7 gereja sampel diketahui bahwa jumlah 

anggota gereja sampel di GPM lebih besar yaitu berjumlah 

14.869 jiwa. Sedangkan yang paling kecil adalah gereja 

sampel pada gereja GBIS.  

Indikator jumlah karyawan kantor menunjukan bahwa 

Gereja Protestan Maluku memiliki karyawan kantor yang 
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lebih banyak dibandingkan dengan gereja-gereja yang lain 

yakni sebanyak 160 orang. Jumlah 160 orang ini telah 

termasuk pendeta, majelis dan pegawai administrasi kantor 

pada tingkat jemaat. Besarnya jumlah pendeta, majelis dan 

pegawai pada tingkat jemaat diatur berdasarkan luas kecil 

dan besarnya jemaat tersebut. Oleh karena penelitian ini 

menggunakan jemaat yang besar pada salah satu jemaat di 

GPM maka jumlah pegawai mencapai tingkat tersebut. 

Sementara Gereja Sidang Jemaat Allah dan Gereja Bethel 

Indonesia memiliki jumlah karyawan kantor yang sama 

yakni 13 orang dan Gereja Bethel Injil Sepenuh 4 orang. 

Sampel pada Gereja Protestan Maluku (GPM) memiliki 

saldo akhir tahun yang lebih besar yakni sebesar ± 300 juta 

rupiah. Selain sampel pada Gereja Protestan Maluku, dapat 

dilihat pula bahwa Gereja Bethel Indonesia memiliki saldo 

akhir tahun sebesar ± 85 juta rupiah. Gereja Sidang Jemaat 

Allah memiliki saldo akhir tahun ± 70 juta rupiah dan 

Gereja Bethel Injil Sepenuh ± 30 juta rupiah.  

Berdasarkan pemaparan tabel terlihat bahwa terdapat  

beberapa gereja yang datanya tidak diketahui. Tidak 

diketahuinya data gereja ini dikarenakan berbagai faktor 
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yaitu sulitnya memperoleh data keuangan gereja, persoalan 

administrasi gereja yang belum tersusun rapi serta faktor 

pengelolaan aktivitas gereja pada tangan gembala. Hal 

semacam ini tentu menjadi kelemahan dalam penelitian 

yang dilakukan. Berbagai upaya telah dilakukan namun 

memang sangat sulit untuk memperoleh data-data tersebut. 

Selain beberapa data yang tidak diketahui, ada hal 

menarik yang perlu dilihat dari pemaparan tabel. Sampel 

pada Gereja Protestan Maluku (GPM) ternyata memiliki 

jumlah pegawai dan anggota gereja yang besar sedangkan 

jumlah saldo akhir tahun dipandang relatif kecil yaitu 

hanya mencapai besaran ±300 juta rupiah. Berbeda dengan 

sampel GBI yaitu memiliki anggota gereja hanya 175 jiwa 

tetapi memiliki saldo akhir tahun ±85 juta rupiah. 

Perbedaan ini tentu menimbulkan pertanyaan, apakah 

selama ini GBI khususnya jemaat sampel tidak memiliki 

program sedangkan jemaat sampel GPM memiliki program? 

Apakah tingkat kesadaran memberi pada warga gereja GBI 

lebih besar dari GPM? Apakah tingkat kesejahteraan warga 

gereja GBI lebih baik dibandingkan warga GPM? 

Pertanyaan-pertanyaan ini memang tidak bisa dijawab 
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dengan hanya melihat pada tabel. Untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka kondisi aktivitas 

pelayanan serta program yang diimplementasi tersebut yang 

harus dilihat. Sederhananya adalah semakin banyak warga 

gereja maka semakin banyak pula kebutuhan pelayanan 

yang harus dilakukan dan tentu saja hal ini akan berakibat 

pada penggunaan finansial bagi gereja itu sendiri.     

 

5. Budaya Organisasi 

Robbins dan Judge (2008) mengemukakan bahwa 

budaya organisasi merupakan sistem makna bersama yang 

dianut oleh para anggota yang membedakan suatu 

organisasi dengan organisasi lainnya. Gereja sebagai 

organisasi non-profit memiliki budaya organisasi yang 

berbeda, tergantung pada sistem gereja dan aliran atau 

ajaran gereja yang dianut. Sistem bergereja yaitu bisa 

berupa sistem Presbiterial Sinodal, Episcopal, Kharismatik 

dan lain-lain. Sedangkan aliran adalah Calvinis, Lutheran, 

Pentakostal, Baptis dan lain-lain. Budaya organisasi dari 

sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut: 
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Tabel IV.1.5.1 
Indikator: Toleransi Terhadap Resiko 

 
Nama 
gereja  

Deskripsi fakta 

GBIS Semua pekerjaan yang dilakukan tidak terlepas dari adanya 
resiko. Gereja sebagai lembaga pelayanan dalam menerapkan 
dan mengantisipasi resiko tersebut tetap menggunakan cara-
cara kasih. Mekanisme tersebut melalui proses pembinaan 
oleh gembala kepada yang bersangkutan. Jika hal tersebut 
tidak memberikan efek jera maka hal ini akan berlanjut pada 
tingkat peringatan dan bisa saja pada level pemecatan apabila 
apa yang diperbuat tidak bisa lagi ditoleransi.  

GSJA Gereja selalu memberikan toleransi kepada semua warga 
gereja terhadap apa yang dilakukan selama hal tersebut tidak 
berlawanan dengan aturan gereja. Tetapi mekanisme 
pembinaan tetap dilakukan oleh gembala dan apabila hal 
tersebut tidak bisa lagi ditolerir maka akan dikenai sanksi 
bahkan sampai pada pemecatan sebagai warga gereja.   

Gereja 
Baptis 

Tidak semua hal itu ditolerir oleh gereja. Ada mekanisme 
pembinaan yang harus ditempuh oleh gereja dan hal tersebut 
melalui pembinaan dan bisa sampai pada pemecatan. 

GMAHK Toleransi itu penting tetapi tidak semua hal bisa ditolerir. 
Gereja juga harus menerapkan aturan disiplin supaya aktivitas 
yang dilakukan oleh warga gereja tidak menjadi hal yang 
bertentangan dengan aturan gereja. 

GBI Aktivitas organisasi ini adalah organisasi gereja yang tentu 
berisi pelayanan. Dalam menyikapi semua proses, gereja akan 
melihat hal ini dalam kacamata pelayanan dan tentu saja 
aturan-aturan gereja tidak boleh sampai diabaikan. Ada hal-
hal tertentu yang perlu disikapi gereja dengan apa yang terjadi 
dalam gereja itu sendiri.  

GPdI Gereja sering melakukan tindakan pembinaan terhadap warga 
gereja yang dianggap melakukan hal-hal yang turut memberi 
dampak negatif dalam pelayanan gereja. Yang menjadi utama 
adalah bagaimana pembinaan itu diarahkan kepada warga 
gereja itu sendiri.  

GMII Pembinaan merupakan hal utama yang tetap menjadi 
perhatian gereja disamping ada berbagai tindakan tindakan 
disiplin lain yang harus dilakukan oleh gereja. Tindakan 
disiplin itu sendiri tergantung dari seberapa besar resiko yang 
ditimbulkan dari apa yang dibuat oleh warga gereja tersebut.  

GSK Pembinaan bagi yang bermasalah itu dilakukan dan jika hal ini 
tidak memberikan efek jera maka akan dilakukan tindakan 
displin sesuai dengan apa yang dibuat oleh yang 
bersangkutan.   

GPM Aturan gereja mewajibkan berbagai macam mekanisme 
pembinaan bagi warga gereja mulai dari pembinaan yang 
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dikenal dengan pendampingan pastoral sampai adanya 
tindakan-tindakan displin gereja. Tindakan-tindakan tersebut 
mulai dari yang berupa teguran sampai bisa pada pemecatan. 
Mekanisme ini yang mencerminkan ciri khas gereja yang 
memiliki tanggung jawab pelayanan kepada Tuhan dan umat.  

 

Tabel IV.1.5.1 menggambarkan budaya organisasi dari 

masing-masing gereja yang digunakan sebagai sampel 

dalam penelitian ini. Terkait dengan indikator toleransi 

terhadap resiko, diketahui bahwa semua gereja dalam 

mengalami setiap resiko yang mungkin muncul atas 

tindakan yang dilakukan oleh warga gereja selalu 

diantisipasi dan ditangani dalam berbagai tahapan 

penyelesaian. Gereja mengantisipasi melalui mekanisme 

pembinaan sampai berlanjut pada kemungkinan 

pemecatan. Sanksi berupa pembinaan biasanya diberikan 

apabila apa yang dibuat masih dianggap bisa ditolerir dan 

pembinaan akan berubah menjadi tindakan disiplin dan 

bisa saja sampai pada pemecatan apabila apa yang dibuat 

sudah tidak bisa lagi ditolerir dan dapat merusak kegiatan 

pelayanan di gereja. 
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Tabel IV.1.5.2 
Indikator: Pengarahan Atasan 

 
Nama 
gereja  

Deskripsi fakta 

GBIS Pengarahan atasan yang dalam hal ini adalah gembala, 
merupakan hal yang dibutuhkan tetapi tidak semua hal 
tersebut diarahkan, karena masing-masing telah 
mengetahui peran dan fungsinya yang harus dilakukan.   

GSJA Pengarahan dari atasan yang adalah gembala sidang 
merupakan hal yang sangat penting guna menunjang 
seluruh aktivitas pelayanan gereja. 

Gereja 
Baptis 

Sebagai pimpinan gereja, pengarahan penting dilakukan 
supaya apa yang dikerjakan dapat sesuai dengan harapan 
bersama semua warga gereja. 

GMAHK Pengarahan atasan yang adalah gembala merupakan hal 
yang penting dan perlu sering dilakukan guna mencapai 
proses pelayanan yang maksimal. 

GBI Semua kendali pelayanan berada di tangan gembala 
sehingga sangatlah diperlukan pengarahan dari gembala 

GPdI Pengarahan gembala sangat penting karena gembala 
memiliki kewenangan untuk mengurus jemaat lokal dari 
gereja yang ada. Sekaligus juga gembala yang bertanggung 
jawab terhadap pelayanan tersebut. 

GMII Pengarahan atasan yang adalah pendeta jemaat merupakan 
hal yang penting dilakukan supaya dapat mendorong 
pencapaian tujuan organisasi gereja dan memaksimalkan 
pelayanan kepada umat. 

GSK Pengarahan atasan merupakan hal yang sangat penting 
untuk dilakukan karena dapat membangkitkan semangat 
setiap orang dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan 
di gereja. 

GPM Gereja punya komisi masing-masing dan masing-masing 
komisi sudah tahu apa yang harus dibuat, peran pimpinan 
adalah tetap memberikan pengarahan guna memperkaya 
apa yang menjadi tujuan implementasi program-program 
pelayanan tersebut.  

 

Indikator pengarahan atasan pada tabel IV.1.5.2 

menunjukan bahwa pengarahan atasan menjadi hal yang 

penting dan harus dilakukan dalam organisasi gereja. 

Kepentingan pengarahan ini terkait dengan implementasi 
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program yang dilakukan dan pencapaian tujuan dari 

program tersebut dapat tercapai dan tepat sasaran. Kendali 

organisasi yang berada di tangan gembala atau pimpinan 

gereja lokal sehingga memungkinkan hal ini harus 

dilakukan. GBI dan GPdI merupakan gereja yang sangat 

membutuhkan arahan dari gembala karena wewenang yang 

dimiliki oleh sang gembala sebagai sumber program dan 

komando pelaksanaan pelayanan di tingkat jemaat lokal.  

Tabel IV.1.5.3 
Indikator: Integrasi Pekerjaan 

 
Nama 
gereja  

Deskripsi fakta 

GBIS Semua program kerja dirancangkan dan ditetapkan pada 
masing-masing seksi melalui mekanisme sidang untuk 
dilakukan di gereja.  

GSJA Semua pekerjaan dipusatkan pada kantor gereja yang 
memiliki kepala kantor dan bertanggung jawab terhadap 
gembala sidang. 

Gereja 
Baptis 

Warga gereja secara bersama-sama mengimplementasi 
program yang telah ditetapkan sebagai wujud dari tanggung 
jawab warga gereja. 

GMAHK Program kerja yang telah ditetapkan dilakukan secara 
bersama-sama oleh seluruh warga gereja dengan tetap 
mengacu pada manfaat dari program yang hendak dicapai. 

GBI Gembala memiliki kewenangan terhadap pengembangan 
dan pelaksanaan program gereja. Warga gereja tetap 
menopang gembalan dalam menjalankan program 
pelayanan yang dibuat.  

GPdI Gembala bertanggung jawab terhadap gereja lokalnya dan 
oleh karena itu gembala memiliki kewenangan untuk 
mengelola dan mengembangkan gereja lokal yang 
dilayaninya.  

GMII Majelis gereja secara kolektif bertanggung jawab terhadap 
semua program yang telah ditetapkan dalam sidang. 
Penetapan program tersebut dibagi berdasarkan seksi-seksi 
yang ada di gereja dan dilakukan sesuai sasaran yang 
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hendak dicapai.  
GSK Pengintegrasian program kerja dilakukan pada tingkat 

jemaat lokal dengan tetap menjadi pelaksana adalah seksi-
seksi yang ada dan dipertanggung jawabkan dalam sidang.  

GPM Pendeta yang merupakan ketua majelis jemaat memberikan 
kewenangan kepada majelis jemaat sesuai dengan 
komisinya masing-masing untuk menjalankan program 
kerja yang telah ditetapkan oleh sidang jemaat. Peran 
pendeta adalah mengontrol terlaksananya program kerja 
tersebut dan harus mencapai sasaran yang diinginkan.  

 

Selain pengarahan atasan, integrasi pekerjaan pada 

tabel IV.1.5.3 menunjukan bahwa ada dua model integrasi 

terhadap pekerjaan yang dilakukan sebagai bagian 

implementasi program kerja. Model integrasi yang pertama 

adalah semua pekerjaan berada di tangan gembala sebagai 

prakarsa gembala dan disampaikan serta diimplementasi 

bersama untuk kepentingan pelayanan. Hal ini menunjukan 

bahwa sang gembala harus tetap berfikir kreatif dan inovatif 

dalam pengembangan akan jemaat lokal yang dilayaninya. 

Model yang berikut adalah model integrasi pekerjaan yang 

dibagi pada masing-masing komisi atau seksi. Pembagian 

ini memungkinkan masing-masing seksi atau komisi untuk 

mengatur semua mekanisme terkait implementasi program 

pelayanan gereja tersebut. Memang dalam kaitan dengan 

pengarahan atasan hal ini sangat diperlukan, tetapi dalam 

kaitan dengan integrasi pekerjaan diberikan wewenang pada 
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masing-masing seksi terkait untuk mengaturnya dan fungsi 

gembala atau pendeta adalah mengarahkan sekaligus 

mengontrol semua mekanisme yang berlangsung dalam 

implementasi tersebut.  

Dukungan manajemen bukan saja menunjuk pada 

kerja semua orang yang terkait dengan pekerjaan itu tetapi 

dukungan warga gereja pun sangatlah dibutuhkan guna 

pencapaian tujuan dan sasaran dari program yang 

ditetapkan. Indikator dukungan manajemen memberikan 

gambaran bahwa organisasi gereja, dalam melakukan 

implementasi program gereja selalu mendapat dukungan 

baik dari pengurus gereja tetapi juga dari warga gereja. Hal 

ini menunjukan bahwa betapa besarnya dukungan dan 

perhatian warga gereja dalam menopang semua program 

pelayanan yang dilakukan oleh gereja. Dukungan semua 

pihak ini akan terjadi apabila adanya komunikasi dan relasi  

yang baik yang tercipta antara pihak gembala, pihak 

majelis, pembela sidang dengan warga gereja. 

Indikator pola komunikasi menunjukan pola 

komunikasi yang tercipta adalah komunikasi dua arah yang 

melibatkan semua pihak. Jadi, ada proses dialog yang 
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dibangun secara bersama. Tidak ada pihak yang 

memutuskan tanpa adanya proses komunikasi. Memang 

ada gereja yang memberikan wewenang penuh terhadap 

gembala dalam mengimplementasi program kerja tetapi 

gembala tetap menggunakan komunikasi dengan seluruh 

staf dan warga gerejanya. Hal ini mengindikasikan bahwa 

gembala tetap memperhitungkan apa yang menjadi 

kebutuhan dari warga gerejanya. Gembala tidak melakukan 

untuk kepentingan gembala tetapi apa yang dilakukan 

adalah untuk kepentingan pelayanan gereja. 

Tabel IV.1.5.4 
Indikator: Sistem Imbalan 

 
Nama gereja  Deskripsi fakta 

GBIS Pemberian gaji 
GSJA Pemberian gaji 
Gereja 
Baptis 

Pemberian gaji 

GMAHK Pemberian gaji 
GBI Pemberian gaji dan bonus akhir tahun bagi para pekerja 

yang membantu pelayanan yang dilakukan oleh gembala 
GPdI Tidak berlaku 
GMII Pemberian gaji dan piagam penghargaan kepada 

pengurus yang telah mengakhiri masa kerjanya 
GSK Tidak berlaku 
GPM Pemberian gaji kepada pegawai administrasi dan 

tunjangan kepada para pendeta dalam jemaat 
 

Aktivitas pelayanan ini tidak terlepas dari pemenuhan 

kebutuhan para pelayan yang bekerja di gereja. Indikator 
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sistem imbalan pada tabel IV.1.5.6 menggambarkan bahwa 

sistem imbalan berupa gaji lebih mendominasi. Selain 

pemberian gaji ada juga pemberian sertifikat sebagai wujud 

ucapan terima kasih dan bonus akhir tahun serta 

tunjangan yang diberikan. Sistem imbalan ini menunjukan 

bahwa ada kepedulian dari warga gereja terhadap para 

pekerja di gereja itu sendiri. Yang menarik adalah ada 

gereja yang tidak memberlakukan sistem imbalan atas apa 

yang dilakukan oleh para pelayan di gereja. Para gembala 

yang merupakan pelayan ini lebih melihat pada aspek 

teologis yaitu iman bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh 

mereka tidak akan menjadi sia-sia dan Allah pasti akan 

memberikan berkat kepada mereka dengan cara Allah. Hal 

ini memang baik tetapi perlu juga dievaluasi dan ini 

seharusnya juga menjadi perhatian gereja termasuk warga 

gereja terhadap para gembala yang bekerja di gerejanya. 

Tabel IV.1.5.5 
Indikator: Resolusi Konflik 

 
Nama 
gereja  

Deskripsi fakta 

GBIS Gereja tidak pernah mentolerir yang namanya konflik 
GSJA Misi gereja adalah bagaimana menciptakan kedamaian jadi 

gereja tidak akan pernah mentolerir konflik 
Gereja 
Baptis 

Konflik merupakan hal yang tidak diinginkan jadi sikap 
gereja adalah tidak mentolerir konflik tersebut.  
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GMAHK Konflik dapat mengganggu kedamaian dan ketentraman 
oleh karena itu gereja tidak akan pernah mentolerir hal 
semacam ini.    

GBI Konflik merupakan hal yang benar-benar harus dihindari 
baik itu konflik internal maupun eksternal. 

GPdI Konflik Maluku memberi kenangan yang pahit oleh karena 
itu, hal ini sangat diharapkan untuk tidak terulang kembali. 

GMII Gereja tidak akan mentolerir hal seperti ini apalagi hal ini 
mengganggu kedamaian bersama.  

GSK Tidak satupun manusia ingin ada konflik dan hal ini harus 
menjadi tanggung jawab gereja dalam menyikapi dan 
mengantisipasi kondisi ini.  

GPM Gereja tidak akan pernah mentoleriri hal semacam ini. Baik 
itu konflik internal gereja, konflik antar gereja ataupun 
konflik antar agama tidak akan pernah disetujui oleh gereja 
dan gereja harus berusaha mencegah hal semacam ini.  

   

Indikator terakhir dari konsep ini adalah resolusi 

konflik seperti yang dipaparkan pada tabel IV.1.5.7. Kondisi 

konflik yang pernah dialami oleh orang Maluku beberapa 

tahun silam jelas menimbulkan traumatik tersendiri bagi 

mereka. Oleh karena itu, gereja tidak pernah memberikan 

kesempatan untuk mentolerir terjadinya konflik baik itu 

konflik internal gereja, konflik antar gereja ataupun juga 

konflik antar agama atau SARA. Sikap ini merupakan 

langkah gereja untuk menciptakan kedamaian sebagaimana 

visi dan misi yang dirancangkan oleh gereja. Hal ini pun 

sejalan dengan peran gereja sebagai lembaga atau 

organisasi pelayanan yang memiliki tanggung jawab 

pembinaan dan pendewasaan secara iman setiap warga 
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gereja yang dilayaninya. Selain melakukan pembinaan dan 

pendewasaan secara iman, gereja juga membangun 

kerjasama antar gereja maupun antar agama supaya 

mencegah terjadi konflik di Maluku.  Konflik memang tidak 

bisa dihindari tetapi konflik bisa dicegah di masyarakat dan 

butuh keseriusan pihak gereja dalam mengatasi hal 

semacam ini.          

       

6. Partisipasi Penyusunan Anggaran 

Bownell (1982) sebagaimana dikutip oleh Rosalia 

(2005), memaparkan bahwa partisipasi penyusunan 

anggaran merupakan suatu proses dimana individu terlibat 

di dalamnya dan mempunyai pengaruh pada penyusunan 

target anggaran yang kinerjanya akan dievaluasi dan 

kemungkinan akan dihargai atas pencapaian target 

anggaran mereka.  

Tabel IV.1.6.1 
Indikator: Kontribusi Dalam Penyusunan Anggaran  

 
Nama 
gereja  

Deskripsi fakta 

GBIS Mekanisme penyusunan anggaran dilakukan melalui 
mekanisme rapat gembala beserta pengerja atau pembela 
sidang. Dalam rapat itulah disusun dan diputuskan 
anggaran pendapatan dan belanja gereja lokal.  
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GSJA Kontribusi dalam penyusunan anggaran dilakukan melalui 
mekanisme sidang dari majelis sidang bersamaan dengan 
pembahasan program kerja. 

Gereja 
Baptis 

Gembala bersama dengan majelis gereja bersama-sama 
menetapkan program dan besaran anggaran yang 
dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan gereja. 

GMAHK Ketua jemaat beserta pegawai atau pengurus jemaat gereja 
lokal bersama-sama menyusun program kerja sekaligus 
menyusun besaran anggaran yang dibutuhkan dalam 
melaksanakan program tersebut. 

GBI Semua penggunaan anggaran berada di tangan gembala 
sehingga tidak melalui mekanisme sidang atau rapat untuk 
menyusun anggaran tersebut.  

GPdI Gembala jemaat sebagai pemegang wewenang penuh 
bertanggung jawab untuk mengusahakan sejumlah 
program yang dicetuskan dan sekaligus juga 
mengupayakan sumber pendanaan untuk memenuhi 
program tersebut. Kontribusi dari warga gereja terhadap 
penyusunan anggaran tidak terlihat. 
 

GMII Rapat majelis jemaat adalah wadah pengambilan 
keputusan program kerja termasuk keputusan besaran 
anggaran yang diperlukan guna pembiayaan program kerja 
tersebut.  

GSK Persidangan sekali dalam setahun yang melibatkan 
gembala dan utusan dari berbagai departemen serta unsur 
anggota gereja ini selain menetapkan keputusan program 
kerja tetapi juga menetapkan besaran anggaran yang 
diperlukan. 

GPM Mekanisme persidangan jemaat adalah wadah evaluasi 
terhadap aktivitas pelayanan gereja selama satu tahun 
berjalan dan sekaligus mempersiapkan program serta 
anggaran yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan 
program-program yang ditetapkan. Persidangan ini dihadiri 
oleh berbagai macam unsur terkait termasuk utusan dari 
warga gereja.  

 

Terkait dengan partisipasi penyusunan anggaran, data 

pada tabel IV.1.6.1 dengan indikator kontribusi dalam 

penyusunan anggaran pada masing-masing gereja adalah 

sama, terkecuali pada Gereja Bethel Indonesia dan Gereja 

Pantekosta. Kontribusi dalam penyusunan anggaran pada 
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Gereja Bethel Indonesia dan Gereja Pantekosta didasarkan 

pada keputusan Gembala, sehingga tidak ada kontribusi 

dari pihak lain seperti anggota gereja dan/atau majelis 

gereja dalam penyusunan anggaran. 

Berbeda dengan Gereja Bethel Indonesia dan Gereja 

Pantekosta, kontribusi dalam penyusunan anggaran pada 

gereja yang lain dilakukan melalui mekanisme sidang. 

Penyusunan anggaran dilakukan melalui sidang jemaat, 

bukan berdasarkan keputusan gembala. Ini berarti bahwa 

warga gereja dan/atau majelis gereja turut memberikan 

konribusi berupa masukan, saran dan pendapat dalam 

penyusunan anggaran. Dengan demikian, kontribusi dalam 

penyusunan anggaran yang ditemui dalam penelitian 

meliputi 2 (dua) hal yakni berdasarkan keputusan gembala 

dan melalui mekanisme sidang. Kontribusi dalam 

penyusunan anggaran yang berlaku pada masing-masing 

gereja kemudian berpengaruh pada indikator-indikator 

lainnya terkait dengan variabel partisipasi penyusunan 

anggaran. 
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Tabel IV.1.6.2 
Indikator: Frekuensi Diskusi Dengan Atasan Terkait 

Penyusunan Anggaran 
Nama 
gereja  

Deskripsi fakta 

GBIS Sebelum penyusunan anggaran telah ada diskusi terkait 
anggaran yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan 
pelayanan.  

GSJA Komunikasi terhadap anggaran yang disusun tetap 
berlangsung dilakukan sebelum penetapan sampai pada 
penggunaannya tetap terjadi komunikasi antara kepala 
kantor dengan gembala sidang. 

Gereja 
Baptis 

Komunikasi dua arah tetap dilakukan termasuk komunikasi 
menyangkut anggaran yang dibutuhkan oleh gereja. 

GMAHK Frekuensi diskusi yang terjadi berlangsung antara 
bendahara dan ketua jemaat. Diskusi terkait penggunaan 
sejumlah anggaran termasuk upaya dana yang berasal dari 
kas pusat sesuai dengan kebutuhan gereja.  

GBI Tidak ada mekanisme sidang atau rapat untuk penyusunan 
anggaran sehingga diskusi terkait penyusunan anggaran 
tidak berlangsung.  

GPdI Oleh karena gembala yang mengatur dan tidak ada 
mekanisme sidang jemaat atau sidang para pekerja, maka 
otomatis tidak ada diskusi tentang penyusunan anggaran 
gereja. Diskusi tetap dilakukan dengan semua pihak terkait 
impelementasi program yang dirancangkan dan penggunaan 
anggaran untuk memenuhi program tersebut.  

GMII Mekanisme sidang merupakan wadah diskusi guna 
menetapkan sejumlah anggaran untuk memenuhi 
kebutuhan pelayanan. Terkait hal itu maka sudah tentu 
frekuensi diskusi akan semakin sering dilakukan antara 
majelis jemaat dan gembala jemaat. 

GSK Diskusi terkait penyusunan anggaran memang sering 
dilakukan antara departemen dan gembala 

GPM Sebelum dilakukan persidangan jemaat, majelis jemaat 
biasanya melakukan evaluasi lebih dahulu dan merancang 
semua kebutuhan pelayanan gereja. Penyusunan anggaran 
selain diskusi dengan ketua majelis jemaat, mekanisme 
sidang baik itu internal majelis jemaat sampai sidang 
jemaat tetap menjalani proses pembahasan terkait anggaran 
yang dipakai nantinya. 

Ketika penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan 

keputusan gembala, maka anggota gereja dan/atau majelis 

gereja kurang memiliki frekuensi diskusi dengan atasan 
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terkait penyusunan anggaran. Hal ini tentu saja berbeda 

dengan anggaran yang disusun melalui mekanisme sidang, 

dimana anggota gereja dan/atau majelis gereja memiliki 

frekuensi diskusi yang besar dengan atasan terkait 

penyusunan anggaran seperti yang dipaparkan pada tabel 

IV.1.6.2. 

Tabel IV.1.6.3 
Indikator: Ketidakharusan Berpendapat Terhadap 

Anggaran Yang Sedang Disusun  
 

Nama 
gereja  

Deskripsi fakta 

GBIS Semua orang yang terlibat langsung diberikan kebebasan 
untuk berpendapat terhadap anggaran yang disusun. 

GSJA Semua orang yang terlibat langsung diberikan kebebasan 
untuk berpendapat terhadap anggaran yang disusun. 

Gereja 
Baptis 

Semua orang yang terlibat langsung diberikan kebebasan 
untuk berpendapat terhadap anggaran yang disusun. 

GMAHK Semua orang yang terlibat langsung diberikan kebebasan 
untuk berpendapat terhadap anggaran yang disusun. 

GBI Tidak harus memberikan pendapat karena tidak ada proses 
penyusunan anggaran 

GPdI Tidak harus memberikan pendapat karena tidak ada proses 
penyusunan anggaran 

GMII Semua orang yang terlibat langsung diberikan kebebasan 
untuk berpendapat terhadap anggaran yang disusun. 

GSK Semua orang yang terlibat langsung diberikan kebebasan 
untuk berpendapat terhadap anggaran yang disusun. 

GPM Semua orang yang terlibat langsung diberikan kebebasan 
untuk berpendapat terhadap anggaran yang disusun. 

 

Tabel IV.1.6.3 menampilkan hal lain yang ditemui 

yakni penyusunan anggaran berdasarkan keputusan 

gembala mengarah pada ketidakharusan berpendapat 
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terhadap anggaran yang sedang disusun, karena semua 

keputusan penyusunan anggaran berada di tangan 

gembala. Sementara penyusunan anggaran melalui 

mekanisme sidang memberi peluang dan keharusan 

berpendapat terhadap anggaran yang sedang disusun. 

Tabel IV.1.6.4 
Indikator: Pendapat Diberikan Tanpa Diminta 

 
Nama 
gereja  

Deskripsi fakta 

GBIS Pendapat dari warga gereja bebas diberikan baik diminta 
maupun tidak diminta 

GSJA Pendapat dari warga gereja bebas diberikan baik diminta 
maupun tidak diminta 

Gereja 
Baptis 

Pendapat dari warga gereja bebas diberikan baik diminta 
maupun tidak diminta 

GMAHK Pendapat dari warga gereja bebas diberikan baik diminta 
maupun tidak diminta 

GBI Pendapat dari warga gereja bebas diberikan baik diminta 
maupun tidak diminta kecuali soal rancangan program 
dan anggaran tahunan yang tidak melalui mekanisme 
persidangan 

GPdI Pendapat dari warga gereja bebas diberikan baik diminta 
maupun tidak diminta kecuali soal rancangan program 
dan anggaran tahunan yang tidak melalui mekanisme 
persidangan 

GMII Pendapat dari warga gereja bebas diberikan baik diminta 
maupun tidak diminta 

GSK Pendapat dari warga gereja bebas diberikan baik diminta 
maupun tidak diminta 

GPM Pendapat dari warga gereja bebas diberikan baik diminta 
maupun tidak diminta 
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Tabel IV.1.6.5 
Indikator: Ketidakpedulian Anggota Terhadap Anggaran 

yang Disusun 
 

Nama 
gereja  

Deskripsi fakta 

GBIS Wujud kepedulian warga gereja adalah mendukung 
proses pelayanan gereja 

GSJA Wujud kepedulian warga gereja adalah mendukung 
proses pelayanan gereja 

Gereja 
Baptis 

Wujud kepedulian warga gereja adalah mendukung 
proses pelayanan gereja 

GMAHK Wujud kepedulian warga gereja adalah mendukung 
proses pelayanan gereja 

GBI Wujud kepedulian warga gereja adalah mendukung 
proses pelayanan gereja 

GPdI Wujud kepedulian warga gereja adalah mendukung 
proses pelayanan gereja 

GMII Wujud kepedulian warga gereja adalah mendukung 
proses pelayanan gereja 

GSK Wujud kepedulian warga gereja adalah mengikuti dan 
memberikan pendapat terhadap anggaran yang sedang 
disusun serta sekaligus menjadi pengontrol anggaran 
tersebut. 

GPM Wujud kepedulian warga gereja adalah mengikuti dan 
memberikan pendapat terhadap anggaran yang sedang 
disusun serta sekaligus menjadi pengontrol anggaran 
tersebut. 

 

Tabel IV.1.6.6 
Indikator: Sikap Kritis Anggota Terhadap Rancangan 

Anggaran 
 

Nama 
gereja  

Deskripsi fakta 

GBIS Warga gereja kritis terhadap apa yang dirancangkan oleh 
gereja termasuk pemanfaatan semua anggaran gereja.  

GSJA Mekanisme sidang yang berlangsung dan yang terlibat 
didalamnya merupakan representasi dari warga gereja 
sehingga kekritisan itu tetap ada. 

Gereja 
Baptis 

Yang membiayai semua kegiatan gereja adalah keuangan 
gereja dan tentu saja sikap kritis warga gereja merupakan 
hal yang penting. 

GMAHK Warga gereja sangat kritis terhadap apa yang dirancang dan 
dibuat oleh gereja  
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GBI Tidak ada mekanisme penyusunan anggaran tetapi sikap 
kritis warga gereja tercermin dari apa yang dibuat oleh 
gereja selama ini.  

GPdI Kepercayaan warga gereja terhadap apa yang dilakukan oleh 
gembala ini merupakan sebuah sikap warga gereja yang 
memang terlihat tidak peduli tetapi ini adalah wujud 
tantangan bagi gembala untuk menjaga kepercayaan warga 
gereja tersebut. 

GMII Warga gereja tetap kritis terhadap apa yang dibuat oleh 
gereja termasuk anggaran dan ini memang perlu dilakukan 

GSK Anggota gereja sangatlah kritis terhadap anggaran yang 
disusun oleh majelis jemaat. Hal ini terlihat dalam situasi 
sidang yang selalu rentan ketika pembahasan anggaran. 

GPM Anggota gereja sangatlah kritis terhadap anggaran yang 
disusun oleh majelis jemaat hal ini terlihat dalam situasi 
sidang yang selau rentan ketika pembahasan anggaran. 

 

Tabel IV.1.6.7 
Indikator: Pengaruh Pendapat Anggota Organisasi 

Terhadap Anggaran Akhir  
 

Nama gereja  Deskripsi fakta 
GBIS Pendapat peserta sidang sangat berpengaruh 
GSJA Pendapat peserta sidang sangat berpengaruh 
Gereja 
Baptis 

Pendapat peserta sidang sangat berpengaruh 

GMAHK Pendapat peserta sidang sangat berpengaruh 
GBI Tidak ada pendapat warga gereja terhadap rancangan 

anggaran yang ada hanyalah penggunaan anggaran 
sudah sejauh mana digunakan secara semestinya 

GPdI Tidak ada pendapat warga gereja terhadap rancangan 
anggaran yang ada hanyalah penggunaan anggaran 
sudah sejauh mana digunakan secara semestinya 

GMII Pendapat peserta sidang sangat berpengaruh 
GSK Pendapat peserta sidang sangat berpengaruh 
GPM Pendapat peserta sidang sangat berpengaruh 

 

Dampak lainnya dari penyusunan anggaran 

berdasarkan keputusan gembala seperti pada tabel IV.1.6.4  

adalah anggota gereja dan/atau majelis jemaat tidak 

diberikan kebebasan berpendapat, tidak adanya kepedulian 
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dan sikap kritis anggota gereja dan/atau majelis gereja 

terhadap rancangan anggaran, serta pendapat mereka juga 

tidak memiliki pengaruh apapun terhadap anggaran akhir. 

Dampak tersebut tentunya berbeda dengan 

penyusunan anggaran yang dilakukan melalui mekanisme 

sidang. Ketika penyusunan anggaran dilakukan melalui 

mekanisme sidang maka anggota dan/atau majelis gereja 

diberikan kebebasan berpendapat. Hal tersebut juga 

mengarah pada adanya kepedulian (lihat tabel IV.1.6.5) dan 

sikap kritis anggota dan/atau majelis anggaran (lihat tabel 

IV.1.6.6) terhadap rancangan anggaran, serta pendapat 

(lihat tabel IV.1.6.7) yang mereka kemukakan memiliki 

pengaruh terhadap anggaran akhir. 

Berdasarkan data tabel IV.1.6.1 sampai tabel IV.1.6.7 

dan pemaparan sebelumnya dapat diketahui bahwa 

penyusunan anggaran melalui mekanisme sidang 

memberikan peluang dan menuntut partisipasi anggota 

dan/atau majelis gereja dibandingkan dengan penyusunan 

anggaran berdasarkan keputusan gembala. 
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7. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 

Govindarajan (1988) sebagaimana dikutip dalam Alin 

(2006) menjelaskan bahwa evaluasi pelaksanaan anggaran 

adalah sarana untuk mengukur pencapaian anggaran 

secara efektif oleh organisasi. Evaluasi pelaksanaan 

anggaran dari sampel dalam penelitian ini dipaparkan pada 

tabel seperti berikut : 

Tabel IV.1.7.1 
Indikator: Penghargaan Pencapaian Terhadap Anggaran 

 
Nama gereja  Deskripsi fakta 

GBIS Pencapaian terhadap anggaran biasanya dihargai 
dengan menopang semua kegiatan pelayanan. Hal ini 
lebih bersifat kelembagaan ketimbang pribadi. Walaupun 
ada anggaran yang bisa dicapai tetapi ada yang tidak. 

GSJA Pencapaian terhadap anggaran biasanya dihargai 
dengan menopang semua kegiatan pelayanan. Hal ini 
lebih bersifat kelembagaan ketimbang pribadi. Walaupun 
ada anggaran yang bisa dicapai tetapi ada yang tidak. 

Gereja 
Baptis 

Pencapaian terhadap anggaran biasanya dihargai 
dengan menopang semua kegiatan pelayanan. Hal ini 
lebih bersifat kelembagaan ketimbang pribadi. Walaupun 
ada anggaran yang bisa dicapai tetapi ada yang tidak. 

GMAHK Pencapaian terhadap anggaran biasanya dihargai 
dengan menopang semua kegiatan pelayanan. Hal ini 
lebih bersifat kelembagaan ketimbang pribadi. Walaupun 
ada anggaran yang bisa dicapai tetapi ada yang tidak. 

GBI Pencapaian terhadap anggaran biasanya dihargai 
dengan menopang semua kegiatan pelayanan. Hal ini 
lebih bersifat kelembagaan ketimbang pribadi. 

GPdI Pencapaian terhadap anggaran biasanya dihargai 
dengan menopang semua kegiatan pelayanan. Hal ini 
lebih bersifat kelembagaan ketimbang pribadi. 

GMII Pencapaian terhadap anggaran biasanya dihargai 
dengan menopang semua kegiatan pelayanan. Hal ini 
lebih bersifat kelembagaan ketimbang pribadi. Walaupun 
ada anggaran yang bisa dicapai tetapi ada yang tidak. 
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GSK Pencapaian terhadap anggaran biasanya dihargai 
dengan menopang semua kegiatan pelayanan. Hal ini 
lebih bersifat kelembagaan ketimbang pribadi. Walaupun 
ada anggaran yang bisa dicapai tetapi ada yang tidak. 

GPM Pencapaian terhadap anggaran biasanya dihargai 
dengan menopang semua kegiatan pelayanan. Hal ini 
lebih bersifat kelembagaan ketimbang pribadi. Walaupun 
ada anggaran yang bisa dicapai tetapi ada yang tidak. 

 

Setelah penyusunan dan pelaksanaan anggaran, 

tentunya harus melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran. 

Tabel IV.1.7.1 menunjukan data evaluasi pelaksanaan 

anggaran pada masing-masing gereja yang merupakan 

sampel dalam penelitian ini. Indikator penghargaan  

pencapaian terhadap anggaran semua gereja yang 

merupakan sampel memiliki persamaan, dimana terkadang 

melebihi apa yang dianggarkan namun terkadang juga 

kurang dari apa yang dianggarkan. Ini berarti semua gereja 

tidak selalu mengalami pencapaian anggaran seperti dengan 

yang dianggarkan, tetapi terkadang juga melebihi apa yang 

telah dianggarkan. Hal ini disebabkan karena ada program-

program pelayanan yang tidak dapat dijalankan sesuai 

dengan yang direncanakan, tetapi ada juga program-

program pelayanan yang dijalankan secara mendadak tanpa 

direncanakan atau dianggarkan terlebih dahulu. 
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Tabel IV.1.7.2 
Indikator: Penyimpangan Terhadap Anggaran 

 
Nama gereja  Deskripsi fakta 

GBIS Pembentukan tim verifikasi untuk memverifikasi 
penggunaan keuangan gereja. Hasil temuan tim 
verifikasi disampaikan dan dievaluasi serta secara 
terbuka disampaikan dalam forum persidangan. 

GSJA Pembentukan tim verifikasi untuk memverifikasi 
penggunaan keuangan gereja. Hasil temuan tim 
verifikasi disampaikan dan dievaluasi serta secara 
terbuka disampaikan dalam forum persidangan. 

Gereja 
Baptis 

Pembentukan tim verifikasi untuk memverifikasi 
penggunaan keuangan gereja. Hasil temuan tim 
verifikasi disampaikan dan dievaluasi serta secara 
terbuka disampaikan dalam forum persidangan. 

GMAHK Pembentukan tim verifikasi untuk memverifikasi 
penggunaan keuangan gereja. Hasil temuan tim 
verifikasi disampaikan dan dievaluasi serta secara 
terbuka disampaikan dalam forum persidangan. 

GBI Tidak ada tim verifikasi tetapi yang ada berupa 
kepercaan warga gereja. Kepercayaan ini yang harus 
benar-benar dijaga oleh gembala. Selain itu, pengadaan 
sarana prasarana dan kegiatan pengembangan warga 
gereja adalah alat evaluasi setiap penggunaan anggaran 
gereja.  

GPdI Tidak ada tim verifikasi tetapi yang ada berupa 
kepercaan warga gereja. Kepercayaan ini yang harus 
benar-benar dijaga oleh gembala. 

GMII Pembentukan tim verifikasi untuk memverifikasi 
penggunaan keuangan gereja. Hasil temuan tim 
verifikasi disampaikan dan dievaluasi serta secara 
terbuka disampaikan dalam forum persidangan. 

GSK Pembentukan tim verifikasi untuk memverifikasi 
penggunaan keuangan gereja. Hasil temuan tim 
verifikasi disampaikan dan dievaluasi serta secara 
terbuka disampaikan dalam forum persidangan. 

GPM Pembentukan tim verifikasi untuk memverifikasi 
penggunaan keuangan gereja. Hasil temuan tim 
verifikasi disampaikan dan dievaluasi serta secara 
terbuka disampaikan dalam forum persidangan.  

 

Demi menghindari penyimpangan terhadap 

pelaksanaan anggaran, tabel IV.1.7.2 menunjukan bahwa 
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semua gereja menerapkan sistem yang sama yakni 

membentuk dan menggunakan tim verifikasi. Tim verifikasi 

bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi 

terhadap pelaksanaan anggaran gereja tahun berjalan, 

apakah wajar dan sesuai dengan aturan-aturan yang 

berlaku ataukah tidak. Hal ini bertujuan untuk memastikan 

bahwa anggaran yang digunakan dapat 

dipertanggungjawabkan sehingga mencegah terjadinya 

penyimpangan dalam pelaksanaannya. 

Tabel IV.1.7.3 
Indikator: Tanggung Jawab Terhadap Anggaran 

 
Nama 
gereja  

Deskripsi fakta 

GBIS Setiap penggunaan anggaran oleh gereja wajib 
dipertanggung jawabkan di hadapan sidang 

GSJA Setiap penggunaan anggaran oleh gereja wajib 
dipertanggung jawabkan di hadapan sidang 

Gereja 
Baptis 

Setiap penggunaan anggaran oleh gereja wajib 
dipertanggung jawabkan di hadapan sidang 

GMAHK Setiap penggunaan anggaran oleh gereja wajib 
dipertanggung jawabkan di hadapan sidang 

GBI Pertanggungjawaban terhadap anggaran dilakukan lewat 
penggunaan anggaran untuk peningkatan sarana dan 
prasarana gereja serta upaya pembinaan dan 
pengembangan terhadap warga gereja 

GPdI Pertanggungjawaban terhadap anggaran dilakukan lewat 
penggunaan anggaran untuk peningkatan sarana dan 
prasarana gereja serta upaya pembinaan dan 
pengembangan terhadap warga gereja 

GMII Setiap penggunaan anggaran oleh gereja wajib 
dipertanggung jawabkan di hadapan sidang 

GSK Setiap penggunaan anggaran oleh gereja wajib 
dipertanggung jawabkan di hadapan sidang 

GPM Setiap penggunaan anggaran oleh gereja wajib 
dipertanggung jawabkan di hadapan sidang 
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Tabel IV.1.7.3 menunjukan bahwa tanggungjawab 

terhadap anggaran sebagai indikator evaluasi pelaksanaan 

anggaran di tujuh gereja yang diteliti relatif sama. 

Tanggungjawab pelaksanaan anggaran dilakukan melalui 

mekanisme persidangan dan dipertanggung jawabkan 

dalam sidang tersebut kecuali di dua gereja sampel, gereja 

GBI dan GPdI yaitu melalui evaluasi aktivitas gereja 

terhadap apa yang telah dilakukan gereja.   

Tabel IV.1.7.4 
Indikator: Penilaian Prestasi 

 
Nama gereja  Deskripsi fakta 

GBIS Tidak ada penilaian prestasi kerja ketika pencapaian 
anggaran dilakukan 

GSJA Tidak ada penilaian prestasi kerja ketika pencapaian 
anggaran dilakukan 

Gereja 
Baptis 

Tidak ada penilaian prestasi kerja ketika pencapaian 
anggaran dilakukan 

GMAHK Tidak ada penilaian prestasi kerja ketika pencapaian 
anggaran dilakukan 

GBI Biasanya ada bonus akhir tahun apabila apa yang 
dikerjakan dinilai berhasil. 

GPdI Tidak ada penilaian prestasi kerja ketika pencapaian 
anggaran dilakukan 

GMII Tidak ada penilaian prestasi kerja ketika pencapaian 
anggaran dilakukan 

GSK Tidak ada penilaian prestasi kerja ketika pencapaian 
anggaran dilakukan 

GPM Tidak ada penilaian prestasi kerja ketika pencapaian 
anggaran dilakukan 

 

Indikator lain terkait dengan evaluasi pelaksanaan 

anggaran yakni penilaian prestasi. Pada tabel IV.1.7.4 
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dengan indikator penilaian prestasi ini mengarah pada 

penghargaan yang diberikan kepada gereja hanya bersifat 

kelembagaan daripada penghargaan individu. Penghargaan 

yang bisa diberikan kepada individu hanya pada satu gereja 

dan itupun tidak berlangsung setiap saat atau setiap tahun. 

Hanya berlangsung ketika adanya pencapaian terhadap apa 

yang dilakukan. 

 


