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Pendahuluan 

Politik merupakan fenomena natural. Al-Tuhaih 

dan Fleet (2010) menyebutnya ‘a way of life in 

organizations’. Ia menjadi demikian karena politik di 

dalam organisasi mencakup pemenuhan kepentingan-

kepentingan individu maupun organisasi. Kepentingan 

individu misalnya terkait dengan promosi karier dan 

jabatan, dalam organisasi (Kumar & Ghadially, 1989). 

Bagi organisasi politik digunakan untuk memengaruhi 

warga organisasi guna mencapai tujuan-tujuan 

organisasi (Haris, 2006; Phipps, 2011). Politik dalam 

organisasi karenanya merupakan atribut kehidupan 

sehari-hari dari setiap organisasi. 

Sekalipun natural, politik dipandang secara 

berbeda antar individu dalam organisasi. Di satu sisi ia 

dipandang sebagai perilaku yang sah atau dapat 

diterima tetapi di sisi lain ia pun dinilai sebagai 

tindakan yang tidak bisa diterima. Politik dipandang 

sah misalnya dalam hal penyampaian keluhan 

karyawan, pemangkasan rantai komando, atau bahkan 

upaya serikat pekerja menentang kebijakan atau 

keputusan organisasi lewat pemogokan (Robins & 

Judge, 2008). Sebaliknya politik dinilai tidak sah 

bilamana individu melayani kepentingan pribadinya 
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dan mengabaikan kepentingan organisasi (Drory & 

Romm, 1988).   

Pandangan yang berbeda tentang politik itu 

bergantung pada persepsi warga organisasi secara 

individual maupun kolektif dalam hal ini, persepsi 

adalah proses individu mengatur dan 

mengintepretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna 

memberi arti bagi stimulant yang datang dari 

lingkungan mereka, termasuk lingkungan politik 

organisasi (Robins & Judge, 2008). Isi persepsi dapat 

positif, negatif, atau juga netral, tergantung pada 

perangkat makna (perceptual set) yang dimiliki oleh 

individu. Sekalipun menerima pandangan bahwa 

tindakan politik akan menentukan persepsi politik 

(Vigoda & Cohen, 2002), penelitian ini cenderung 

berargumen bahwa persepsi politik pada gilirannya 

akan juga ikut menentukan tindakan individu. Jika, 

misalnya, individu menganggap politik sebagai sesuatu 

yang buruk, maka ia kemungkinan akan menghindar 

terlibat dalam-politik tersebut. Sebaliknya, jika individu 

menganggap itu sebagai sesuatu yang positif, maka ia 

akan cenderung berpandangan bahwa politik adalah 

peluang atau cara untuk meraih kesuksesan (Parrewe, 

et al. 2004; Shread, Kakabadse, & Nada, 2009). Namun, 
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hal tersebut membutukan bukti empiris sehingga 

penelitian ini karenanya dilakukan. 

Studi-studi persepsi politik organisasi dimulai 

pada era 1970an  melalui kajian tentang kekuasaan 

dan birokrasi di tempat kerja dengan memfokuskan 

pada aspek manajemen dan kepemimpinan (Drory & 

Romm, 1988). Penelitian lebih lanjut mulai 

memfokuskan pada persepsi politik organisasi dan 

kepemimpinan dengan memasukan variabel stress 

kerja, tipe kepemimpinan, dan pengambilan keputusan 

(Fitriastuty, 2011; Perrewe et al. 2004; Shread, 

Kakabadse et al. 2009).    Penelitian tentang persepsi 

politik organisasi juga dikaitkan dengan isu keadilan, 

diskriminasi, kepuasan dan sikap kerja, keinginan 

untuk keluar, dan dukungan organisasi (lihat misalnya 

Andrews & Kacmar, 2001; Harris & Harvey, 2007; 

Otman, 2008). Selain itu ada pula beberapa penelitian 

lainnya  yang mengaitkan persepsi politik organisasi 

dengan pengalaman kerja dan  kedekatan antar 

individu (friendship) dalam organisasi (Conner, 2006; 

Ganz & Murray, 1980; Oghojafor & Muo, 2012; 

Ofoegbu, Akanbi, & Akhanolu, 2012). Beberapa 

penelitian lainnya mengaitkan persepsi politik 

organisasi dengan perilaku kewarganegaraan (Al-

Tuhaih & Fleet, 2011; Gull & Zaidi, 2012).  
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Hasil-hasil penelitian bervariasi sesuai dengan 

konteks dan fokus analisis. Konteks organisasi 

terentang dari organisasi profit (perusahaan), non-profit 

seperti universitas, serta lembaga publik atau 

pemerintahan (rumah sakit dan kantor polisi) di negara 

berbeda. Rekomendasi penelitian-penelitian itu di 

antaranya menghendaki dilakukannya penelitian 

lanjutan yang mendalami pengalaman subjektif 

individu dalam membangun persepsi politiknya serta 

efeknya pada tindakan dalam organisasi seperti dalam 

pembuatan keputusan (e.g. Ganz & Murray, 1980), baik 

itu dilihat pada level atasan maupun karyawan di level 

bawah (Dhar, 2011) serta pada konteks lokasi yang 

berbeda (Danaeefard, et al. 2010).   

Merespon itu, peneliti memandang perlunya 

dilakukan penelitian persepsi politik pada konteks 

organisasi keagamaan karena minimnya studi di 

konteks tersebut. Ciri khas organisasi keagamaan yang 

sangat dipengaruhi nilai-nilai keagamaan dipandang 

dapat memengaruhi cara pandang individu dalam 

organisasi misalnya pimpinan dalam membuat suatu 

keputusan atau kebijakan, organisasi (Gudono, 2012). 

Konteks spesifik ini dipandang dapat menjadi sebuah 

konteks menarik dalam memahami proses persepsi 
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politik dan implikasinya dalam tindakan anggota 

organisasi.  

Dipahami bahwa relasi organisasi keagamaan 

dan dunia politik bukanlah sesuatu yang baru. Kaitan 

ini telah banyak dibahas di bidang ilmu sosial lainnya 

dan sering dilihat dalam sejarah perjalanan organisasi,  

misalnya gereja (Faridl, 2007; Hoekema 2003; Harianto, 

2001; Iskandar, 2002; Nurhakim, 2005; Suryanef, 

2011). Fokus analisis adalah pada realitas politik 

makro (dalam masyarakat atau negara) yang mana 

perbedaan mendasar dari konteks politik mikro dalam 

organisasi (Haris, 2006). Dalam konteks seperti itu, 

politik pun bisa dilihat secara positif (dipandang 

sebagai sarana mewujudkan misi Allah) maupun dan 

negatif (karena dikonotasikan sebagai politik praktis 

untuk memperoleh kekuasaan dengan cara-cara yang 

tidak etis).  Pandangan semacam ini tidak terlepas dari 

pengalaman masa lalu komunitas yang dimaksud, 

misalnya pengaruh pandangan dan pengalaman 

pietisme protestan yang mengakibatkan politik 

terabaikan ketika hadirnya pietisme (Sasmita, 2009; 

Halle, 1993; Maris, 2009) yang lebih mengutamakan 

kesalehan hidup. Namun pada perkembangan 

berikutnya politik kembali dianggap perlu dalam 

pemikiran teologi masa kini dengan alasan mendasar 

yakni untuk mewujudkan misi Allah dalam dunia 
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(Borong 2006; Berkhof & Enklaar, 2007; Hoekema, 

2003; Harianto, 2001; Mawene, 2004; McGrath, 2000; 

Singgih, 2000; Sihombing, 2005).  

Namun, penelitian tentang persepsi politik pada 

konteks organisasi gereja dari sudut pandang mikro 

atau internal terabaikan. Padahal, politik dan persepsi 

politik juga merupakan kenyataan hidup sehari-hari di 

organisasi gereja. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari 

adanya kenyataan bahwa setiap anggota organisasi 

memiliki penilaian terhadap situasi organisasinya 

sehari-hari (Byrne, et al. 2005; Cook, et al. 1999). 

Penelitian ini oleh karenanya dipandang perlu 

dilakukan dengan mendasarkan pada sikap pro-kontra 

gereja terhadap politik. Pertanyaan utama yang 

diajukan dalam penelitian ini bersifat eksploratif dan 

umum, yakni “Seperti apa persepsi politik warga 

organisasi?” Pertanyaan yang umum ini diajukan 

untuk menangkap secara cukup luas baik gambaran 

realitas politik organisasi, persepsi atasnya, determinan 

utama pembentuk persepsi maupun implikasi 

tindakan. 

STT Sangkakala dipilih sebagai lokasi penelitian.  

Karena organisasi ini memegang teguh azaz-azaz 

Pietisme (Sasmita, 2009) dalam visi-misi organisasinya 

(Tim Penyusun EPSBED STT Sangkakala, 2009). 

Teologi ini diduga akan membawa pengaruh yang 
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cukup kuat dalam kehidupan organisasinya (Gudono, 

2012), termasuk dalam hal pandangan tentang 

maupun perilaku politik di dalam organisasi ini. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

memahami persepsi politik organisasi berkembang di 

organisasi kegamaan khususnya para dosen STT 

Sangkakala. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan loloh balik bagi warga organisasi gereja 

seperti STT Sangkakala berkenaan dengan fenomena 

politik internal organisasi dan persepsi politik 

warganya. Secara teoritis diharapan penelitian ini dapat 

memberikan kontribusi pemahaman seperti apa dan 

bagaimana persepsi politik organisasi terbentuk 

khususnya di organisasi gereja yang banyak 

dipengaruhi nilai-nilai keagamaan (Gudono, 2012). 

Telaah Pustaka 
Persepsi politik organisasi 

Sekalipun didefinisikan berbeda antar penulis politik 

organisasi secara umum berhubungan dengan 

penggunaan kekuasaan (power) untuk memengaruhi 

orang lain dan mencapai tujuan seseorang di tempat 

kerja (Vigoda & Drory, 2006). Misalnya Ferris dan 

kacmar (1992) memfokuskan pada persepsi individu 

yang dianggap kontradikitif dengan tujuan organisasi, 

Ganz dan Murray (1980) menekankan persepsi politik 
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berdasarkan pengalaman subjektif ketimbang objektif. 

Sedangkan Kipnis, Schmidt dan Wilkinson (1980) serta 

Zanzi dan O’Neill (2001) menekankan pada proses 

politik yang terjadi sehingga ditemukan taktik politik 

yang dipahami sebagai cara berpolitik individu. Perrewe 

dan kolega (2000; 2004; 2005) memfokuskan pada 

ketrampilan berpolitik individu. Sejumlah peneliti lain 

(e.g. Drory dan Romm, ; Fitriastuti, 2011; Shread, ; 

Kakabadse et al., 2009; Vigoda dan Amit, 2006) 

mengkaji aspek kepemimpinan. Rosen, Chang, dan 

Levy (2006) memfokuskan studinya pada persepsi 

politik dan kepribadian individu serta James, (2006) 

menekankan pada individu dalam level group. 

Persepsi politik organisasi melibatkan penilaian 

subjektif individu (Ganz & Murray, 1980) atas situasi 

yang diamatinya di dalam organisasi. Penilaian itu 

menyangkut apa yang diperbuat orang lain di dalam 

organisasi (Byrne et al. 2005), atau atas perilaku-

perilaku politik dan kebijakan atau kondisi organisasi 

yang mendorong perilaku tersebut (Cook et al., 1999). 

Persepsi politik organisasi karenanya merupakan 

keadaan pikiran individu sebagai respons terhadap 

realitas politik di dalam organisasi yang didasarkan 

pada persepsi individu tentang realitas (Haris, 2006). 
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Ferris dan Kacmar (1992)  mengidentifikasi tiga 

faktor sebagai anteseden dari persepsi politik 

organisasional, yakni 1) pengaruh-pengaruh organisasi, 

lingkungan kerja, dan personal atau individual, 2) 

faktor demografis, karakteristik, kepribadian, serta 3) 

masalah yang berkaitan dengan nilai-nilai 

kemanusiaan. Faktor-faktor tersebut didasarkan pada 

penilaian individu terhadap situasi yang terjadi di 

dalam organisasi sebagai sebuah realitas yang 

dipersepsikan (Fitriastuti, 2011; Haris, 2006). 

Proses terbentuknya persepsi digambarkan 

sebagai rangkaian proses interaksi, seleksi, 

interpretasi, dan umpan balik yang wujudnya pada 

perilaku dan konsekuensi yang didapatkan baik di 

dalam maupun di luar organisasi. Pada tahap 

interpretasi individu dipengaruhi oleh motivasi, 

pembelajaran, dan kepribadian (Luthans, 2005:196-

198). Oleh sebab itu, pada konteks organisasi 

keagamaan secara logis dapat dipahami bahwa proses 

interpretasi terhadap politik dalam organisasi secara 

langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh 

serangkaian nilai-nilai agamis atau paham teologi yang 

dianut oleh individu berdasarkan denominasi gereja 

ataupun paham teologi yang didapatkan melalui proses 

pembelajaran secara formal maupun tidak formal yang 
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berujung pada perilakunya dalam organisasi 

(Aritonang, 2003; Gudono, 2010).  

Implikasi dari persepsi atau penilaian seseorang 

terhadap situasi politik yang terjadi dalam organisasi 

pada akhirnya dapat dilihat dan dinilai melalui 

perilakunya (Ferris et al 1989 dalam Feris & Kacmar 

1992). Perilaku politik organisasi itu sendiri 

didefinisikan sebagai perilaku tidak formal dalam 

organisasi tetapi memengaruhi distribusi keuntungan 

dan kerugian pada organisasi (Robins & Judge, 2008). 

Lebih lanjut Pfeffer  (1981a: 933) mendefinisikannya 

sebagai "kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang 

untuk memperoleh, meningkatkan, dan menggunakan 

kekuasaan dan sumber daya lain untuk mendapatkan 

hasil yang mereka sukai dalam situasi di mana ada 

ketidakpastian atau perselisihan. Terkait dengan itu, 

apa yang terjadi di dalam organisasi berasal dari 

kekuatan dan makna dari interaksi nilai-nilai dalam 

sistem sosial yang lebih luas. Bentuk dari interaksi 

sosial tersebut ditentukan oleh dinamika pengaturan 

kekuasaan di antara kelompok-kelompok kepentingan 

yang bersaing dan bekerja sama (Pfeffer, 1992b).  

Politik dalam organisasi dapat digunakan 

individu untuk kebaikan organisasi maupun terutama 

untuk memperoleh manfaat pribadi. Manfaat pribadi 
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yang positif dari politik adalah peningkatan karier, 

penghargaan dan status, memertinggi kekuasaan dan 

posisi, mencapai tujuan pribadi, memeroleh jabatan, 

perasaan mampu, memertinggi rasa kendali, dan 

keberhasilan. Konsekuensi yang membahayakan 

adalah kekuasaan strategis dan kredibilitas posisi yang 

rendah, perasaan negatif terhadap orang lain, 

menyalahkan diri sendiri, dan cara-cara bekerja yang 

bervariasi menjadi terhambat (Haris, 2006).  

Zanzi dan O’Neill (2000) juga mengemukakan 

bahwa politik organisasi dapat dianggap sebagai 

sesuatu hal yang negatif maupun positif atau 

fungsional maupun disfungsional dalam organisasi. 

Misalnya, politik dianggap positif dan fungsional jika 

individu berkoalisi dalam memuluskan suatu program 

atau proyek yang berguna secara individual maupun 

organisasi (mencapai tujuan dari organisasi) secara 

etis. Ia dianggap negatif dan disfungsional jika 

digunakan untuk melayani dan menguntungkan 

kepentingan pribadi dan merugikan organisasi dengan 

cara-cara yang tidak sah, seperti memfitnah, 

memanipulasi informasi, mengabaikan target 

organisasi, dan meninggalkan pekerjaan (Haris, 2006), 

sehingga bisa berujung pada pemecatan bagi individu 

karena merugikan. 
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Selain itu, tujuan dari taktik politik untuk 

memperoleh kekuasaan, menjadi bagian yang tak 

terpisahkan dari sebuah organisasi karena peran 

pengaruh (Phipps, 2011; Kusdi, 2006). Robins dan 

Judge (2008) kemudian menyimpulkan bahwa hasil 

penelitian telah memberikan bukti tentang pengaruh 

tersebut sebagai berikut: (a) Legitimasi. (b) Persuasi 

rasional. (c) Seruan inspirasional. (d) Konsultasi. (f) 

Tukar pendapat. (g) Seruan Pribadi. (h) Menyenangkan 

orang lain. (i) Tekanan. (j) Koalisi.  

Politik dan pengambilan keputusan mempunyai 

keterkaitan pada cara individu memengaruhi anggota 

organisasi untuk mendukung keputusan yang akan 

dibuat (Phipps, 2011: Kusdi, 2009). Penelitian Ganz 

dan Murray (1980) tentang pengalaman politik yang 

dirasakan dalam proses organisasi dan keyakinan 

mereka tentang politik di tempat kerja menemukan 

bahwa orang-orang yang dikategorikan terlibat dalam 

proses politisasi adalah mereka yang terlibat dalam 

pelimpahan wewenang, promosi dan penerapan 

kebijakan atau keputusan personalia, perekrutan, dan 

penerapan disiplin berupa hukuman. Terkait dengan 

itu,  Narayanan dan Fahey (1982) yang meneliti tentang 

mikro politik sebuah rumusan untuk mengambil 

keputusan strategis melalui koalisi menjelaskan  bahwa 
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keputusan strategis yang  muncul sebagai dinamika 

internal organisasi berguna secara subtantif dan 

simbolik bagi organisasi  karena sifat  alternatif  dari 

keputusan yang dibuat dapat diterima atau 

dimodifikasi tergantung dari kekuasaan dalam koalisi 

yang  digunakan secara relevan melalui peran aktor 

untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan 

secara rasional maupun irasional (Jones, 2007). 

Pemikiran organisasi gerejawi tentang politik 

Ada beberapa aliran pemikiran gereja tentang 

politik. Umumnya pandangan itu berkaitan dengan 

pandangan di aras makro atau tentang kondisi 

eksternal gereja. Pandangan politik di aras makro itu 

berkembang secara dinamis dan dapat diklasifikasikan 

perkembangannya mengikuti pandangan Wogaman 

(2000), teolog dari Amerika Serikat. Berikut ini sedikit 

utaian tentang klasifikasi itu.  

Pandangan politik  pertama menurut perspektif 

Katolik Roma. Pandangan ini menyatakan bahwa gereja 

harus menggunakan negara (politik) untuk membangun 

kerajaan Allah di dunia. Pemahaman ini kemudian 

luntur seiring perkembangan zaman dan agama-agama 

lain yang tumbuh. Perkembangan berikut gereja Roma 

Khatolik kembali  terlibat dalam kegiatan politik karena 

gereja berpikir bahwa masalah dalam masyarakat dapat 
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diatasi dengan politik sehingga gereja Roma Katolik 

sangat memengaruhi pemerintah pada saat itu dan 

hingga kini gereja ini merupakan satu-satunya yang 

mempunyai negara resmi (Hoekema, 2003).  

Pandangan politik kedua Kristen Protestan 

fundamental. Pemikiran Kristen Protestan fundamental 

yang muncul di tengah-tengah perkembangan Katolik 

Roma pada saat itu cenderung menolak gereja 

berpolitik. Pandangan ini berpendapat bahwa gereja 

hanya bertugas menyelamatkan jiwa individu. Namun 

seiring berjalannya waktu pemikiran ini di kemudian 

hari mulai bergeser.  

Pandangan ketiga adalah perspektif 

Neokonservatif Kristen. Perspektif ini merupakan buah 

pemikiran dari pemikir Kristen yang telah berusia 

diatas tiga generasi setelah pemikir Kristen dahulu. 

Pemikiran ini adalah perkembangan dari pemikiran 

konservatif kristen tentang politik. Pandangan ini tidak 

hanya bersifat biblikal fundamentalis tetapi juga mulai 

beraliran liberal. Hal ini dipengaruhi juga oleh 

perkembangan zaman seperti jatuhnya Uni Soviet dan 

majunya paham demokrasi yang diusung Amerika 

Serikat.   

Pandangan keempat Perspektif Evangelikal 

Kanan dan Kiri. Kristen Evangelis berkembang di 

Amerika selama abad 20 seiring dengan perkembangan 
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pandangan konservatif religius. Evangelis sayap kanan 

lebih bersifat konservatif, sering melakukan protes dan 

bahkan sikap kasar baik itu tehadap kaum gay, 

masalah aborsi dll. Evangelis sayap kanan sering 

diidentifikasi melakukan usaha memasukkan perintah 

Alkitab sejarah literal ke dalam hukum negara (AS). 

Evangelis sayap kiri tetap berpikiran konservatif namun 

dalam hal politik lebih liberal. Mereka bukannya 

mendukung hal-hal seperti aborsi dan gay, hanya saja 

lebih memfokuskan pada isu–isu ekonomi, kebebasan 

warga negara, reformasi penjara, keamanan 

internasional, dll.  

Pandangan kelima Aliran Liberalisme. Pandangan 

ini lebih modern dan berkembang di AS karena aliran 

ini merupakan campuran pemikiran dari kedua diatas 

dimana lebih menekankan pada kebebasan berpikir 

tiap individu. Gerakan politik seperti ini walaupun telah 

mengalami banyak perubahan tetapi masih memiliki 

hubungan erat dengan gereja sebagai induk. 

 

Pemikiran politik gereja dalam konteks 

Indonesia 

Pemikiran politik gereja dalam konteks Indonesia 

tidaklah jauh berbeda dengan yang terjadi di belahan 

dunia lainnya karena, politik sering dipandang sebagai 

sesuatu yang perlu dan secara etis membutuhkan 
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keterlibatan umat (Borong, 2006). Diyakini demikian 

karena melalui kontribusi Umat (gereja) yang secara 

individu terlibat aktif dalam struktur pemerintahan 

maupun struktur lainnya dalam negara akan dapat 

membawa pengaruh nilai-nilai Kristen untuk 

mewujudkan misi Allah membawa keadilan dan Kasih 

di tengah dunia (Sihombing, 2005).  

Tugas berpolitik gereja selanjutnya dipahami 

sebagai tugas kenabian gereja untuk memberikan 

kesaksian yang benar tentang kehendak Allah (Mawene, 

2004). Oleh sebab itu, umat (gereja) perlu bersikap 

kritis dalam menggunakan hak-haknya atau jabatan 

strukturalnya di pemerintahan maupun dalam 

partisipasi pemilu yang saat ini menekankan demokrasi 

(Hoekema, 2003). Hal ini dipandang sebagai suatu 

‘strategi’ yang memungkinkan untuk dapat 

mewujudkan misi Allah yang universal melalui jabatan 

struktural dengan menggunakan kekuasaan yang ada 

pada dirinya bukan untuk mementingkan kepentingan 

pribadi saja melainkan bersama (Singgih, 2000).  

Berdasarkan pemikiran yang dilihat dari sudut 

pandang makro maka secara logis dapat dipahami 

bahwa persepsi dan perilaku politik secara internal 

dalam konteks mikro yang berdampak positif jika 

dianggap melayani kepentingan pribadi maupun 

bersama dalam organisasi berdasarkan nilai-nilai 
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teologi yang dianut dalam berorganisasi terutama yang 

terdapat pada visi misi organisasi. Sebaliknya dianggap 

negatif jika politik digunakan sebagai alat untuk 

melayani kepentingan pribadi dengan menghalalkan 

segala cara untuk mencapai kekuasaan dan 

mengabaikan tujuan organisasi  (Berkhof & Enklaar 

2007; Borong 2006; Hoekema, 2003; McGrath, 2000; 

Sihombing, 2005; Singgih 2000; Zanzi & O”Neill 2001). 

Metode Penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi 

kasus kualitatif. Tujuannya adalah untuk 

mengesplorasi persepsi politik organisasi di STT 

Sangkakala Salatiga melalui penggalian informasi 

secara mendalam (bdk. Creswell, 2010; Salim, 2006; 

Yin, 2002).  

 

Pengumpulan data 

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah 

peneliti sendiri. Dalam posisi itu peneliti menetapkan 

fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber 

data, melakukan pengumpulan data menilai kualitas 

data, analisis data, menafsirkan data dan membuat 

kesimpulan atas temuan (Creswell, 2010; Sugiono, 

2012).   
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Tempat penelitian berlokasi di Sekolah Tinggi 

Teologi Sangkakala Kopeng Km 7 Salatiga dengan 

waktu penelitian dimulai dari April - Mei dan 

dilanjutkan pada bulan Agustus - September 2013. 

Kekosongan kegiatan pada Juni-Juli 2013 adalah 

karena masa libur semester.  

Sumber data yang utama dalam penelitian ini 

adalah anggota organisasi STT Sangkakala Salatiga 

karena persepsi politik organisasi melibatkan baik 

ketua STT para staff dosen maupun karyawan dan 

mahasiswa/i. Data diperoleh melalui pengamatan, hasil 

wawancara mendalam, dan studi dokumen sehingga  

peneliti akan dapat memperoleh data yang lengkap 

(Creswell, 2010; Sugiono, 2012). Pada saat melakukan 

penelitian langkah awal yang dilakukan adalah 

membuat janji dengan para dosen STTS pada hari 

senin-jumat. Wawancara dilakukan dengan informan 

sesuai dengan waktu yang disepakati bersama. Awal 

wawancara membahas tentang masalah politik makro. 

Pada pertemuan yang kedua proses wawancara 

maupun diskusi yang dilakukan difokuskan pada 

persepsi politik organisasi pada tiap orang dengan 

jangka waktu kurang lebih 1-2 jam. Jika dimungkinkan 

pada hari-hari kerja tertentu dapat dilakukan 

wawancara maksimal pada dua orang informan. 

Wawancara yang dilakukan dengan staff ataupun 
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karyawan juga menggunakan cara yang sama. Namun 

pada saat proses wawancara, langsung di tanyakan 

tentang pemahaman politik yang diketahui maupun 

fokus pada politik organisasi, dan dilakukan pada dua 

orang informan kunci dengan selang waktu yang tidak 

jauh berbeda proses tersebut juga mengakibatkan 

terjadinya diskusi yang mendalam tentang penilaian 

politik pada konteks organisasi STTS maupun gereja. 

Informasi yang didapatkan kemudian diolah dan 

menghasilkan pertanyaan lebih mendalam terhadap 

politik organisasi yang ditanyakan secara 

berkesinambungan baik lewat proses tatap muka 

langsung maupun via email terutama mengenai 

pemaknaan terhadap politik organisasi di STTS. 

Kesulitan-kesulitan yang ditemukan dalam 

mengumpulkan data lebih bersifat teknis terutama 

menunggu data yang akan dikirim via email. Pada saat 

proses pengolahan data kesulitan yang ditemukan ada 

pada pemisahan persepsi politik yang berkaitan dengan 

negara maupun politik organisasi secara internal. 

Karena dalam menjelaskan ide politik yang berkaitan 

dengan negara maupun politik pada lingkup internal 

organisasi, secara khusus para informan cenderung 

untuk menganggapnya sama bahkan ada yang tidak 

mengetahuinya dan tetap pada pemahaman yang 

berbeda yang bersumber pada paham teologi politik 
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dalam konteks bernegara. Sebagai catatan penting yang 

perlu diketahui bahwa nama informan disamarkan 

menggunakan huruf bahkan tidak memberikan 

keterangan mengenai jabatannya sebab menjaga 

kerahasiaan pemberi informasi dengan 

mempertimbangkan konteks organisasinya yang kecil 

dan terdiri dari beberapa orang informan kunci.  

 

Teknik analisis data 

   Langkah analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini merujuk pada Creswell (2010) yang 

membaginya melalui 3 tahap: (a) mengolah dan 

mempersiapkan data. Hal ini dilakukan dengan cara 

mendengarkan rekaman dan mengetik data mentah 

yang diperoleh dari temuan di lapangan. Tujuannya 

untuk membangun gagasan umum apa yang 

terkandung dalam perkataan partisipan/ nara sumber 

tentang politik organisasi. (b) Membuat catatan-catatan 

khusus informan tentang pandangan tersebut dan 

merefleksikannya secara mendalam. (c) Menganalisis 

secara lebih mendetail ide-ide inti tersebut. Proses awal 

mengkoding, dilakukan dengan cara mempersiapkan 

data dan dipilah kalimat-per-kalimat, selanjutnya 

dimaknai dan dibuat pengkodean sehingga 

menghasilkan tema-tema yang banyak dan kemudian 

dikelompokkan ke dalam empat tema besar karena 
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tema-tema yang banyak itu beberapa di antaranya 

memiliki kemiripan dan empat tema besar itu yang 

menjadi pembahasan hasil penelitan.  

Langkah selanjutnya dibuat memo yang berfungsi 

untuk meruntutkan pemahaman hasil temuan. Setelah 

itu, sebelum dimuat dalam hasil penelitian dibuat 

terlebih dahulu, beberapa draft kasar mengenai tema-

tema terfokus dan keterkaitan antar tema tersebut yang 

didapatkan melalui hasil penelitian setelah itu 

dibuatlah hasil penelitian final (Smith, 2013). Untuk itu 

sebagai catatan penting yang perlu diperhatikan adalah 

baik tema-tema kecil inti maupun tema besar 

mempunyai keterkaitan yang sangat erat antara satu 

sama lain dan bukan merupakan suatu bagian yang 

terpisah-pisah.  

Hasil Penelitian 

Konsep politik 

Politik merupakan sebuah ide (positif maupun negatif)..… 
(Informan H). Politik merupakan sebuah tatanan 
kepemerintahan yang digerakan oleh organisasi…. (Informan 
D). Politik merupakan cara, usaha, atau tindakan untuk 
mengelola organisasi agar lebih baik….. (Informan A,  B,  C,  E,  
F, G). 

Saat diminta memaknai konsep politik terutama 

dalam konteks organisasi para informan atau nara 

sumber memaknainya cukup holistik. Kutipan di atas 
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menunjukkan bagaimana politik dilihat sebagai ide 

tatanan dan cara, usaha atau tindakan. Namun, pada 

saat memaknai realitas pada konteks internal 

organisasi STTS, anggota lebih cenderung memandang 

politik sebagai bentuk tindakan.  

Para informan juga cenderung memandang politik di 

organisasi sebagai sebuah realita yang bisa diterima 

atau tidak, tergantung jenis organisasi, sekalipun sikap 

netral lebih dominan.  

Berdasarkan jenis organisasinya politik di dalam 

gereja atau organisasi yang didirikan oleh gereja 

menurut sejumlah informan memiliki konotasi yang 

negatif. Hal ini ditegaskan melalui pernyataan: 

 
Secara konseptual gereja menghindari istilah politik, karena 
konotasinya negatif tetapi kenyataannya terdapat perilaku 
yang dapat dinilai sebagai perilaku politik contohnya konflik 
internal dalam gereja antara pendeta dan majelis dari sini 
memperlihatkan adanya perang kepentingan antara pendeta 
dan majelis yang menyebabkan perpecahan. Situasi seperti 
inilah yang dapat di nilai sebagai perilaku politik….. (Informan 
A, B, C, D, E, F dan G). 
 
Hal ini menunjukkan adanya pemisahan mendasar 

dari para informan dalam menilai dan memaknai suatu 
realitas politik pada lingkup organisasi gereja dan 
organisasi pada umumnya. 

 Lebih lanjut politik juga cenderung dinilai sebagai 
sesuatu yang berkonotasi netral karena dapat berakibat 
baik maupun buruk. Realitas politik di STTS kemudian 
dianggap sebagai sesuatu (kondisi) yang wajar.   
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Hirarki persepsi politik organisasi 
Realitas politik di tingkat empiris di persepsi 

berdasarkan tindakan-tindakan yang dikaitkan dengan 

jabatan dalam organisasi mulai dari level pimpinan 

tertinggi, pimpinan menengah, hingga sesama rekan 

kerja. Gambar 1 di bawah ini memvisualisasikan 

deskripsi (atas) hirarki persepsi politik organisasi.  

 
 
 

 

 

 

 

Gambar 1. Penilaian realitas politik organisasi berdasarkan 
tindakan. Sumber hasil pengolahan data penelitian 

 
Penilaian pertama terhadap pimpinan tertinggi 

dikaitkan dengan kebijakan yang selama ini dibuat 

dalam organisasi. Penilaian terhadap kepemimpinan 

dan kebijakannya dilekatkan kepada penilaian atas 

individu pemimpin. Peran pemimpin tertinggi dinilai 

sangat dominan dalam organisasi dan menimbulkan 

pro kontra. Hal ini dipahami  misalnya dari pernyataan: 

Pemimpin kami sangat luar biasa dalam memimpin organisasi 
ini….. (informan I). Semua berjalan sesuai apa yang pimpinan 

   
 

    Level 1 
  Pimpinan 
   tertinggi 

 
Level 2  

Pimpinan menengah 
 

Level 3 
 Sesama rekan kerja 
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lakukan, dari pemilihan dan pengangkatan pimpinan tahu 
orang-orang yang dipilihnya itu adalah orang-orang yang bisa 
mengembangkan kampus ini jadi “nurut” ketua karena ketua 
tahu kebaikan untuk kampus ini …. (Informan D). 
Permasalahan yang masih banyak terjadi di organisasi ini 
adalah orang-orang lebih melihat kepada figur pemimpin….. 
(Informan A). 

Pernyataan ini menunjukkan adanya pengakuan 

terhadap peran pimpinan tertinggi yang sentral dalam 

organisasi. Peran sentral dimaknai informan sebagai 

sesuatu yang berakibat positif maupun negatif bagi 

organisasi. Secara positif menjelaskan kualitas kerja 

pimpinan tertinggi yang secara politis dinilai sejumlah 

informan berhasil dalam memimpin dan 

mengembangkan organisasi. Sebaliknya dinilai negatif 

karena penekanannya hanya pada figur dan jika 

figurnya tidak lagi memimpin organisasi, maka 

organisasi tidak akan  dapat berkembang dengan baik 

dan bertahan lama. 

Selain itu pimpinan tertinggi dipandang mengambil 

kebijakan berdasarkan keyakinan pribadi yang dinilai 

sejalan dengan visi-misi organisasi, kedekatan personal 

dan juga melibatkan interaksi etis. Interaksi etis adalah 

proses diskusi-diskusi formal maupun informal yang 

dilakukan oleh pimpinan tertinggi bersama dengan 

anggota organisasi yang terkait berdasarkan tata 

aturan yang berlaku dalam organisasi untuk mengatasi 

persoalan di organisasi yang terjadi pada saat rapat 
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maupun diluar rapat kerja. Cara ini dianggap oleh 

sebagian informan dapat berakibat buruk bagi 

organisasi karena kualitas kerja anggota seakan-akan 

tidak diperhatikan dalam menghasilkan sebuah 

keputusan. Dapat  terlihat dari pernyataan: 

 
Keputusan yang dibuat lebih kepada masalah kedekatan….. 
(Informan A). yang dekat dengan kekuasaan yang dipilih…. 
(dirangkum dari Informan G dan H). 

Kebijakan dapat dimaknai demikian karena secara 

politis hal ini terkait langsung dengan kepentingan-

kepentingan etis setiap anggota organisasi. Kepentingan 

etis yang dimaksudkan secara langsung berhubungan 

dengan kelanjutan karier. Karier yang dimaksudkan 

dimengerti dari wewenang pimpinan tertinggi yang 

mempunyai otoritas dalam menempatkan anggota 

organisasi untuk menduduki jabatan tertentu. 

Pemaknaan semacam ini menunjukkan adanya pro 

kontra yang pro menilai bahwa kebijakan yang dibuat 

selama ini adil. Sebaliknya pihak yang kontra menilai 

ketidakadilan situasional yang berujung pada rasa 

ketidakpuasan terhadap kebijakan tertentu. Hal terlihat 

dari adanya pernyataan: 

Dalam memilih seseorang untuk menduduki posisi tertentu 
biasanya ketua mencari orang-orang yang sepaham dan dekat 
dengannya…… contoh proses pemilihan ketua asrama 
pimpinan sudah memanggil terlebih dahulu ketua asrama yang 
akan dipilih kamu itu gini-gini dan mereka tidak melibatkan 
mahasiswa/i yang berasrama untuk turut ambil bagian dalam 
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prosesnya dan mahasiswa hanya bisa menyampaikan 
keinginan bahwa mereka memerlukan bapak atau ibu asrama 
kepada ketua…..(dirangkum dari Informan C, F, dan H). 

Pernyataan ini memberikan penjelasan tentang 

kriteria yang digunakan sebagai cara pimpinan tertinggi 

dalam memimpin organisasi. Kriteria dan tindakan 

yang dilakukan ini yang dipandang adil maupun tidak 

adil. Alasannya anggota yang sepaham atau yang 

dinilai sudah dikenal dengan baik dianggap sejumlah 

informan biasanya mewakili kompetensi untuk 

menjawab kebutuhan organisasi dalam hal memiliki 

pimpinan pada divisi atau unit kerja di organisasi. 

Pada konteks permasalahan yang dianggap lebih 

besar, kebijakan pimpinan tertinggi yang 

mengandalkan kedekatan personal, dan keyakinan 

pribadi yang dikatakan sejumlah informan sejalan 

dengan visi-misi organisasi mengakibatkan terjadinya 

inkonsistensi. Hal ini ditemukan dari pernyataan: 

 
Kebijakan yang dibuat pimpinan tertinggi tidak dapat diukur 
secara konsisten….. (Informan B). Contohnya dalam 
memutuskan untuk mengeluarkan dosen ataupun mahasiswa 
hal ini merupakan hal yang paling sulit dalam membuat suatu 
kebijakan pada organisasi ini. Karena sebenarnya jika dinilai 
secara rasional terdapat anggota organisasi tertentu yang telah 
melanggar tata aturan atau tujuan organisasi yang secara 
nyata terlihat dari hasil kinerja yang buruk dan harusnya 
dikeluarkan namun, pimpinan mengambil kebijakan untuk 
tidak mengeluarkannya dan masih memberi pengampunan dan 
kesempatan untuk anggota tersebut dapat berubah…. 
(Informan C).  
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Inkonsistensi terhadap kebijakan ini dipersepsi 

dengan alasan yang cukup kuat pada organisasi. 

Beberapa informan menilai bahwa keyakinan pimpinan 

sejalan dengan nilai-nilai Kristiani yang terdapat dalam 

visi-misi organisasi. STTS merupakan organisasi 

keagamaan yang dibentuk oleh nilai-nilai keagamaan 

yang memengaruhi kebijakan yang diambil secara 

personal oleh pimpinan tertinggi sehingga 

memengaruhi siklus berorganisasi. Tentang nilai-nilai 

kultural spiritual ini akan dijelaskan pada bagian lain. 

Hal ini berdasarkan pernyataan: 
 
Kami percaya bahwa apa yang diputuskan selama ini oleh 
pimpinan tertinggi sejalan dengan visi-misi organisasi STTS. 
(Informan  A, B, C, D, E F G, H, I). 
 

Pernyataan semacam ini membuat ukuran untuk 

menilai suatu kebijakan yang dapat digeneralisasi 

bersifat baik dan efektif pada konteks organisasi 

sangatlah situasional dan secara politis tergantung dari 

sisi mana dan siapa yang menilainya. Pola kebijakan 

yang dibuat demikian dipahami dengan baik anggota 

organisasi karena para informan menganggap bahwa 

hal tersebut merupakan budaya organisasi yang 

memiliki konsekuensinya bagi anggota. Ini terlihat dari 

pernyataan.  
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Jika ada yang tidak sependapat atau sepahaman dengan 
budaya organisasi yang mengutamakan nilai-nilai injili 
alkitabiah dapat memilih bertahan ataupun keluar…. 
(Penjelasan Informan E). 

Hal ini menggambarkan adanya dilema etis. Dilema 

etis merupakan suatu situasi dimana individu memilih 

untuk mempertahankan pandangannya dalam 

organisasi terhadap kebijakan yang dianggapnya 

kurang tepat dan dapat merugikan dirinya maupun 

organisasi atau memilih untuk mengalah atau berdiam 

diri. Hal ini menjadi tindakan anggota organisasi 

dengan mempertimbangkan faktor otoritas pimpinan 

tertinggi. Pemahaman ini dapat dipahami dari 

pernyataan proses memilih pimpinan menengah oleh 

pimpinan tertinggi. 

Kedua persepsi politik ditunjukkan pada aras 

pimpinan menengah. Realitas politik dimaknai dari sisi 

baiknya maupun buruknya, berdasarkan pengalaman 

berorganisasi. Penekanan utama diberikan pada 

masalah otorisasi. Secara positif, di kalangan pimpinan 

menengah, penilaian yang diberikan terhadap politik 

organisasi terjadi hanya sebatas persoalan perbedaan 

pandangan yang berujung pada tindakan yang 

membutuhkan penjelasan. Hal ini tercermin dari 

pernyataan: 

Menurut saya realitas politik yang terjadi di STTS hanya 
sebatas ketidaksejajaran ide saja…. (Informan F). Contohnya 
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masalah disiplin mahasiswa, ada staf yang melakukan dan 
menekankan harus menggunakan disiplin militer untuk 
pembentukan karakter yang baik bagi mahasiswa atau 
mahasiswi namun ada yang berpikir bahwa pembentukan 
karakter akan berlangsung seumur hidup jadi tidak perlu 
dilakukan demikian karena akan menimbulkan kepahitan bagi 
mahasiswa/I tertentu….. (Informan A). 

Ketidaksejajaran ide yang dimaksudkan cukup 

beralasan karena, tindakan yang dilakukan mengacu 

pada kedekatan personal dan sikap saling percaya atau 

lebih tepatnya kepercayaan yang diperkuat dengan 

otorisasi yang diberikan dari pimpinan tertinggi kepada 

pimpinan menengah untuk mengupayakan hasil kerja 

yang maksimal bagi kemajuan organisasi. Upaya yang 

dilakukan pada akhirnya menitik beratkan pada hasil 

akhir dan mengakibatkan konflik kepentingan. Hal ini 

telihat dari pernyataan: 

 Dalam organisasi cara bekerja anggota organisasi selain 
mahasiswa/i lebih  menekankan pada pembagian tugas  yang 
sesuai dengan kesepakatan dan mereka bekerja tanpa terikat 
jam kerja tetapi semuanya mempunyai  fokus pada hasil akhir 
yang disesuaikan dengan tanggung jawab dan batas waktu 
yang telah diberikan atau dipercayakan kepada anggota 
organisasi untuk menyelesaikan tugasnya…. (Penjelasan 
Informan F). 

Cara bekerja yang mengutamakan hasil khususnya 

di kalangan pimpinan menengah maupun karyawan, 

membentuk pola tindakan politik yang dimainkan 

dalam organisasi sangat mempertimbangkan faktor 

kedekatan dengan pimpinan tertinggi untuk 

memperkuat legitimasi penilaian kualitas kerjanya 
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dalam persaingan kepentingan yang terjadi secara etis, 

maupun tidak etis. Hal ini terlihat dari pernyataan: 

Sebenarnya yang bekerja sangat baik di organisasi ini 
janganlah disingkirkan oleh yang mengandalkan faktor 
kedekatan dengan pimpinan sebab yang terpenting adalah 
kualitas kerja yang ditunjukkan melalui hasil akhir….. 
(Pernyataan Informan G). 

 Pernyataan ini sekaligus mempertegas adanya dua 

pandangan yang kontras dalam memaknai realitas 

politik organisasi di STTS khususnya di kalangan 

pimpinan menengah. Ada yang memaknai bahwa 

realitas politik di organisasi ini adalah positif 

khususnya pada aras pimpinan menengah karena 

untuk kemajuan organisasi dan sejalan dengan visi-

misi organisasi, ada pula yang memaknai bahwa 

realitas politik organisasi berakibat negatif atau buruk 

bagi kemajuan organisasi karena hanya mengandalkan 

factor kedekatan persoanl. Dimaknai demikian karena 

informan merujuk pada perbandingan hasil akhir 

pekerjaan yang mana memperlihatkan dua kenyataan 

yang berbeda yaitu ada yang sesuai dengan harapan 

anggota organisasi secara keseluruhan dan ada yang 

sebaliknya tidak sesuai dengan harapan dan 

kesepakatan yang dibuat dalam organisasi.  

Ketiga realitas politik yang dimaknai oleh sesama 

rekan kerja. Berdasarkan serangkaian faktor kedekatan 

personal dengan pimpinan, nilai-nilai agamis dan 
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kualitas kerja yang dinilai dari hasil akhirnya yang 

menjamin Kelanjutan karier dalam organisasi telah 

mengakibatkan realitas politik yang dimaknai antar 

sesama rekan kerja hanya untuk memenuhi 

kepentingan individu semata dan sering mengabaikan 

kepentingan bersama. Hal ini ditemukan dari 

pernyataan: 

 yang terjadi disini orang-orang hanya mencari selamat sendiri-
sendiri….. (Pernyataan Informan I). 

Cari selamat sendiri merupakan hasil dari 

mekanisme kerja yang memfokuskan pada mengejar 

hasil. Masing-masing anggota organisasi kemudian 

terfokus pada cara bekerja sendiri-sendiri untuk 

memenuhi target yang ditentukan dan di 

pertanggungjawabkannya. Pertimbangan yang logis dari 

anggota organisasi adalah terdapat konsekuensi 

terhadap setiap tindakan yang dilakukan. Apalagi 

secara politis kelanjutan karier dalam organisasi sangat 

ditentukan oleh kualitas kerja yang dinilai oleh 

pimpinan tertinggi berdasarkan visi-misi organisasi, 

hasil pekerjaan maupun interaksi etis dengan anggota 

organisasi lainnya yang terkait dalam divisi unit 

tersebut. Terdapat dalam pernyataan-pernyataan 

sebelumnya pada pemaknaan di level pimpinan 

tertinggi maupun menengah. 
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Kondisi yang terjadi dengan memertimbangkan jenis 

organisasinya maka visi-misi organisasi yang 

berbasiskan pada nilai-nilai agamis menjadi prosedur 

dan kontrol yang secara sadar merupakan bagian 

terpenting dari organisasi. Sebab hal tersebut 

menghidupi tata cara dan praktek berorganisasi. Tata 

cara ini secara langsung merupakan spirit organisasi 

yang telah menjadi ciri khas STTS yang diadopsi dari 

pemahaman gereja pendiri dan memengaruhi setiap 

anggota organisasi dalam mempersepsikan politik 

organisasi di STTS yang dimaknai dari tindakan.  

  

Spirit organisasi 

 Spirit organisasi merupakan serangkaian nilai-nilai 

agama khususnya iman Kristen yang dianut dalam 

kehidupan berorganisasi STTS yang juga menjadi 

prosedur dan kontrol yang mengatur anggota organisasi 

dalam berperilaku atau bertindak di organisasi. Konsep 

atau istilah yang digunakan (spirit organisasi), 

sebenarnya setara dengan konsep atau pemahaman 

tentang budaya organisasi yang pada umumnya 

terdapat di seluruh organisasi dan menjadi ciri khas 

utama suatu organisasi.  

Namun perlu diketahui bahwa pada konteks 

organisasi ini perbedaan mendasar spirit organisasi 

atau nilai-nilai yang dimaknai dari pernyataan 
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sejumlah informan pada bagian kebijakan pimpinan 

tertinggi tentang prosedur dan kontrol yang secara 

teologis sebenarnya diyakini anggota organisasi ada 

pada visi-misi organisasi dan diimplementasikan oleh 

pimpinan tertinggi dalam membuat suatu keputusan. 

Hal ini  secara langsung maupun tidak langsung 

memengaruhi seluruh kebijakan yang dibuat dalam 

organisasi. Sebab telah menjadi tolok ukur utama 

dalam membuat suatu kebijakan bagi organisasi dan 

merupakan jiwa dari organisasi ini yang memengaruhi 

persepsi maupun tindakan politik anggota. Dapat 

dibuktikan dari adanya pernyataan: 
 

Dasar pijakan pengambilan keputusan yang utama adalah dari 
dasar Injili….. (penjelasan Informan C)….. Tidak selalu 
pimpinan berpatokan pada MOU dan terkadang 
mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan dan kekeluargaan 
dengan prinsip kita adalah satu keluarga… hal ini dilakukan 
jika terdapat protes dari bawahan terhadap suatu kebijakan 
yang dibuat dalam organisasi….. (dirangkum dari penjelasan 
Informan A, C, F, G). 

Pernyataan yang demikian mengakibatkan spirit 

organisasi bersifat fungsional karena adanya kontrol 

secara teologis yang sangat kuat dalam berorganisasi 

dan menjadi sebuah mekanisme atau prosedur yang 

menjadi sistem nilai utama yang digunakan dalam 

menjalankan organisasi STTS. Prosedur teologis ini di 

sisi lain juga menyebabkan berkembangnya sikap a-

politik. Sikap ini merupakan sikap dimana seseorang 
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dalam organisasi menyadari secara konseptual perilaku 

politik ditolak dalam organisasi STTS bahkan gereja, 

namun dalam kenyataannya mengakui adanya perilaku 

atau tindakan yang dapat dinilai sebagai politik. Sebab 

segala bentuk pemahaman maupun tindakan dikontrol 

oleh paham teologi yang menjadi prosedur 

berorganisasi. Hal ini tergambar melalui pernyataan 

sejumlah informan seperti yang telah dikemukakan 

sebelumnya terlebih khusus mengenai pemahaman 

politik pada konteks gereja yang menolak politik karena 

konotasi yang diberi secara negatif. 

 Hal ini mengakibatkan adanya dilema etis. Dilema 

etis adalah suatu kondisi dimana anggota mengetahui 

bahwa ada sesuatu hal yang salah dalam organisasi 

yang perlu dibenahi namun juga memikirkan jenis 

organisasi dan konsekuensi yang mungkin akan 

diperoleh dari tindakannya yang secara sadar 

dirasakan sebagai sebuah pilihan dan konsekuensi 

secara etis pada konteks organisasi ini. Dengan 

demikian hal ini menunjukkan begitu kompleksnya 

organisasi STTS sebagai sebuah organisasi agama yang 

menjalankan prinsip-prinsip nilai agama terkhususnya 

paham teologi sebagai perekat anggota organisasi 

maupun dasar hidup berorganisasi yang terdapat 

dalam visi-misi organisasi dan diimplementasikan 
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dalam kehidupan berorganisasi secara personal 

maupun organisasional yang ditunjang oleh penilaian 

hasil akhir pekerjaan sebagai pertimbangan kelanjutan 

karier dalam organisasi.  

Implementasi dari pengaruh spirit organisasi ini 

secara langsung terlihat melalui kebijakan personal 

yang dibuat dengan mempertimbangkan kontrol hasil 

yang dinilai oleh pimpinan tertinggi dan anggota 

organisasi untuk memercayakan atau memilih salah 

satu anggota organisasi pada jabatan tertentu dalam 

organisasi.  

Kebijakan yang mengandalkan faktor kedekatan 

yang berhubungan secara timbal balik dengan nilai-

nilai iman Kristen menurut sejumlah informan dalam 

berorganisasi telah menjadi sebuah kebiasaan. Karena 

dalam proses pengambilan suatu keputusan spirit 

organisasi terutama rasa kekeluargaan dan 

persaudaraan dipererat melaui peribadahan Hal ini 

tergambar dari pernyataan: 

Sebelum memutuskan ketua biasanya mendasarinya dengan 
ibadah dan setelah itu kebijakan kemudian dibuat dengan 
mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam 
Alkitab…. (dirangkum dari penjelasan Informan C, dan D). 

Proses pembuatan keputusan yang demikian 

menjadi kekuatan yang besar dalam memengaruhi 

tindakan anggota organisasi.  Hal ini terlihat dari 
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tindakan anggota organisasi yang merasa tidak adil 

terhadap suatu kebijakan yang dibuat dan menerima 

kebijakan tersebut karena bukan semata-mata terdapat 

konsekuensi terhadap penolakan setiap kebijakan yang 

dibuat oleh pimpinan tertinggi melainkan spirit 

organisasi yang terdapat di dalam visi-misi organisasi 

memengaruhi individu untuk dapat bersikap diam dan 

menerima keputusan yang dibuat sebagai sebuah 

kondisi yang wajar. 

Selain itu, terkait dengan keputusan yang dibuat 

dalam organisasi terdapat usulan-usulan yang 

diberikan kepada pimpinan tertinggi yang sifatnya 

untuk memperkuat dasar pengambilan keputusan. Hal 

terlihat dari adanya pernyataan: 
 

 Pengambilan keputusan juga mempertimbangkan pendapat-
pendapat yang berasal dari staf-staf yang berada di sini….. 
(dirangkum dari penjelasan Informan A, dan C). 

Hasil keputusan yang dalam prosesnya maupun 

yang telah dibuat jika terdapat keberatan maka 

sejumlah informan mengemukakan bahwa pendekatan 

yang dilakukan menggunakan spirit organisasi 

khususnya nilai-nilai utama seperti kasih, 

kekeluargaan, dan kesatuan hal ini diperkuat dengan 

kedekatan personal yang membentuk sikap (menerima)  

yang  telah dibangun dengan seluruh anggota 
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organisasi oleh pimpinan tertinggi seperti yang telah 

dijelaskan pada bagian pemaknaan terhadap kebijakan 

yang dibuat oleh pimpinan tertinggi. Ini 

menggambarkan strategi yang dilakukan secara timbal 

balik dalam mengendalikan organisasi secara personal 

melalui spirit organisasi. Akibatnya muncullah sikap 

berdiam diri terhadap kebijakan yang dibuat atau opsi 

lainnya adalah memilih keluar dari organisasi. 

Spirit organisasi juga di perkuat dengan kontrol 

hasil oleh pimpinan tertinggi dalam organisasi. Kontrol 

ini merupakan cara yang rasional untuk 

mengendalikan atau mengontrol organisasi oleh 

pimpinan tertinggi. Kontrol hasil dalam konteks STTS 

merupakan cara kerja organisasi yang mengedepankan 

tanggung jawab masing-masing anggota organisasi 

terhadap hasil pekerjaannya yang telah disepakati di 

awal melalui rapat kerja demi kepentingan organisasi. 

Hal ini mengakibatkan persepsi maupun tindakan 

politik anggota organisasi khususnya pimpinan 

menengah hingga ke bawah sangat terfokus pada 

pedoman ini. Hal ini disadari oleh tiap anggota sangat 

menentukan kelanjutan karier dalam organisasi. 

 Penjelasan secara mendalam yang menerangkan 

pentingnya kualitas kerja telah tercermin pada 

pernyataan sebelumnya khususnya pada pemaknaan 
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cara bekerja dan masalah otorisasi yang diberikan dari 

pimpinan kepada bawahan untuk diteruskan guna 

mengembangkan organisasi yang mengakibatkan pro 

kontra. Penekanan yang secara rasional terhadap 

kontrol hasil yang terkait dengan penilaian kualitas 

kerja secara langsung dimaknai anggota organisasi 

sebagai sebuah faktor yang harus diupayakan secara 

maksimal lewat pekerjaan yang dipertanggungjawabkan 

tiap anggota. Hal ini dibuktikan melalui adanya 

pernyataan bahwa: 

Kualitas kerja perlu ditunjukan agar menjadi pertimbangan 
ketua untuk dijadikan apa… (dirangkum dari penjelasan 
Informan D). 

Hal ini merupakan proses persaingan kerja dan 

perbandingan kinerja antara anggota organisasi yang 

mengakibatkan konflik kepentingan yang dinilai 

sebagai sikap politis dalam organisasi yang cukup kuat 

dan sangat penting. Karena didukung oleh faktor 

kepercayaan penuh yang diberikan bagi anggota 

organisasi guna mengejar hasil akhir yang dinilai baik 

oleh pimpinan tertinggi sesuai dengan kreativitas 

bekerja setiap anggota organisasi yang berkepentingan. 

Kontrol hasil akhir secara logis juga dilakukan sebagai 

cara yang dianggap efektif karena adanya hambatan 

demografi dalam menjalankan fungsi kontrol pimpinan 
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tertinggi di organisasi. Hal ini tercermin dari 

pernyataan: 

Pemimipin kami bertempat tinggal di luar negeri….. (dirangkum 
dari penjelasan Informan A, C, D, E, F, dan G). 

Kelemahan kontrol hasil yang telah disepakati dalam 

rapat kerja yang digunakan pada konteks organisasi 

yang berakibat negatif menurut beberapa informan 

adalah sering terjadi miskomunikasi di antara semua 

lini. Karena semuanya terfokus pada hasil akhir yang 

menurutnya baik dan sejalan dengan visi-misi 

organisasi dan dengan mengandalkan kepercayaan dari 

pimpinan tertinggi yang tidak secara langsung 

mengawasi proses bekerja setiap anggota organisasi 

yang terkait dalam mengembangkan organisasi karena 

faktor demografi.  Penjelasan ini didasarkan pada 

adanya pernyatan: 

Sering terjadi miskomunikasi di antara pimpinan menengah ke 
bawah….. (dirangkum  dari  pernyataan  Informan  A,  C,  F,  G,  
dan H). 
 
 Hal ini kemudian mengambarkan adanya efek yang 

kurang baik secara politis bagi STTS. Terlebih pada 

masalah kebijakan yang dibuat baik pada level 

pimpinan tertinggi maupun menengah hingga pada 

cara bekerja anggota yang mengutamakan spirit 

organisasi dalam memengaruhi kebijakan secara umum 

pada organisasi dengan dikuatkan oleh kontrol hasil 
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dan kepercayaan penuh dari pimpinan. Sebab dalam 

implementasi otorisasi yang diberikan bagi para 

anggota organisasi sering ditemukan adanya penafsiran 

terhadap kemajuan organisasi yang dalam prakteknya 

dilakukan secara berbeda-beda untuk memenuhi 

tujuan individu maupun organisasi dengan klaim 

bahwa hal yang telah dilakukan sejalan dengan visi-

misi organisasi baik secara formal maupun informal. 

Hal tersebut mengakibatkan munculnya pemaknaan 

yang bersifat evaluatif bahwa dalam konteks organisasi 

ini sedang terjadi politik organisasi yang dimaknai baik 

dan buruk berdasarkan pengalaman berorganisasi.  Hal 

ini didasarkan pada pernyataan: 

 
Politik organisasi di STTS 50% mengarah kepada hal-hal yang 
positif dan 50% mengarah kepada hal-hal yang negatif…. 
(dirangkum dari pernyataan Informan G). 
 

Pernyataan ini kemudian membangun sebuah 

kesadaran dari sejumlah informan, yang mengevaluasi 

dan memaknai seluruh tindakannya dalam organisasi 

bahwa secara ideal politik organisasi diperlukan guna 

memenuhi kepentingan bersama secara positif. Hal ini 

terlihat dari pernyataan: 

 
Politik yang diperankan dalam organisasi STTS seharusnya 
digunakan secara adil dan memenuhi kepentingan bersama 
sesuai dengan tujuan organisasi…. (Dirangkum dari 
penjelasan Informan A, B, C, D, F, G, H, dan I). 
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Tindakan politik 

Tindakan politik merupakan implikasi dari spirit 

organisasi dan persepsi politik organisasi. Wujudnya 

dalam organisasi diperlihatkan anggota melalui rapat-

rapat yang dilakukan untuk membahas kepentingan 

individu maupun organisasi, dan implementasinya dari 

tiap individu dari kesepakatan maupun kebijakan rapat 

yang telah disahkan tersebut yang di kontrol melalui 

spirit organisasi (yang dipahami sebagai prosedur 

maupun kontrol yang dikembangkan dari nilai-nilai 

teologi) yang membentuk persepsi anggota organisasi 

pada tiap level berdasarkan otoritas yang dipercayakan 

kepadanya. 

   Ketika individu merasa bahwa terjadi 

ketidakadilan dalam organisasi, sikap yang 

ditunjukkan adalah bersikap diam, atau memilih 

keluar dari organisasi. Hal ini seperti yang telah 

dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya sebab hal 

ini terkait langsung dengan spirit organisasi (nilai-nilai 

teologis) yang menyebabkan setiap anggota organisasi 

walaupun terjadi hal-hal yang bertentangan dinetralisir 

oleh spirit organisasi. Bahkan meskipun para informan 

secara sadar maupun tidak sadar mereka telah 

bertindak politik pada organisasi, ada sebagian 

informan yang menganggap bahwa hal itu bukanlah 

sikap politik karena mereka ragu jika mereka bertindak 
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politik pada organisasi mengingat jenis organisasi dan 

paham teologis yang dianut yang menolak politik secara 

internal terjadi dalam organisasi gerejawi pada 

umunya. 

Lebih lanjut nilai teologis ini juga yang dinilai oleh 

individu dalam tindakannya pada organisasi secara 

pribadi sebagai dasar utama yang membentuk cara 

anggota organisasi bekerja dan dipakai untuk menilai 

tindakan anggota lainnya dalam bekerja. Penjelasan ini 

telah dijelaskan pada point-point spirit organisasi 

khususnya cara bekerja yang bersifat main aman 

sendiri-sendiri, target oriented yang mana secara 

negatif terjadi miskomunikasi. Sebagai bukti mendasar 

dari miskomunikasi ini tercermin dari pernyataan: 

 
Ada staff yang misalnya sudah melakukan sesuatu yang 
dianggapnya baik bagi organisasi dan tidak dijelaskan kepada 
staff yang lainnya sebelum ia melakukannya dan terjadilah 
miskomunikasi sehingga pada akhirnya perlu didengarkan pada 
saat rapat rutin yang dilakukan dalam organisasi…(Informan 
F). 

Hal ini menunjukkan adanya upaya yang dilakukan 

dalam rapat untuk mengatasi masalah miskomunikasi 

ini. Tindakan yang demikian di satu sisi memberikan 

dampak yang baik bagi organisasi namun di sisi yang 

lain pada masalah-masalah tertentu dapat mengganggu 

kinerja organisasi secara keseluruhan karena terdapat 

kesepakatan kerja yang sudah disepakati dan 
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kesepakatan ini secara tersirat dapat berubah. 

Misalnya pada masalah disiplin mahasiswa yang masih 

belum selesai dibahas dan program-program yang 

pernah dijalankan sebelumnya di organisasi. 

Ada staff atau dosen yang mengusulkan bahwa mahasiswa/i   
perlu dididik menggunakan disiplin militer guna pembentukan 
sikap dan karakter yang baik di masyarakat atau jemaat 
nantinya, namun sebaliknya adapula yang tidak sependapat 
sebab menurutnya sikap dan karakter mahasiswa akan 
terbentuk bukan hanya di sekolah melainkan ketika berjemaat 
nantinya, karena jika demikian dilakukan dan disahkan, maka 
sering ditemukan bahwa terjadi kepahitan-kepahitan pada diri 
mahasiswa/i tertentu oleh sebab itu hal ini masih menjadi 
perdebatan… (Informan A).   Tidak hanya itu, program-program 
yang dijalankan bagi mahasiswa/i dalam prakteknya dapat 
berubah pada waktu tertentu atau tidak sesuai dengan cara 
bekerja yang telah disepakati, dan pada saat ditanyakan pada 
pihak otoritas yang berwenang, sering terjadi ketidaktahuan 
atau ketidaksamaan persepsi terhadap masalah tersebut. 
(Informan J). 

Hal ini mengambarkan efek yang kurang baik bagi 

organisasi terhadap cara bekerja yang termanifestasi 

dalam tindakan anggota-anggota organisasi. Namun 

demikian konflik kepentingan yang terlihat melalui 

tindakan-tindakan semacam ini diatasi melalui spirit 

organisasi sehingga bentuk ketidakpuasan yang 

ditimbulkan dari keadaan yang digambarkan tersebut 

dapat diselesaikan dan secara lebih mendalam cara 

penyelesaian terhadap situasi krusial yang demikian 

jugalah yang membentuk persepsi politik organisasi 

setiap anggota dalam organisasi berdasarkan 

wewenangnya masing-masing. 
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Meskipun terdapat hal-hal yang kompleks yang 

ditemukan dalam penjelasan hasil penelitian ini, 

namun berikut ini merupakan model yang dapat 

dihasilkan dari penjelasan yang telah diuraikan di atas: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Model. 
 Sumber: Hasil pengolah data penelitian 

 
Gambar 2 memperlihatkan bahwa spirit 

organisasi atau dalam hal ini nilai-nilai keagamaan 

khususnya pemahaman teologi dari Pietisme yang 

menekankan kesalehan hidup seperti kasih 

persaudaraan, yang berdasarkan pada alkitab 

memengaruhi anggota organisasi dalam mempersepsi 

politik organisasi, dan persepsi politik organisasi 

memengaruhi tindakan politik maupun sebaliknya, 

tindakan politik memengaruhi persepsi politik 

organisasi secara fungsional maupun disfungsional. 

Pembahasan 

Persepsi politik organisasi yang ditemukan dalam 

penelitian ini dipahami secara bervariasi dan netral, 

positif maupun negatif tergantung yang 

mempersepsikan (Parrewe, et al. 2004; Shread, 

Persepsi politik 
organisasi Spirit  

organisasi 

Tindakan 
politik 
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Kakabadse, & Nada, 2009). Politik organisasi 

selanjutnya dipersepsikan secara fungsional maupun 

disfungsional (Zanzi & O”Neill, 2001), juga dinilai 

sebagai fungsi dasar organisasi (Pfefer 1981a; 1992b) 

yang dilakukan secara formal maupun informal (Robins 

& Judge 2008). Berdasarkan kepentingan individu 

maupun organisasi yang dimaknai dari bentuk 

tindakan yang dilakukan berdasarkan jabatan anggota 

organisasi.  

Pengaruh organisasi, lingkungan pekerjaan, dan 

individu (Ferris & Kacmar, 1992) secara langsung 

berperan penting dalam pembentukan persepsi tersebut 

yang didasarkan pada pengalaman berorganisasi baik  

di organisasi STT Sangkakala maupun organisasi 

lainnya (Ganz & Murray, 1980). Berdasarkan jenis 

organisasinya terdapat keterkaitan kuat antara gereja 

dan STTS yang membentuk atau menghasilkan 

pemaknaan terhadap politik organisasi tidak terlepas 

dari denominasi gereja yang menganut paham teologi 

kharismatik Menonite. Karena hal ini menjadi dogma 

gereja yang nilai-nilai intinya tidak dapat berubah dan 

dijalankan pada tataran individu maupun organisasi. 

Paham ini jika ditelusuri lebih jauh merupakan bagian 

dari sejarah panjang gerakan anabaptis dan gerakan 

penginjilan yang juga berakar pada pietisme sehingga 

dibentuk sedemikian rupa dan tercermin pada visi-misi 
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organisasi sehingga menjadi spirit organisasi yang 

mengontrol kehidupan berorganisasi (Aritonang, 2003; 

Halle, 1993; Maris, 2009; Tim Penyusun EBSBED STT 

Sangkakala, 2009). 

Spirit organisasi yang ditekankan pada konteks 

kasus ini terutama faktor kedekatan dari penelitian ini 

memperluas hasil penelitian yang dilakukan Ofoegbu, 

Akanbi, & Akhanolu, (2012) yang menemukan andanya 

faktor kedekatan (Persahabatan)  antara mahasiswa 

dan pegawai administrasi di salah satu universitas di 

Nigeria. Kedekatan ini diperluas karena kedekatan yang 

dibangun dengan nilai-nilai agamis atau lewat spirit 

organisasi mencakup upaya kedekatan pimpinan 

tertinggi, staff dosen, pegawai, karyawan, maupun 

mahasiswa/i yang berfungsi sebagai dasar pengambilan 

kebijakan dalam organisasi melalui gaya kepemimpinan 

yang dilakukan oleh pimpinan (Fahmi, 2011). 

Pada konteks ini nilai-nilai keagamaan berperan 

cukup dominan dalam kehidupan berorganisasi 

(Gudono, 2012). Ciri khas yang ditemukan dari nilai-

nilai keagamaan ini ada pada penekanan organisasi 

yang menekankan kesatuan, perdamaian dan 

serangkaian nilai moral etis lainnya sebagai kontrol 

utama persepsi maupun perilaku politik organisasi. 

Selain itu jenis organisasi keagamaan juga sangat 
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mengandalkan peran pemimpin (Fitriastuti, 2011), 

melalui spirit organisasi.  

Kebijakan secara politis dalam organisasi 

keagamaan atau yang sejenis terlebih khusus gereja 

sering menggunakan intuisi (Jones, 2007) sehingga 

lebih bersifat situasional dapat cocok pada keadaan 

tertentu dan tidak cocok untuk keadaan dan 

permasalahan tertentu oleh sebab itu, inkonsistensi 

sering terjadi sebab kebijakan yang dibuat sering 

terjadi bias. Bias ini dapat memunculkan penilaian 

atau persepsi karyawan dalam menafsirkan keberadaan 

politik organisasi yang paling bermasalah adalah pada 

pihak level pimpinan sehingga hal ini mengganggunya 

secara psikologis dan menyebabkan ketidakpercayaan 

(Vigoda & Amit, 2006). Namun tidak selamanya  spirit 

organisasi membawa pengaruh (Phipps, 2011; Kusdi, 

2009) yang dapat berakibat buruk bagi organisasi 

karena nilai-nilai yang ditekankan pada spirit 

organisasi merupakan nilai-nilai teologi etis yang 

mendalam dan berfungsi secara positif mengatur 

anggota organisasi dalam berperilaku secara politis. 

Kepemimpinan yang dijalankan dalam mengelola 

organisasi juga lebih bersifat partenalistis karena tipe 

kepemimpinan semacam adalah tipe yang melindungi 

bawahan sebagai seorang bapak/ibu (Fahmi, 2011). 
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Selain itu, orientasi organisasi yang menekankan 

hasil akhir pekerjaan dari tiap individu merupakan 

bagian dari sistem result control (Merchand & Stede, 

2007). Secara positif dan etis perilaku politik yang 

ditunjukkan dengan mengacu pada hasil akhir dapat 

dinilai sebagai perilaku politik dengan menggunakan 

taktik mementingkan kepentingan individu, dan 

organisasi yang mampu memberikan hasil yang 

menguntungkan bagi individu maupun organisasi, 

sebab secara fungsional (Zanzi & O’Neill, 2001) jika 

dilakukan dengan baik dan konsisten akan 

memberikan efek positif bagi kemajuan organisasi 

secara keseluruhan dengan kekuatan utamanya ada 

pada spirit organisasi yang membentuk sikap hidup 

yang etis dalam organisasi dan memberi dorongan 

melalui result control agar mengedepankan kualitas 

kerja yang dinilai dari hasilnya per-individu sesuai 

jabatan atau otoritas yang diberikan bagi tiap anggota 

dalam organisasi.  

Model perilaku semacam ini khususnya staff 

dosen, pegawai, karyawan dan bahkan yang melibatkan 

mahasiswa, dan mahasiswi menurut Fritiastuti (2011) 

bawahan yang telah berhasil berperilaku politik dan 

memiliki andil dalam memengaruhi atasan dalam 

proses pengambilan keputusan, akan memberikan 

kepuasan kerja karena harapan bawahan terpenuhi. 
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Alasannya karena anggota organisasi yang 

diuntungkan dalam pengambilan keputusan semacam 

ini akan lebih cenderung menilai politik pada organisasi 

bersifat positif dan sebaliknya yang dirugikan akan 

menilai politik organisasi sebagai sesuatu yang negatif 

bagi organisasi (Kacmar & Carlson, 1997). 

Hubungan timbal balik yang terlihat pada 

konteks kasus maupun organisasi keagamaan 

khususnya kristen yang juga yang memiliki kesamaan 

terhadap paham teologis (spirit organisasi) yakni nilai 

kharismatik Menonite yang mengutamakan Alkitab 

sebagai landasan perilaku yang paling benar, dengan 

menjunjung perdamaian, kesatuan, dan persaudaraan 

dalam organisasi (Aritonang, 2003) telah memberikan 

suatu ciri khas utama dari jenis organisasi seperti ini 

yang berbeda secara spesifik terhadap dinamika politik 

organisasi pada organisasi keagamaan pada umumnya 

maupun organisasi profit atau non-profit lainnya. 

Penelitian ini mewakili organisasi keagamaan dengan 

kecenderungan bahwa peran nilai-nilai agamis terlebih 

khusus spirit organisasi dalam kenyataannya lebih 

kuat dalam mengatur bahkan memengaruhi anggota 

mempersepsikan maupun bertindak politik pada 

organisasi (Gudono, 2012; Ganz & Murray, 1980).  

Akar pemahaman yang dijelaskan sebagai bagian 

dari spirit organisasi yang membentuk persepsi dan 
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menghasilkan tindakan politik dalam organisasi secara 

sadar atau tidak sadar berhubungan dengan sejarah 

panjang reformasi gereja terutama menonite sampai 

pada gerakan pietisme (Aritonang, 2003; Halle, 1993; 

Maris, 2009) karena kaitan erat antara   STTS dan 

denominasi gereja kharismatik Menonite sebagai 

pendiri (EBSBED STT Sangkakala, 2009). Keterkaitan 

ini disebut sebagai proses habitus. Habitus menurut 

Bourdieu (1990) merupakan pengkondisian yang 

dikaitkan dengan syarat-syarat keberadaan suatu 

kelas. Menurutnya sistem-sistem disposisi tahan waktu 

dapat diwariskan, melalui struktur-struktur yang 

dibentuk, yang kemudian akan berfungsi juga sebagai 

struktur-struktur yang membentuk sebagai hasil dari 

suatu habitus. Secara sederhana habitus merupakan 

hasil ketrampilan yang menjadi tindakan praktis (tidak 

selalu disadari) yang diterjemahkan menjadi suatu 

kemampuan yang kelihatannya alamiah dan 

berkembang dalam lingkungan sosial tertentu. 

 Dengan demikian pietisme berkontribusi secara 

langsung maupun tidak langsung terhadap persepsi 

maupun perilaku atau tindakan politik anggota 

organisasi pada kasus ini, dan dimungkinkan terhadap 

politik organisasi di gereja pada umumnya.  Karena 

pada prinsipnya nilai-nilai dari Menonite kharismatik 

(Aritonang, 2003; Halle, 1993; Maris, 2009) yang 
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menjadi spirit organisasi merupakan proses pewarisan 

yang dibentuk dan membentuk persepsi politik dari 

setiap aktor dalam mempersepsikan realitas politik di 

STT Sangkakala yang kemudian tertuang dalam 

pemikiran maupun tindakan politik anggota sebagai 

pedoman berorganisasi.  

Secara khusus spirit organisasi yang 

memengaruhi tindakan aktor merupakan produk masa 

lalu yang berkembang secara dinamis. Dihasilkan 

melalui pengalaman berorganisasi (Ganz & Murray, 

1980) dalam konteks gereja di masa lalu yang diwarisi 

melalui pendidikan yang ditempuh oleh aktor di masa 

lalu dan yang berlangsung hingga kini sebagai proses 

belajar seumur hidup yang dikontrol secara langsung 

melalui visi-misi organisasi. Kesadaran ini dibangun 

dari pemahaman bahwa tingkat pendidikan memainkan 

peranan penting dalam mempersepsikan politik 

organisasi karena dengan belajar dari pendidikan yang 

ditempuh maupun pengalaman berorganisasi, 

seseorang akan mempersepsikan politik berdasarkan 

apa yang diketahui dari proses belajarnya dimasa lalu 

dan juga saat ini yang berujung pada tindakan nyata 

(Ferris & Kacmar, 1992; Ganz & Murray, 1980).  

Meskipun demikan konteks habitus yang 

dipahami oleh Bourdieu (1990) lebih menekankan pada 

individu atau aktor sedangkan pada konteks spirit 
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organisasi penekanannya bukan hanya pada individu 

atau aktor saja melainkan lebih daripada itu spirit 

organisasi ini memengaruhi seluruh persepsi maupun 

tindakan politik yang dilakukan tiap anggota baik 

disadari maupun tidak disadari pada organisasi 

keagamaan Kristen pada konteks kasus maupun 

dimungkinkan pada organisasi yang sejenis atau yang 

berbasis pada agama. 

Lebih lanjut penggunaan kitab suci  yang 

merupakan bagian dari spirit organisasi yang 

digunakan  sebagai dasar dalam mengemukakan 

pandangan maupun yang menghasilkan perilaku dalam 

kehidupan berorganisasi warga organisasi dapat 

dipahami secara berbeda sebagai sebuah taktik politik 

organisasi yang berfungsi secara fleksibel dalam 

organisasi seperti STTS maupun gereja yang dapat 

dinilai bersifat netral akan terlihat pada hasil akhir 

pekerjaan (Parrewe, et al 2004; Shread, Kakabadse, & 

Nada, 2009; Merchand & Stede, 2007). Karena dapat 

secara fungsional digunakan maupun disfungsional 

(Zanzi & O’Neill, 2001) bagi kepentingan individu (karier 

dan jabatan) maupun organisasi secara keseluruhan 

(Robbins & Judge, 2008). 
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Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menarik 

dua kesimpulan utama. Pertama, persepsi politik 

organisasi pada tataran konsep didefinisikan anggota 

organisasi sebagai cara, usaha atau tindakan, tatanan, 

dan ide. Namun dalam kenyataannya politik 

dipersepsikan sesuai dengan struktur jabatan dalam 

organisasi dan dimaknai dari tindakan tiap anggota 

yang dipahami secara netral dapat berfungsi secara 

positif maupun negatif tergantung siapa yang 

memahami dan mengunakannya.  

Kedua, spirit organisasi berperan dalam 

menetralisasi pandangan dan tindakan politik. 

Di luar dua kesimpulan itu, penelitian ini juga 

menemukan bahwa faktor kedekatan pimpinan dengan 

anggota organisasi yang dilandaskan oleh spirit 

organisasi mempunyai efek pada kebijakan yang dibuat 

bagi kepentingan seluruh anggota organisasi.  

 

Saran untuk Organisasi 

1. Agar dapat memperbaiki Iklim komunikasi dalam 

organisasi seperti mengkonfirmasi setiap 

keputusan yang secara kelompok maupun 

individu dibuat dan dilakukan di organisasi 

khususnya perubahan dan pembatalan kegiatan 

yang sifatnya tiba-tiba kepada tiap unit atau 
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divisi di organisasi yang berkaitan langsung 

dengan sebuah program atau kegiatan yang 

dilakukan di organisasi. 

2. Mengelola dan mengedepankan nilai-nilai teologis 

etis (spirit organisasi) dalam menangani 

permasalahan yang terkait dengan politik di 

organisasi (Karier jabatan di organisasi) secara 

transparan sehingga dapat berguna bagi 

kemajuan organisasi. 

 

Saran untuk penelitian lanjutan 
 

 Penelitian ini hanya memfokuskan pada 

organisasi gereja yang mempunyai aliran teologi 

kharismatik Menonite, dan fokus pada sekolah tinggi 

teologinya. Belum mengkaji pada konteks gereja 

terutama yang beraliran teologi kharismatik menonite 

untuk itu perlu penelitian dengan observasi partisipatif 

yang melibatkan peneliti guna mengkaji proses politik 

yang terjadi di organisasi (Creswel, 2010; Kipnis, 

Schmidt & Wilkinson, 1980; Zanzi & O’Neill, 2001) 

terhadap sinode maupun sekolah tinggi teologinya. 

Penelitian juga perlu dilakukan pada konteks 

organisasi gereja lainnya yang tidak sealiran, dengan 

mengangkat persepsi politik organisasi seperti sinode 

yang dikaitkan dengan gaya kepemimpinan (Fitriastuti, 
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2011), faktor kedekatan pimpinan dengan bawahan dan 

sebaliknya bawahan dengan pimpinan, dengan 

menggunakan result control (Merchand & Stede, 2007).  

 Selain itu Secara lebih luas penelitian-penelitian 

berikutnya dapat memfokuskan pada perspektif politik 

makro, karena pandangan-pandangan yang ditemukan 

dalam penelitian ini sangat mengarahkan pemahaman 

politik pada perspektif tersebut yang juga berimplikasi 

pada perilaku politik pada organisasi.  Dengan isu-isu 

seputar keterlibatan politik secara etis dari gereja, 

dalam hubungan dengan tanggung jawab gereja di 

negara dan pengaruh pengalaman politik gereja di masa 

lalu khusus pietisme (Halle, 1993; Maris, 2009; 

Sasmita, 2009). 
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