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LAMPIRAN 1 

PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN 

Persepsi Politik 

1. Apa yang anda ketahui Tentang Politik? 

2. Apakah menurut anda Politik berkaitan Erat 

dengan Kekuasaan? 

3. Bagaimana pemahaman anda tentang gereja dan 

perilaku politik ? 

4. Apa yang anda ketahui tentang Politik dan 

Organisasi? 

5. Apakah sebagai sebuah organisasi yang didirikan 

oleh gereja  politik secara internal diperlukan?  

6. Bagaimana seharusnya kekuasaan itu digunakan 

dalam organisasi? 

Pengambilan Keputusan 

1. Apa yang dijadikan dasar dalam pengambilan 

keputusan pada Organisasi ini? 

2. Apa langkah-langkah yang dibuat dalam 

organisasi ini untuk memutuskan suatu masalah 

atau persoalan dalam organisasi? 

3. Bagaimana menurut anda tentang cara yang 

digunakan untuk mengambil keputusan dalam 

organisasi ini? 
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4. Apa persoalan yang paling Rumit menurut anda 

dalam memutuskan suatu masalah pada 

organisasi ini berdasarkan pengalaman? 

5. Apakah keputusan yang selama ini dibuat 

berjalan sesuai dengan yang diputuskan? 

6.  Bagaimanakah dengan tantangan-tantangan luar 

yang dihadapi oleh organisasi saat ini? 

7. Bagaimana memutuskan dengan menggunakan 

kewenangan yang ada dalam struktur organisasi? 

 

PERTANYAAN WAWANCARA LANJUTAN 

1. Apakah menurut bapak sentralisasi pekerjaan 

membentuk persepsi politik organisasi seseorang 

? jelaskan  

2. Apakah  menurut  /ibu  formalisasi  dalam 

organisasi dapat membentuk persepsi politik 

organisasi ? Jelaskan 

3. Apakah menurut bapak/ Ibu tingkat hirarki ( 

jabatan) dapat membentuk persepsi politik 

organisasi yang berbeda- beda ? Jelaskan 

4. Apakah lingkungan kerja juga membentuk 

persepsi politik organisasi ? 

5. Apakah otonomi (Keahlian )  pekerjaan dapat 

membentuk persepsi politik organisasi? 
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6. Apakah interaksi dengan rekan kerja atasan dan 

bawahan juga membentuk persepsi politik 

organisasi? jelaskan  

7. Apakah jika terdapat kesempatan untuk 

memperoleh karier lebih baik dalam organisasi 

maka hal tersebut juga akan membentuk 

persepsi politik organisasi ? Jelaskan. 

8. Apakah usia juga dapat menentukan seseorang 

dalam mempersepsikan politik organisasi ? 

Jelaskan! 

9. Apakah keterlibatan dalam pengambilan 

keputusan juga sangat menentukan persepsi 

politik organisasi ? Jelaskan  

10. Apakah menurut anda keragaman kerja 

seseorang dapat membentuk persepsi politik 

organisasi ? Jelaskan. 
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Lampiran 2 

Contoh Hasil Wawancara dan pelabelan 

Hasil wawancara dengan 
Informan (A)   

Tema  dan Pelabelan 

Persespsi Politik organisasi 
dan kekuasaan adalah dua hal 
yang berbeda. Dimana politik 
merupakan usaha (1) yang 
bukan untuk mencapai 
kekuasaan tetapi untuk 
menjadikan kondisi organisasi  
secara lebih baik lebih baik. 
Sebaliknya kekuasaan adalah  
taktik-taktik yang digunakan 
untuk mempertahankan status 
quonya. Karena ibaratnya 
seperti “bermain bola terdapat 
taktik yang digunakan untuk 
memasukan bola kedalam 
gawang”. Pada dasarnya 
Pemimpin harus melihat dan 
memahami kekuasaan atau 
kuasa sebagai amanat atau 
mandat Allah yang mana 
dipakai sebagai suatu 
“Kepercayaan yang tidak harus 
dipegang erat-erat” karena 
segala sesuatu ada masanya. 
Karena diperlukan kepekaan 
bahwa kekuasaan tidak untuk 
selamanya atau seumur hidup. 
Contoh yang kurang baik Pak 
Harto dan organisasi baik 
negara dan organisasi gereja 
perlu memahaminya dengan 
baik. Untuk itu, sebagai 
seorang pemimpin seharusnya 
menyiapkan suksesi atau 
pengkaderan dengan baik 
sebab banyak gereja biasanya 
mati ditinggal pemimpin 
kharismatis dan gagal dalam 
pengkaderannya. 

1. Politik sebagai usaha 
2. Positif. 
3. fungsional 
4. Figure pemimpin 
5. Peran pemimpin 
6. Kedekatan personal 
7. Kebijakan personal 
8. prosedural teologis 
9. Kedekatan personal  
10. Tidak rasional 
11. Interaksi etis  
12. Kepemimpinan 
13. Pro kontra 
14. Kepercayaan 
15. Kekeluargaan 
16. Politik Negara 
17. Sistem politik partai 
18. teologi dan politik 
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Hal ini juga terjadi dalam 
organisasi gereja “saya 
khawatir dengan masalah 
organisasi ini khususnya 
mengenai Suksesi tersebut 
oleh Founding Father Sekolah 
ini yang saat ini menjabat 
sebagai ketua STT Sangkakala 
maupun Ketua Sinode GJKI. 
Disisi yang lain persoalan yang 
masih banyak terjadi adalah 
orang-orang masih melihat 
kepemimpinan yang lebih 
kepada figure (5) dan suatu 
saat jika kehilangan figur 
maka organisasi akan kacau. 
Coba bandingkan seperti 
Partai PKS dan demokrat. PKS 
memiliki system organisasi 
yang lebih baik sehingga 
meskipun terjadi masalah di 
internal partai masalah itu 
tidak terlalu sulit diatasi dan 
partai seperti tidak ada 
masalah dengan kasus-kasus 
yang melibatkan kader 
partainya hal sebaliknya 
dengan partai demokrat yang 
saat ini kehilangan figur 
karena system organisasi yang 
kurang baik dan menitik 
beratkan pada figur. 
Hal yang sama terjadi pada 
gereja karena problem utama 
gereja adalah gereja tidak 
memiliki system organisasi 
yang jelas dalam artian gereja 
yang didewasakan ketika 
menginventarisasi apa yang 
menjadi milik gereja  tidak 
jelas contohnya gereja GPDI 
dan GJKI dimana gereja 
seakan akan yang terlihat 
dalam beberapa kasus gereja 
seperti dijual oleh pendeta, 
gereja keluaraga atau 
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diwariskan turun-temurun 
kepada anaknya untuk 
mengelola atau melanjutkan 
“usaha “ atau bisnis gereja 
meskipun tidak dipungkiri 
bahwa secara struktural gereja 
mempunyai system sendiri 
yang berbeda namun system 
pengorganisasianya belum 
jelas dan kelihatannya didalam  
Alkitab tidak menjelaskan 
system organisasi gereja 
secara mendetail atau jelas. 
Politik secara internal 
diperlukan didalam organisasi 
namun pengertiannya yang 
perlu dipahami secara netral 
dan Politik perlu dilakukan 
atau diperankan secara adil. 
 
 
 
Proses Pengambilan 
Keputusan dalam organisasi 
berdasarkan pengalaman 
selama ini bersifat kasuistik 
atau keputusan dibuat lebih 
melihat pada kondisi dan 
konteks masalah atau kasus-
perkasus. Contohnya 
Mahasiswa/mahasiswi yang 
sama-sama melanggar aturan 
keluar asrama tanpa izin 
secara logis hukuman yang 
diberikan haruslah sama  
sehingga dapat dikatakan adil 
namun, dalam hal ini dilihat 
dulu apa yang menjadi 
masalah utama mahasiswa 
atau mahasiswi  sehingga 
mereka bisa berbuat demikian 
kemudian dibuat 
pertimbangan khusus 
berdasarkan kondisi atau  
alasan yang dikemukakan oleh 
mahasiswa/mahasiswi  
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tersebut. 
Pengambilan keputusanpun 
tidak secara tendensius karena 
hal ini berdampak negatif 
sebab lebih kepada masalah 
kedekatan. Oleh sebab itu 
yang terutama dalam 
pengambilan keputusan 
adalah menggunakan fakta 
dan hati nurani. Sebab dalam 
kasus kasus yang terjadi baik 
digereja maupun di Sekolah 
hukuman bukanlah solusi hal 
ini berdasarkan pengalaman 
yang ditemui contoh yang 
paling nyata adalah terdapat 
aturan gereja-gereja tertentu 
yang melarang beberapa orang 
tertentu untuk berpelayanan 
di gereja tersebut  karena 
kesalahan yang dilakukan 
ataupun hal lainnya sehingga 
sebenarnya orang-orang 
seperti ini seperti 
dipermalukan. Oleh sebab itu 
pengambilan keputusan dan 
pendekatan yang dilakukan 
dalam organisasi ini tidak 
secara  hokum  yang  logis  
namun mensasarkan pada 
kasih dan dibedakan 
perkasus. 

 
Pengambilan 

keputusan dalam organisasi 
STT sangkakala bersifat 
demokratis dimana jika 
terdapat masalah-masalah 
keputusan diambil 
berdasarkan tujuan 
organisasi dan yang 
mengambil keputusan memang 
adalah ketua (6) namun 
dengan mempertimbangankan 
pendapat-pendapat yang 
berasal dari staf-staf yang 
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berada disini. contoh kasus 
dalam rapat pengambilan 
keputusan misalnya seperti 
masalah disiplin bagi 
mahasiswa disini terdapat 
perbedaan persepsi mengenai 
hakekat dari bagaimana 
mahasiswa itu harus didik 
keras seperti militer dan  
seharusnya menurut saya 
mahasiswa tidak perlu dididik 
seperti itu karena 
pembentukan kharakter 
mahasiswa merupakan proses 
belajar yang panjang. Sebab 
penerapan disiplin yang 
mengandalkan disiplin militer 
lebih banyak berfokus  pada 
pengawasan yang harus ketat 
yang menyebabkan adanya 
kepahitan-kepahitan yang 
dirasakan oleh beberapa 
mahasiswa khusus mengenai 
disiplin seperti ini. 

 
Suasana dalam rapat 

staf STT sangkakala sangat 
kondusif dimana pemimpin 
atau ketua STT memainkan 
peran yang sangat penting 
dalam kelangsungan rapat 
maupun pengambilan 
keputusan (6). Dan jika 
terdapat masalah yang rumit 
untuk diputuskan maka 
sepenuhnya dipercayakan 
kepada Puncak pimpinan. 
Perbedaan persepsi secara 
langsung maupun tidak 
langsung merupakan dinamika 
dalam sebuah organisasi yang 
tentunya tedapat sikap saling 
kritik dan memberi masukan 
antara satu sama lain dimana 
hal ini memerlukan 
kedewasaan sikap. Sebab jika 
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ada yang tersinggung dengan 
perkataan maupun pendapat 
diantara para staf  itu wajar 
namun jika dibawa dalam 
persoalan pribadi maka itu 
bukanlah sebuah kedewasaan. 

Jadi, persepsi politik 
organisasi pada STT 
sangkakala dalam kaitan 
dengan pengambilan 
keputusan dipahami sebagai 
sesuatu dinamika yang  
berguna untuk mencapai 
tujuan bersama atau 
organisasi sehingga politik 
secara fungsional berdampak 
positif bagi STT Sangkakala 
Salatiga (Politik dalam 
organisasi Di STT sangkakala 
dipandang bukan untuk mau 
berkompetisi atau bersaing 
antara satu individu dengan 
individu lainnya Sebab disini 
politik dipahami sebagai 
sesuatu yang baik untuk 
kemajuan organisasi dan lebih 
kepada melayani kepentingan 
bersama. Pendekatan yang 
dilakukan juga menggunakan 
asas kebersamaan (9). 

 Gereja sebenarnya 
berpolitik, tetapi dia 
menggunakan istilah lain 
seperti managemen dan 
sebagainya untuk menghindari 
istilah politik sebab konotasi 
politik selalu negatif. 
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Lampiran 3 

Tema Besar dan Kecil Hasil kategorisasi 

Spirit Organisasi Persepsi Politik 
Organisasi 

 Tindakan Politik 

1. Alkitab  (Ca, E3b, 
D5b) 

2. Kharismatik 
menonite (B7a, G3b 

3.  kekeluargaan (A 
13a,C9d,D5 

4. Kesatuan (I1c, ) 
5. Kasih (C9c) 
6. Pelayanan(D5c,H11

a) 
 
 

1. Politik 
sebagai cara 
atau 
tindakan (A1, 
B3, C1, E1, 
F1, G1) 

2. Politik 
sebagai 
tatanan (D1) 

3. Politik 
sebagai ide 
(H1) 

4. Relatif baik 
dan buruk 
(F3) 

5. Netral (A3, 
B2, C2, E10) 

6. Realitas 
politik 
sebagai hal  
yang wajar 
(E6) 

7. Tindakan 
informal (E1, 
H2). 

8. Kepemimpina
n (A10) 

9. figur 
pemimpin (A 
4) 

10. Peran 
individu (B4, 
D2, 

11. Kepercayaan 
(A 12, I6, D6) 

12. Inkonsistensi 
kebijakan 
(B8) 

13. Pro kontra 
(A12) 

14. Ketidakpuasa
n (G4, H8) 

15. Ketidakadilan 
(G5, H9) 

1. Sikap a Politik 
(C8, D3) 

2. Paham teologi 
(B7a) 

3. Ketidaktahuan 
realitas politik 
(D7, B6) 

4. prosedural 
teologis (A7) 

5. teologis control 
(C9e, F5) 

6. Menghindari 
politik (B9) 

7. Keraguan 
terhadap 
realitas politik 
(B1) 

8. Target oriented 
(D8) 

9. Kedekatan 
Personal 
(A5,G9, H4 

10. Main aman 
sendiri-sendiri 
(I3) 

11. Interaksi etis  
(A 10, C11) 
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16. Kontrol Hasil 
(F8, D8, I10): 

17. Bekerja 
sendiri-
sendiri (I2) 

18. Pilihan sikap 
politis (G11) 

19. Dilemma 
memilih (E4) 

20. Persaingan  
kepentingan 
(C4) 

21. Konflik 
kepentingan 
(B5 

22. Aturan 
rasional 
versus 
irasional 
(C10) 

23. Perbandingan 
kinerja (I11) 

24. Adaptasi 
teknis (F6) 

25. Perpecahan 
(I7) 

26. Hambatan 
demografi 
(F7) 
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Lampiran 4 

 Gambar lokasi Penelitian 
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Gambar visi dan misi Sekolah Tinggi Teologi 
Sangkakala Salatiga 

 

 




