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HALAMAN MOTTO 

 

“Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu 
tidak akan hilang.” 

(Amsal 23 : 18) 

 

“Demikian juga Roh akan membantu kita dalam 
kelemahan kita; sebab kita tidak tahu, bagaimana 

sebenarnya harus berdoa; tetapi Roh sendiri berdoa 
untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang 

tidak terucapkan.” 

(Roma 8 : 26) 
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ABSTRACT 

 

 This research aims to find out how to preview the transparency of 
financial report, all the staff’s point of view about the transparency of financial 
report, and congregation’s perception about the transparency of financial report 
Isa Almasih Genuk Indah Church. The methods in the research are descriptive 
qualitative analysis and structured interview with leading people as a key of 
information covers Priest, Spiritual people, Assemby, and Church’s treasurer. 
Moreover, the data collection also include closed questionare to the Churh’s 
congregations. Population of the Church is about 200 people. Based on the 
population, there are some samples: one Priest, one Spiritual person, four 
Assemblys, one Treasurer, and 80 Congregations. 

 The result of this research is the transparency of financial report arranged 
by income and outcome. This report is reported each month by a media which is 
wall magazine. Therefore, the congregations are not aware enough with the 
report since they are not concious with existing of the wall magazine. Financial 
sources of the Isa Almasih Genuk Indah Church overall come from the 
congregations in this church by dedications which gather every week. From all 
the staff’s point of view, it can be conclude that financial report is definetely 
important as a mean of responsibility to the congregations. From the 
congregation’s point of view, it can be conclude that reporter of the financial 
report is consider clear and proper enough. 

Keywords : financial report, all the staff’s point of view, congregation’s 
perception 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
�

 

SARIPATI 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran 
transparansi laporan keuangan, pandangan dari pengurus mengenai transparansi 
laporan keuangan, dan persepsi jemaat mengenai transparansi laporan keuangan 
Gereja Isa Almasih Genuk Indah di Semarang. Metode dalam penelitian ini adalah 
analisis deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan 
cara wawancara terstruktur dengan informan kunci meliputi Gembala Sidang, 
Rohaniwan, Majelis, dan Bendahara gereja. Selain itu pengumpulan data juga 
dilakukan dengan pembagian kuesioner tertutup kepada Jemaat gereja. Populasi 
dari gereja tersebut yaitu sekitar 200 orang. Berdasarkan populasi tersebut maka 
diambil beberapa sampel yaitu: Gembala Sidang 1 orang, Rohaniwan 1 orang, 
Majelis 4 orang, Bendahara 1 orang, dan Jemaat 80 orang. 

Hasil penelitian ini adalah transparansi laporan keuangan Gereja Isa 
Almasih Genuk Indah di Semarang disusun dalam bentuk laporan pemasukan dan 
pengeluaran. Laporan tersebut dipublikasikan setiap bulannya melalui satu media 
saja yaitu mading gereja. Oleh karena itu, jemaat kurang begitu memahami 
mengenai laporan keuangan gereja karena jarangnya jemaat yang memperhatikan 
mading gereja. Sumber dana Gereja Isa Almasih Genuk Indah secara umum 
diperoleh dari jemaat di gereja tersebut melalui persembahan-persembahan yang 
diberikan setiap minggunya. Jika dilihat dari pandangan pengurus, dapat 
disimpulkan bahwa laporan keuangan itu penting, karena sebagai bentuk 
pertanggungjawaban kepada jemaat.Jika dilihat dari persepsi jemaat, dapat 
disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan dianggap sudah memadai dan 
cukup jelas. 
 
 
Kata Kunci : laporan keuangan, pandangan pengurus, persepsi jemaat 
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PENDAHULUAN 

 Didalam suatu organisasi, laporan keuangan punya peran penting. Jika 

organisasi laba atau sering disebut organisasi bisnis bertujuan utuk mencari laba, 

berbeda dengan organisasi nirlaba. Pembeda utamanya terletak dari tujuan, 

kepemilikan, serta cara organisasi tersebut mendapatkan sumber dana. Tujuan dari 

laporan keuangan pada organisasi nirlaba yaitu untuk menyediakan informasi bagi 

pihak berkepentingan yang telah menyediakan dana dan bersifat sosial. 

Salah satu bentuk dari organisasi nirlaba adalah organisasi keagamaan. 

Menurut Bastian (2007 : 216), organisasi keagamaan secara etimologis dapat 

diartikan sebagai organisasi yang fokus gerakannya terkait dengan agama tertentu, 

yang menyangkut juga permasalahan ibadah atau menjalankan segala kewajiban 

kepada Tuhan terkait agama atau kepercayaan tertentu. Salah satu dari organisasi 

keagamaan adalah gereja. Menurut Pendeta Stefanus Parinussa (2008), dalam 

bahasa Yunani gereja disebut ekklesia  (“ek” berarti keluar, “kaleo” berarti 

memanggil) yang berarti persekutuan orang - orang yang dipanggil dari kegelapan 

masuk dalam terang-Nya yang ajaib. Atau secara singkat gereja adalah 

persekutuan orang percaya.  

Gereja perlu melakukan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk 

pertanggungjawaban bagi para pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan 

keuangan tersebut mencakup Pendeta, Rohaniwan, Majelis, dan Jemaat. Perkasa 

(2009) mengatakan gereja sebagai salah satu organisasi nirlaba juga berkewajiban 

untuk membuat dan melaporkan laporan keuangan yang diperuntukkan terutama 

bagi jemaatnya yang diharapkan dapat menunjukan tingkat akuntabilitasnya, tidak 
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hanya pada Tuhan, tetapi juga kepada para donatur dari pihak luar, sehingga 

dengan akuntabilitas yang memadai, maka semakin meyakinkan umat dan donatur 

untuk mempercayakan bantuan amalnya kepada gereja. Jika gereja tidak membuat 

laporan keuangan secara terbuka, maka timbul ketidakpercayaan dan 

ketidakpuasan pengguna laporan keuangan gereja yang bersangkutan. Menurut 

Musanti (2008) ada beberapa contoh permasalahan keuangan gereja yang sering 

terjadi: 

• Korupsi dana pelayanan gereja oleh pengurus gereja, bukan pendeta 

• Kolusi internal perangkat gereja dan oknum di luar gereja untuk 

memanipulasi anggaran 

• Kegiatan pelayanan yang membutuhkan dana pada akhirnya menjadi 

beban kepada jemaat karena kesalahan perhitungan pada saat perencanaan 

anggaran 

Untuk mengatasi masalah yang terjadi, perlu dilakukan beberapa tindakan. 

Menurut Kaban dan Ginting (2010), untuk mewujudkan 

pengelolaan/penatalayanan keuangan yang baik harus didukung dengan dua 

prinsip utama yaitu transparansi dan akuntabilitas. Prinsip ini akan menjadi 

pegangan bagi pengelola keuangan (Ketua dan Bendahara) dalam penjabaran 

tindakan dan langkah-langkah yang dilakukan baik dalam kegiatan penyusunan 

anggaran, penyelengaraan administrasi/pembukuan, penerimaan/penggunaan dana 

maupun dalam pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan dan harta benda. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlunya diadakan penelitian tentang 

Transparansi Laporan Keuangan Pada Organisasi Keagamaan dengan mengambil 
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kasus pada Gereja Isa Almasih Genuk Indah di Semarang (GIA-GI). Persoalan 

penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana gambaran transparansi laporan keuangan di GIA-GI? 

2. Bagaimana pandangan dari pengurus mengenai transparansi laporan 

keuangan di GIA-GI? 

3. Bagaimana persepsi jemaat mengenai transparansi laporan keuangan di GIA-

GI? 

Manfaat penelitian ini : 

1. Manfaat teoritis yaitu :  

• Dapat berguna untuk mengembangkan ilmu akuntansi sektor publik, 

khususnya sebagai bahan kajian untuk laporan keuangan gereja. 

2. Manfaat Praktis atau terapan yaitu : 

• Untuk mengetahui bagaimana gambaran transparansi laporan 

keuangan GIA-GI. 

• Untuk mengetahui bagaimana pandangan dari pengurus mengenai 

transparansi laporan keuangan GIA-GI. 

• Untuk mengetahui persepsi jemaat mengenai transparansi laporan 

keuangan GIA-GI. 

• Agar dapat menjadi referensi bagi bendahara keuangan gereja tersebut 

dalam mengelola laporan keuangan secara lengkap. 

• Dapat berguna bagi jemaat di gereja tersebut dalam melihat arus 

pemasukan dan pengeluaran keuangan gereja. 
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TELAAH TEORITIS 

Setiap organisasi memiliki tujuan yang hendak dicapai. Gereja sebagai 

salah satu jenis organisasi nirlaba memiliki tujuan yaitu melayani umat atau 

pengikut agamanya. Menurut Bastian (2007 : 218), pelayanan bagi umat ditujukan 

agar proses peribadatan di dalam organisasi keagamaan tersebut dapat berjalan 

sebaik mungkin. Pendeta Stefanus Parinussa (2008) melengkapi pernyataan diatas 

bahwa gereja adalah persekutuan berdasar kasih. 

Pada umumnya gereja melakukan beberapa kegiatan setiap periodenya. 

Menurut Luhsasi (2013) untuk melakukan kegiatan tersebut diperlukan beberapa 

tahap yang harus dilakukan. Tahap pertama, memilih dan menentukan pengurus 

dalam organisasi. Tahap kedua, pengurus yang telah terpilih, bersama-sama 

membuat kegiatan-kegiatan dan merancang rencana kerja dan anggaran dari 

kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya, jika rancangan kerja dan 

anggaran sudah disetujui maka kegiatan dapat dijalankan. Tahap berikutnya yaitu 

membuat laporan pertanggungjawaban dari kegiatan yang telah dilakukan dan 

membuat laporan keuangan organisasi. Laporan keuangan ini selanjutnya akan 

ditransparansi kepada pihak yang bersangkutan sebagai bukti 

pertanggungjawaban organisasi pada dana yang telah diberikan pihak tersebut. 

Pengertian transparansi laporan keuangan yaitu memberikan informasi 

mengenai keuangan bagi pihak-pihak berkepentingan secara terbuka. Menurut 

Luhsasi (2013) gereja harus memilih orang yang tepat untuk membuat laporan 

keuangannya. Jika ini sudah berjalan dengan lancar, maka tidak akan timbul 
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ketidakpercayaan dan kecurigaan pengguna laporan keuangan khususnya jemaat 

pada setiap dana yang didistribusikan untuk kegiatan-kegiatan pelayanan gereja. 

Laporan Keuangan Gereja 

Salah satu bentuk pertanggungjawaban dari organisasi nirlaba adalah 

memberikan transparansi laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan 

seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Menurut Kaban dan Ginting (2010), 

pengertian transparansi secara harafiah adalah jelas, dapat dilihat secara 

menyeluruh atau keterbukaan. Prinsip transparansi mewajibkan adanya suatu 

informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang 

menyangkut keadaan keuangan dan pengelolaan kegiatan organisasi. 

Terkadang ada organisasi nirlaba yang tidak memberikan laporan 

keuangan kepada pihak yang berhak mengetahuinya. Seperti yang dikatakan oleh 

Julianto (2011), kasus Panti Sosial Tresna Wedha di Pare-pare Sulawesi dan 

menjadi headline di berbagai media selama lebih dari tiga hari. Betapa mirisnya 

para penghuni disuguhi makanan basi oleh pengelola panti. Tak cukup sampai 

disitu dikabarkan pula bahwa tempat huni yang tidak layak tinggal bahkan redaksi 

yang mengabarkan hal tersebut mengatakan lebih nyaman di penjara daripada di 

panti sosial tersebut yang notabane nya adalah organisasi nirlaba. Atas kasus yang 

telah disebutkan diatas hal tersebut merupakan suatu alasan mengapa laporan 

keuangan menjadi penting untuk dipublikasikan, agar timbul kepuasan dan 

kepercayaan dari pihak-pihak yang bersangkutan.  

Gereja sebagai salah satu jenis organisasi nirlaba membutuhkan dana demi 

kelancaran kegiatan. Gereja bisa mendapatkan dana dari berbagai pihak 
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diantaranya jemaat dan donatur. Dana tersebut akan menjadi sumber pemasukan 

ke perbendaharaan gereja. Menurut Bastian (2007 : 219), ada beberapa bentuk 

sumber pemasukan gereja yaitu melalui persembahan-persembahan yang masuk 

ke gereja seperti: persepuluhan, persembahan khusus, persembahan dalam 

berbagai kebaktian dan persekutuan, persembahan lainnya, dan usaha-usaha lain 

yang tidak bertentangan dengan Firman Allah. Selain berupa uang, sumber 

pemasukan gereja bisa dalam bentuk barang, baik barang yang bergerak (mobil, 

motor, atau kendaraan lain) dan barang tidak bergerak (alat musik, kursi, LCD, 

komputer). Semua sumber dana yang ada berfungsi untuk penunjang pelayanan 

gereja. Menurut Luhsasi (2013) untuk menghindari kecurangan yang dilakukan 

pihak pengurus gereja, maka gereja perlu melakukan pemisahan tugas pada 

pengurus keuangan.  

Gereja sebagai salah satu jenis organisasi nirlaba juga memiliki bentuk 

pertanggungjawaban sendiri kepada stakeholders. Bentuk pertanggungjawaban 

laporan keuangan tiap gereja bisa berbeda-beda diantaranya secara tertulis 

(termuat dalam warta jemaat ataupun hanya terlampir laporan keuangan secara 

khusus) dan secara lisan (seperti pertemuan perwakilan jemaat atau rapat yang 

melibatkan pengurus gereja dan jemaat dalam waktu tertentu). Menurut Bastian 

(2007 : 219), pola pertanggungjawaban di organisasi keagamaan bisa bersifat 

vertikal (pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih 

tinggi, seperti pendeta, majelis, rohaniwan) dan horizontal (pertanggungjawaban 

atas pengelolaan dana kepada masyarakat luas).  
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Berdasarkan penelitian sebelumnya tentang kegunaan transparasi laporan 

keuangan gereja dari Skentano (2011), dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan 

keuangan yang disusun di Gereja Kristen Jawa Salatiga adalah laporan realisasi 

dan anggaran, neraca, dan laporan perubahan aktifitas yang disampaikan kepada 

pemangku kepentingan dalam bentuk laporan mingguan, laporan bulanan, dan 

laporan tahunan. Menurut persepsi stakeholder laporan keuangan telah dapat 

digunakan untuk menggambarkan kinerja dari setiap Bidang-Bidang dan Komisi-

Komisi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, memonitor kinerja 

serta mengevaluasi manajemen atas tujuan yang telah ditetapkan dan dapat 

memberikan informasi yang bermanfaat dalam menilai pelaksanaan 

tanggungjawab pengelolaan Gereja Kristen Jawa Salatiga. Selain itu, dapat 

menjadi dasar perencanaan kebijakan dan aktifitas, pelaporan keuangan di Gereja 

Kristen Jawa Salatiga juga dipersepsikan sebagai alat transparansi yang 

membantu pembaca atau pemakai untuk mengetahui kecukupan dana dalam 

pengambilan keputusan. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya tentang penyajian laporan keuangan 

organisasi nirlaba sesuai PSAK no 45 dari Sumyani (2010), transparansi di Gereja 

Kristen Jawa Demak masih dilaksanakan secara manual oleh bagian keuangan 

untuk menyusun laporan keuangan dan bentuk dari laporan keuangan berupa cash 

flow yaitu penerimaan dan pengeluaran kas. Transparansi laporan keuangan 

disusun dalam bentuk laporan mingguan yang kemudian dirangkum menjadi buku 

tahunan.  
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Berdasarkan penelitian sebelumnya tentang transparansi laporan keuangan 

pada organisasi keagamaan, Luhsasi (2013) menemukan bahwa transparansi 

laporan keuangan gereja kepada jemaat bervariasi antara satu gereja dengan gereja 

lainnya. Ada gereja yang telah mentransparansi laporan keuangannya dengan baik 

karena gereja tersebut telah mentransparansi laporan keuangan gereja dan tiap 

komisi yang ada dengan rinci dan lengkap. Transparansi laporan keuangan setiap 

gereja berbeda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor.Faktor-faktor tersebut 

antara lain jumlah jemaat gereja, tingkat pendidikan tiap jemaat yang aktif pada 

gereja, usia gereja, dan pedoman/peraturan yang dipakai oleh gereja, proses 

pertanggungjawaban yang dimulai dari pemilihan pengurus organisasi. 

 

Kepentingan Jemaat Terhadap Laporan Keuangan Gereja 

 Didalam organisasi bisnis, seorang investor menginvestasikan dananya 

dengan harapan supaya mendapatkan deviden. Tetapi beda halnya dengan 

organisasi nirlaba. GIA-GI merupakan organisasi nirlaba yang bergerak di bidang 

sosial tanpa menumpuk laba. GIA-GI ini memperoleh sumber daya dari 

sumbangan para jemaat yang tidak mengharapkan imbalan apapun. Menurut 

Sumyani (2010) bentuk nyata dari kegiatan gereja adalah memberikan pelayanan 

kepada jemaat yang sifatnya rohani.  

Para pengguna laporan keuangan gereja terutama jemaat memiliki 

kepentingan bersama yaitu menilai jasa yang telah diberikan oleh gereja dan 

kemampuannnya untuk terus memberikan jasa tersebut, serta cara pengurus gereja 

melaksanakan tanggungjawab dan kinerjanya. Tanggung jawab tersebut 
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dikomunikasikan melalui transparansi laporan keuangan gereja yang 

dipublikasikan kepada jemaat dengan tujuan supaya jemaat puas dan pecaya jika 

sumbangan yang diberikan telah dikelola oleh gereja. Didalam hal ini persepsi 

jemaat sangat dibutuhkan untuk dapat meningkatkan akuntabilitas pengurus gereja 

dalam mengelola laporan keuangan. Selain itu, jemaat dapat menafsirkan apakah 

gereja telah memberikan laporan keuangan secara transparan. 

Pengertian persepsi adalah penafsiran individu terhadap objek 

disekelilingnya, berdasarkan kesan yang diperoleh dari indera mereka. Hal ini 

dapat mengakibatkan dua atau lebih individu memiliki persepsi yang berbeda 

terhadap objek yang sama. Menurut Epifani (2009) persepsi adalah pengalaman 

tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. 

 

METODE PENELITIAN 

Satuan pengamatan dan satuan analisis 

Satuan pengamatan yaitu darimana data atau informasi diperoleh. 

Berdasarkan pengertian tersebut maka satuan pengamatan dari penelitian nantinya 

yaitu pengurus bukan bendahara (Pendeta, Rohaniwan, Majelis) dan bendahara, 

serta jemaat GIA-GI. Dan satuan analisis yaitu berhubungan dengan siapa 

berlakunya kesimpulan yang ditarik. Berdasarkan pengertian tersebut maka satuan 

analisis dari penelitian nantinya yaitu GIA-GI. 
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Pengukuran konsep 

Konsep dari penelitian ini adalah transparansi laporan keuangan. Menurut 

Ihalauw (2000 : 41) pengukuran konsep diperlukan untuk mempermudah dalam 

menganalisis data. Pelaporan keuangan itu sendiri menurut Skentano (2011) dapat 

dilihat dari: 

1. Bentuk laporan keuangan gereja. Sejauh mana gereja memberikan 

transparansi laporan keuangan kepada stakeholders dalam periode 

tertentu yaitu laporan mingguan, bulanan, dan tahunan. 

2. Sumber dana gereja. Darimana sumber dana gereja berasal, seperti dari 

sumbangan jemaat gereja dan donatur. Dana tersebut biasanya dikenal 

dengan nama persembahan.  

3. Pemahaman stakeholders mengenai transparansi laporan keuangan. 

Sejauh mana stakeholders sudah memahami arti dari pembuatan 

transparansi tersebut. Tujuannya untuk memberikan gambaran 

mengenai pemasukan dan pengeluaran yang terjadi selama periode 

tertentu. 

4. Mencantumkan pemasukan dan pengeluaran (laporan keuangan). 

Bagaimana penyajian laporan keuangan gereja dilakukan. Gereja dapat 

mencantumkan pemasukan dan pengeluaran laporan keuangan lewat 

warta, mading, pengumuman, dan rapat.  
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Jenis dan sumber data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer tersebut diperoleh langsung melalui studi dokumen, wawancara terstruktur, 

dan kuesioner tertutup di GIA-GI. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran 

yang jelas atas objek yang diteliti, menyusun secara sistematis, faktual, dan 

cermat, untuk kemudian dianalisis dan ditarik suatu kesimpulan.Menurut Husein 

(2003 : 43) riset dengan metode studi kasus menghendaki suatu kajian yang rinci, 

mendalam, menyeluruh atas objek tertentu. 

Tabel 1 

Jenis Data, Data, dan Metode Penelitian 

 
Jenis Data Data Metode Penelitian 

Data Primer 1. Transparansi Laporan Keuangan 
GIA-GI. 

1. Studi dokumen di bagian 
keuangan GIA-GI. 

2. Wawancara terstruktur dengan 
informan kunci  seperti: 
Bendahara, Pendeta, 
Rohaniwan, dan Majelis 
GIA-GI. 

2. Persepsi Jemaat Mengenai 
Laporan Keuangan Gereja. 

1. Kuesioner tertutup dengan 
Jemaat GIA-GI.  

 

Data yang diambil dari sampel yang didapat berupa laporan keuangan 

pada bulan Januari 2010-Desember 2011 sebagai bentuk pertanggungjawaban 

gereja kepada publik, hasil wawancara terstruktur, dan kuesioner tertutup. 

Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara penelitian langsung 

pada yang diteliti dengan cara wawancara terstruktur dan pembagian kuesioner 

tertutup. Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab dengan pihak berkepentingan 
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gereja seperti Bendahara, Pendeta, Rohaniwan, dan Majelis. Sedangkan kuesioner 

tertutup adalah pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk 

menjawab dan responden tinggal memilih jawaban diantara pilihan yang sudah 

disediakan. Pihak berkepentingan gereja yang akan mengisi kuesioner tertutup 

adalah Jemaat gereja. Wawancara dan pembagian kuesioner dilakukan setelah 

kebaktian di gereja tersebut.  

Berdasarkan populasi dari GIA-GI yang berjumlah sekitar 200 orang, 

diambil beberapa sampel penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana 

pelaporan keuangan dan persepsi jemaat mengenai laporan keuangan di GIA-GI. 

Berdasarkan populasi tersebut maka diambil beberapa sampel yaitu:  

1. Informan kunci meliputi : 

• Gembala Sidang : 1 orang. 

• Rohaniwan : 1 orang. 

• Majelis : 4 orang. 

• Bendahara : 1 orang. 

2. Responden meliputi : 

• Jemaat : 80 orang. 

Teknik Analisis 

Teknik analisis menyatakan dengan cara bagaimana data yang telah 

dikumpulkan akan dianalisa agar tujuan penelitian tercapai (Sumyani : 2010). 

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu 

penelitian yang berusaha untuk mengumpulkan dan menyajikan data dari GIA-GI 

untuk dianalisis sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas tentang laporan 
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keuangan digereja tersebut. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang lebih 

mendalam dan mendetail mengenai laporan keuangan digereja tersebut.  

 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum GIA-GI 

GIA-GI berdiri pada tanggal 27 0ktober 1991 yang terletak di Jalan Kapas 

Tengah Raya blok F-808, Genuk Indah, Kabupaten Semarang Timur. GIA-GI 

merupakan organisasi nirlaba yang bergerak di bidang sosial yaitu pemberian 

pelayanan kepada jemaat yang khususnya berada di Semarang Timur. Untuk 

dapat terus memberikan pelayanannya, GIA-GI melakukan pembagian tugas 

dalam pengelolaan gereja tersebut. Kebijakan tertinggi GIA-GI dipegang oleh 

Pendeta. Pendeta memiliki peran menilai, merumuskan, dan mengambil 

keputusan atas kegiatan yang akan dilaksanakan atau direncanakan berdasar rapat 

(pleno) yang telah dijadwalkan. Untuk menjalankan kegiatan, GIA-GI 

menyerahkan tangungjawab kepada Majelis sesuai pembagian tugasnya. 

Struktur organisasi GIA-GI dapat dilihat pada Gambar 1. Bagan ini 

menggambarkan tugas dan tanggung jawab pengelola dalam memberikan 

pelayanan serta pemeliharaan jemaat di GIA-GI, tanggung jawab pengelolaan atas 

sumber daya (aset, kewajiban,aset bersih) yang telah dipercayakan penyumbang 

atau donatur sebagai penunjang kegiatan pelayanan.  
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Gambar 1 

Struktur Organisasi GIA-GI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan bagan diatas, bendahara merupakan bagian dari majelis 

gereja. Majelis dan pendeta/ketua majelis akan menunjuk satu orang yang mau 

menjadi bendahara secara resmi. Majelis sekaligus bendahara di GIA-GI memiliki 

jabatan selama 4 tahun untuk menjalankan tugasnya. Bendahara sebagai salah satu 

anggota majelis bertugas untuk mengelola keuangan gereja, yaitu pemasukan dan 

pengeluaran dana gereja. Setiap dana yang masuk dan keluar akan dicatat oleh 

Bendahara I. Sedangkan Bendahara II bertugas untuk membantu Bendahara I 

dalam menyusun dan mempublikasikan transparansi laporan keuangan gereja 

kepada jemaat. 

Setiap awal bulan akan diadakan rapat yang disebut rapat majelis. Rapat 

majelis ini berguna untuk membahas perkembangan keadaan GIA-GI selama tiap 

Rohaniwan 

Pendeta/Ketua Majelis 

Bendahara Ma. Bid. RT Sekretaris Ma. Bid. 
Program 

Ma. Bid. 
Diakonia 

PWK, KPK, PRBK, KAA 

Jemaat Umum 

Bendahara II 
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bulannya yaitu mengenai program yang telah dan akan dilaksanakan, keadaan 

keuangan gereja, peralatan gereja, dan lain-lain. GIA-GI juga mengadakan rapat 

majelis pada akhir tahun khusus untuk membahas mengenai program gereja untuk 

satu tahun ke depan. 

Upaya gereja untuk memberikan laporan keuangan secara transparan 

dilakukan dengan menyusun laporan pemasukan dan pengeluaran yang 

dipublikasikan kepada jemaat setiap bulannya melalui satu papan pengumuman 

yaitu majalah dinding (mading) gereja. Laporan keuangan gereja tidak didasarkan 

pada anggaran yang terencana. Misalnya gereja akan mengadakan suatu perayaan, 

maka panitia mulai menyiapkan anggaran beberapa bulan sebelumnya. Hal ini 

disebabkan karena sumber dana yang diterima oleh gereja hanya diperoleh dari 

jemaat saja dan tidak ada donatur secara tetap.  Tetapi berbeda halnya dengan 

pembangunan gereja. Bendahara telah mempersiapkan anggaran jauh-jauh hari 

sebelum pembangunan dilaksanakan. Bendahara beserta pengurus akan 

memberitahukan hal tersebut kepada jemaat gereja dan akan membuat kotak 

persembahan khusus untuk pelaksanaan pembangunan gereja.  

Pengeluaran rutin rata-rata di GIA-GI per bulan yaitu sekitar Rp 

12.000.000,-. Pengeluaran tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah 

tangga gereja (seperti membayar listrik, air, dan lain-lain), membiayai Hamba 

Tuhan GIA-GI, serta program gereja yang telah direncanakan. Pengeluaran gereja 

dilaporkan secara bulanan melalui mading gereja. Sedangkan pemasukan rata-rata 

di GIA-GI per bulan yaitu sekitar Rp 14.000.000,-. Pemasukan tersebut berasal 

dari seluruh jemaat GIA-GI. Pemasukan gereja dilaporkan secara mingguan 



16 
�

melalui warta gereja, setelah itu direkap dalam laporan bulanan melalui mading 

gereja. Pemasukan tersebut digunakan untuk tiap acara kegiatan rutin gereja 

misalnya PWK (Persekutuan Wanita Kristen), KPK (Kelompok Persekutuan 

Keluarga), PRBK (Pemuda Remaja Bagi Kristus), dan KAA (Kebaktian Anak-

Anak). Selain itu dana tersebut juga digunakan untuk perayaan-perayaan khusus 

misalnya hari raya paskah, kebangkitan Isa Almasih, natal, dan lain-lain.  

Jika dilihat dari pemasukannya, GIA-GI selalu mengalami surplus dalam 

keuangan. Jika terjadi surplus, maka sisa saldo yang ada akan digunakan untuk 

kebutuhan ke depan. Meskipun begitu, GIA-GI juga pernah mengalami defisit 

pada tahun 2009. Untuk mengatasi defisit tersebut gereja memiliki dua alternatif 

yaitu melalui bantuan dari jemaat gereja atau  meminjam uang kepada jemaat 

gereja yang memiliki keuangan lebih. Setiap dana yang diperoleh akan 

dimasukkan ke Bank atas nama Pendeta dan Bendahara gereja, dengan maksud 

untuk menghindari kecurangan dalam pengelolaan keuangan gereja.  

Setiap laporan keuangan yang telah disusun secara transparan akan 

ditandatangani dan disahkan oleh Pendeta, setelah itu laporan dapat 

dipublikasikan kepada pengurus beserta jemaat gereja. Meskipun GIA-GI 

merupakan cabang dari GIA Pringgading di Semarang, tetapi GIA-GI telah 

memenuhi syarat untuk menjadi gereja yang mandiri (dapat berdiri sendiri). Oleh 

karena itu, transparansi laporan keuangan yang disusun oleh bendahara gereja 

tidak perlu dilaporkan kembali ke GIA Pringgading yang merupakan gereja pusat 

Isa Almasih di Semarang. Syarat-syarat yang harus dipenuhi misalnya jumlah 
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jemaat di gereja tersebut minimal 100 orang, memiliki gedung yang telah 

dibangun sendiri oleh gereja tersebut, dan memiliki peralatan yang memadai.  

Dari pengamatan peneliti,selama ini bendahara memberikan laporan 

keuangan secara transparan untuk kepentingan jangka pendek karena laporan 

keuangan yang disusun hanya dalam bulanan saja. Berkenaan dengan pengelolaan 

keuangan, gereja tidak membuat anggaran tahunan tetapi secara bulanan dengan 

alasan agar pemasukan dan pengeluaran yang terjadi lebih terprediksi dengan baik 

dan bendahara lebih mudah mengontrol keuangan gereja. Menurut pandangan 

peneliti, penyajian laporan keuangan gereja belum maksimal karena hanya 

menggunakan satu media yaitu mading gereja. Sedangkan jemaat cenderung tidak 

mengetahui bahwa laporan keuangan gereja selalu disajikan di mading tersebut. 

Pengurus bukan bendahara dan bendahara memilih mading sebagai media 

penyajian karena dirasa memudahkan jemaat untuk langsung membaca 

pemasukan dan pengeluaran dana gereja.  

 

Pandangan Pengurus Terhadap Laporan Keuangan Gereja  

Pandangan Pengurus Bukan Bendahara 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci, laporan keuangan 

yang disusun oleh bendahara untuk pengurus gereja meliputi pendeta, rohaniwan, 

dan majelis sama seperti laporan keuangan yang disusun untuk jemaat gereja yaitu 

laporan pemasukan dan pengeluaran dalam bentuk bulanan saja. Pengurus gereja 

mengatakan bahwa laporan keuangan itu penting karena sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepada jemaat yang telah menjadi bagian dari sumber dana 
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bagi kepentingan kegiatan gereja, untuk melihat perkembangan ekonomi gereja 

dari bulan ke bulan, untuk mengetahui posisi keuangan/harta gereja sehingga 

dapat dialokasikan untuk kebutuhan pelayanan, untuk mengetahui apakah gereja 

telah memanfaatkan dana jemaat dengan baik, dan untuk keterbukaan antara 

jemaat dan gereja. Pengurus gereja juga berpendapat bahwa laporan keuangan 

gereja penting bagi jemaat karena jemaat berhak mengetahui dana yang telah 

diberikan kepada gereja, sebagai bentuk pertanggungjawaban gereja terhadap 

jemaat, jemaat dapat mengetahui posisi keuangan gereja dan memperhatikan 

penggunaan keuangan gereja, jemaat dapat mengetahui perkembangan ekonomi 

gereja dari bulan ke bulan, selain itu jemaat juga dapat memberikan koreksi 

apakah dana yang masuk telah dimanfaatkan dan diolah dengan benar oleh 

bendahara gereja sehingga ada keterbukaan antara jemaat dan gereja. Selain itu 

dengan adanya kebutuhan-kebutuhan gereja, jemaat dapat membantu. 

Jenis laporan keuangan gereja ditentukan oleh majelis yang disetujui oleh 

ketua majelis. Rohaniwan tidak ikut dalam penentuan jenis laporan keuangan ini 

karena tugas utamanya adalah mendampingi atau membantu pendeta untuk 

menggembalakan jemaat gereja, kecuali diminta untuk hadir dan menentukan 

jenis laporan keuangan gereja. Laporan keuangan gereja disusun oleh bendahara I 

dan dipublikasikan oleh bendahara II.  

Laporan keuangan gereja selama ini hanya dipublikasikan melalui satu 

papan pengumuman atau yang disebut mading gereja. Sedangkan pengurus gereja 

seperti pendeta dan rohaniwan berpendapat bahwa laporan keuangan gereja perlu 

disampaikan sesekali secara lisan saat kebaktian berlangsung. Tetapi majelis 
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berpendapat bahwa laporan keuangan gereja tidak perlu disampaikan secara lisan 

saat kebaktian berlangsung, karena jemaat dapat membaca langsung melalui 

papan pengumuman/mading. Selain itu tidak semua jemaat bersikap kritis 

terhadap laporan keuangan gereja. Oleh karena itu, penyajian laporan keuangan 

gereja dirasa belum begitu dipahami oleh jemaat karena jarangnya melihat papan 

pengumuman gereja. Laporan keuangan yang selama ini disusun oleh bendahara 

gereja dirasa tidak pernah ada kesalahan, karena jika ada kesalahan jemaat atau 

pengurus bisa langsung konfirmasi ke bendahara gereja.  

GIA-GI mengadakan rapat majelis secara rutin minimal satu kali dalam 

satu bulan dalam minggu pertama untuk membicarakan seluruh aspek yang terjadi 

di sekitar gereja dan rapat majelis pada akhir tahun untuk membicarakan program 

untuk periode selanjutnya. Rapat majelis ini dihadiri oleh pengurus gereja 

meliputi pendeta, majelis, dan bendahara. Program akan disusun oleh majelis 

didampingi oleh pendeta beserta bendahara, karena program yang akan dibuat 

harus disesuaikan dengan anggaran yang ada.Segala anggaran yang masuk dan 

keluar selalu disajikan oleh bendahara dalam laporan keuangan gereja, tetapi tidak 

banyak jemaat yang selalu memperhatikan laporan keuangan gereja. Hal itu 

disebabkan oleh minimnya media yang dapat digunakan untuk penyajian laporan 

keuangan di gereja tersebut. Walaupun tidak banyak jemaat yang selalu 

memperhatikan laporan keuangan gereja, pengurus merasa jemaat sudah cukup 

puas dan percaya terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh bendahara, 

karena jika tejadi kesalahan dalam laporan keuangan tersebut jemaat punya 
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peluang untuk menanyakan langsung maksud dari isi laporan keuangan kepada 

pengurus atau bendahara gereja.  

Menurut pengurus gereja, jemaat sebagai bagian dari sumber dana gereja 

juga perlu mengetahui pemasukan gereja misalnya dana yang berasal dari janji 

iman dan dana yang berasal dari pihak ketiga (bukan jemaat). Janji iman adalah 

persembahan yang diberikan kepada gereja atas dasar janji diri sendiri kepada 

Tuhan bahwa akan memberikan persembahan tersebut dengan nominal sebesar 

yang telah dijanjikan. Sedangkan dana dari pihak ketiga (bukan jemaat) adalah 

dana yang diberikan oleh orang tertentu untuk membantu gereja, walaupun orang 

tersebut bukan jemaat di gereja yang akan dibantu. Dana yang berasal dari janji 

iman akan disajikan dalam laporan keuangan secara lengkap sebesar total dari 

penerimaan dana tersebut, tetapi tidak diperinci nama jemaat karena sifatnya yang 

pribadi atau rahasia.Sedangkan dana dari pihak ketiga (bukan jemaat) juga akan 

disajikan dalam laporan keuangan sebesar total dari penerimaan dana tersebut dan 

diperinci nama jemaat atau tidak diperinci nama jemaat sesuai permintaan dari 

penyumbang dana. Pemasukan tersebut perlu diinformasikan kepada jemaat 

karena dana tersebut bersifat untuk kepentingan bersama, agar adanya 

keterbukaan terhadap dana yang diterima gereja, disamping itu juga untuk 

memacu jemaat agar ikut membantu dalam keuangan gereja. 

Untuk mewujudkan pelayanan yang sebaik-sebaiknya, perlu adanya 

pembagian tugas diantara fungsionaris bendahara dalam pengelolaan keuangan 

gereja. Tujuan dari pembagian tugas ini adalah untuk menghindari kesalahan atau 

kecurangan baik yang tidak sengaja maupun yang disengaja, untuk membantu jika 
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ada kepentingan mendadak yang harus dihadiri (jika bendahara I tidak bisa hadir, 

maka dapat digantikan oleh bendahara II). Kriteria untuk menjadi seorang 

bendahara gereja menurut pengurus sendiri yaitu mampu mengelola keuangan 

gereja walaupun tidak memiliki pendidikan yang tinggi, mengetahui tentang 

keuangan, memiliki sikap jujur, takut akan Tuhan, rajin ke gereja, dan setia dalam 

pelayanan gereja. Biasanya dalam rapat majelis akan ditunjuk salah satu orang 

dalam majelis tersebut yang mau menjadi bendahara gereja. 

Penyajian laporan keuangan gereja yang disusun oleh bendahara dirasa 

sudah memadai meskipun hanya berupa pemasukan dan pengeluaran saja, tetapi 

jemaat merasa sudah cukup lengkap dan jelas. Bendahara gereja juga selalu 

memberikan laporan keuangan secara tepat waktu. Pengurus GIA-GI memilih 

laporan keuangan secara sederhana dan merasa tidak perlu menyajikan laporan 

keuangan dalam mingguan, bulanan, dan tahunan karena bukan merupakan gereja 

yang besar dan tidak perlu adanya laporan ke gereja pusat. 

Pandangan Bendahara 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara gereja, laporan keuangan 

yang disusun untuk pengurus gereja dan jemaat gereja yaitu laporan pemasukan 

dan pengeluaran dalam bentuk bulanan. Bendahara gereja mengatakan bahwa 

laporan keuangan itu penting karena pengurus dan jemaat menjadi lebih 

mengetahui penggunaan keuangan gereja. Bendahara gereja juga berpendapat 

bahwa laporan keuangan gereja penting bagi jemaat karena jemaat menjadi lebih 

tahu mengenai pemasukan dan pengeluaran gereja.  
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Peran utama seorang bendahara gereja adalah mengelola keuangan gereja 

dan mempublikasikan laporan keuangan gereja kepada jemaat secara terbuka. 

Bendahara berpendapat bahwa selama ini tidak pernah kesulitan dalam 

menjalankan tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, bendahara 

mendiskusikannya lewat rapat majelis dengan pengurus gereja. Pengurus beserta 

bendahara juga akan merencanakan program dan anggaran untuk satu periode ke 

depan. Meskipun perencanaan telah dibuat dalam rapat majelis, pengurus dan 

bendahara juga menganggarkan pengeluaran untuk peristiwa yang tidak 

direncanakan misalnya ada jemaat yang sakit, jemaat yang meninggal, dan lain-

lain.  

 Laporan keuangan gereja selama ini hanya dipublikasikan melalui satu 

papan pengumuman atau yang disebut mading gereja. Walaupun hanya 

dipublikasikan melalui satu media, bendahara berpendapat bahwa penyajian 

laporan keuangan gereja sudah cukup memadai. Pengurus gereja tidak perlu 

menyampaikan secara lisan saat kebaktian di gereja, karena jemaat bisa membaca 

langsung di papan pengumuman gereja. Penyajian laporan keuangan gereja dalam 

bentuk laporan pemasukan dan pengeluaran dirasa sudah cukup lengkap dan jelas 

bagi pengurus dan jemaat gereja. Bendahara menyusun laporan keuangan gereja 

secara sederhana dengan tujuan agar mudah dipahami oleh jemaat. Bendahara 

juga merasa telah menyusun laporan keuangan gereja secara tepat waktu. 

Walaupun tidak banyak jemaat yang selalu memperhatikan laporan 

keuangan gereja, tetapi bendahara merasa jemaat sudah cukup puas dan percaya 

terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh bendahara, karena jika tejadi 
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kesalahan dalam laporan keuangan tersebut jemaat bisa menanyakan langsung 

kepada pengurus atau bendahara gereja. Bendahara selalu membuka peluang bagi 

jemaat untuk bertanya tentang isi dari maksud laporan keuangan gereja ataupun 

jika terjadi kesalahan dalam penyajian laporan keuangan gereja. Tetapi selama ini 

bendahara merasa tidak pernah melakukan kesalahan dalam penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan gereja.  

 Jemaat sebagai bagian dari sumber dana gereja juga perlu mengetahui 

pemasukan gereja misalnya dana yang berasal dari janji iman dan dana yang 

berasal dari pihak ketiga (bukan jemaat). Dana yang berasal dari janji iman dan 

pihak ketiga akan tetap diinformasikan ke jemaat karena jemaat berhak untuk 

mengetahui pemasukan gereja. Keuangan gereja dari tahun ke tahun mengalami 

naik-turun. Gereja pernah mengalami defisit dan cara mengatasinya adalah 

introspeksi dan segera mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Walaupun 

gereja pernah mengalami defisit, tetapi gereja juga pernah mengalami surplus. 

Jika gereja mengalami surplus maka dana tersebut digunakan untuk program yang 

belum terlaksana.  

Bendahara GIA-GI secara resmi hanya satu orang, tetapi dibantu oleh satu 

orang lagi untuk menjalankan tugasnya. Bendahara I bertugas untuk mencatat 

laporan keuangan gereja, dan bendahara II bertugas untuk membantu menyusun 

serta mempublikasikan laporan keuangan gereja kepada jemaat. Laporan 

keuangan gereja yang telah disusun akan ditandatangani terlebih dahulu oleh 

bendahara I dan pendeta. Maksud dari tanda tangan tersebut yaitu untuk memberi 

peluang mengoreksi dan mengesahkan laporan keuangan gereja yang akan 
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dipublikasikan kepada jemaat. Tahap-tahap yang dilakukan bendahara gereja 

untuk menghasilkan laporan keuangan gereja yaitu : 

1. Mengumpulkan persembahan gereja setiap minggu. 

2. Merekap pemasukan dan pengeluaran setiap minggu. 

3. Menyusun pemasukan dan pengeluaran setiap minggu dalam bentuk 

bulanan. 

 

Tabel 2 

Pandangan Pengurus (Bukan Bendahara dan Bendahara) 

 
No. Keterangan Pandangan 

Pengurus 
(Bukan 

Bendahara) 

Pandangan 
Pengurus 

(Bendahara) 

Catatan 

1. Penyampaian 
laporan 
keuangan 
gereja secara 
lisan saat 
kebaktian. 

� Pendeta dan 
Rohaniwan 
berpendapat 
bahwa perlu 
sesekali 
laporan 
keuangan 
disampaikan 
secara lisan. 

� Majelis 
berpendapat 
bahwa 
laporan 
keuangan 
tidak perlu 
disampaikan 
secara lisan. 

� Bendahara 
berpendap
at tidak 
perlu, 
karena 
jemaat 
cukup 
membaca 
di mading. 

� Adanya perbedaan 
pandangan diantara 
Pengurus Gereja dan 
Bendahara. 
Penyebabnya adalah 
Pendeta dan 
Rohaniwan merasa 
bahwa hal tersebut 
penting 
dipublikasikan agar 
mendorong jemaat 
agar lebih 
memperhatikan 
laporan keuangan 
gereja.  

2. Pemahaman 
jemaat 
terhadap 
penyajian 
laporan 
keuangan 
gereja. 

Dirasa belum 
begitu 
dipahami 
jemaat karena 
jarangnya 
melihat 
mading dan 

Penyajiannya 
mudah 
dipahami 
jemaat 
karena 
laporan yang 
dibuat hanya 

Adanya perbedaan 
pandangan antara 
pengurus dan 
bendahara. Sejauh 
yang peneliti lihat, 
penyajian laporan 
keuangan gereja 
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jemaat tidak 
bersikap kritis 
terhadap 
laporan 
keuangan 
gereja. 

dalam bentuk 
pemasukan 
dan 
pengeluaran. 

memang masih 
sederhana tetapi 
sebagian besar jemaat 
masih bersikap cuek 
terhadap laporan 
keuangan yang telah 
disusun oleh 
bendahara. Sedangkan 
bagi bendahara hal ini 
dianggap mudah 
karena bendahara 
sendiri yang 
menyiapkan laporan 
keuangan gereja. 

 

Disamping perbedaan diatas, pengurus dan bendahara memiliki pandangan 

yang sama bahwa laporan keuangan itu penting, karena sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepada jemaat, untuk mengetahui pemasukan dan 

pengeluaran dana gereja, dan lain-lain. Bentuk laporan keuangan yang disusun 

oleh bendahara untuk pengurus dan jemaat di GIA-GI adalah laporan pemasukan 

dan pengeluaran dalam bentuk bulanan saja. Menurut pengurus dan bendahara, 

laporan keuangan juga penting bagi jemaat karena jemaat dapat memberikan 

koreksi serta mengetahui pemasukan dan pengeluaran gereja sehingga diharapkan 

akan terus memberi dukungan bagi pembiayaan gereja. Laporan keuangan gereja 

selama ini hanya dipublikasikan melalui mading gereja. Meskipun demikian, 

pengurus dan bendahara merasa jemaat sudah cukup puas dan percaya. Dana yang 

berasal dari janji iman dan pihak ketiga (bukan jemaat) tetap disajikan dalam 

laporan keuangan dengan maksud agar adanya keterbukaan terhadap dana yang 

diterima gereja, memacu jemaat agar ikut membantu dalam keuangan gereja, serta 

jemaat memiliki hak untuk mengetahui pemasukan gereja.  
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Persepsi Jemaat Terhadap Laporan Keuangan Gereja 

Karakteristik Responden 

Gambaran jemaat yang menjadi responden sebagai berikut : 

 

Tabel 3 

Karakteristik Responden GIA-GI 

 

Jenis Kelamin Responden    Absolute % 
  Laki-Laki 43 53,75 
  Perempuan 37 46,25 
  Jumlah 80 100 
Umur Responden       
  20-40 tahun 34 42,5 
  >40 tahun 46 57,5 
  Jumlah 80 100 
Pendidikan Terakhir Responden       
  D-3 2 2,5 
  S-1 78 97,5 
  Jumlah 80 100 
Pekerjaan Responden       
  Mahasiswa 13 16,25 
  Karyawan 39 48,75 
  Wiraswasta 6 7,5 
  Ibu Rumah Tangga 22 27,5 
  Jumlah 80 100 
Lama Responden Berjemaat di Gereja       
  5-10 tahun 3 3,75 
  >10 tahun 77 96,25 
  Jumlah 80 100 
Keaktifan Responden di Gereja       
  Tidak Aktif 17 21,25 
  Aktif 48 60 
  Sangat Aktif 15 18,75 
  Jumlah 80 100 

 

Responden mayoritas adalah laki-laki sebanyak 53,75%. Umur responden 

rata-rata lebih dari 40 tahun dan yang berumur tersebut sebanyak 57,5%. 

Pendidikan terakhir responden mayoritas adalah S-1 sebanyak 97,5%. Pekerjaan 
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responden sebagian besar adalah seorang karyawan sebanyak 48,75%. Lama 

responden berjemaat di GIA-GI rata-rata lebih dari 10 tahun sebanyak 96,25%. 

Rata-rata responden yang cenderung aktif di gereja sebanyak 60%. Jika 

dibandingkan, maka rata-rata hasil karakteristik responden yang didapat sama 

dengan data yang dimiliki oleh gereja. 

 

Persepsi Jemaat Terhadap Bentuk Laporan Keuangan Gereja 

 Bentuk laporan keuangan gereja yang diketahui oleh responden di GIA-GI 

sebagai berikut : 

 

Tabel 4 

Pandangan Responden Terhadap Bentuk Laporan Keuangan Gereja 

 

  Frequency Percent (%) 
Laporan Persembahan Mingguan 61 76,25 
Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Bulanan 19 23,75 
Total 80 100 

 

Tidak semua responden memahami bentuk laporan keuangan gereja secara 

lengkap.Mayoritas responden76,25%mengetahui bahwa laporan yang disusun 

oleh bendahara gereja berupa laporan persembahan mingguan. Hal tersebut 

disebabkan karena responden lebih memperhatikan warta jemaat yang selalu 

dibagikan setiap minggunya oleh petugassaat kebaktian berlangsung. Sedangkan 

warta jemaat hanya bersifat laporan tambahan terhadap persembahan-

persembahan atau pemasukan lainnya yang masuk ke bendahara.  
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Responden lainnya sebanyak 23,75% mengetahui bahwa laporan yang 

disusun oleh bendahara gereja berupa laporan pemasukan dan pengeluaran 

bulanan. Responden berpendapat laporan dalam bentuk bulanan ini adalah mereka 

yang cenderung aktif dalam kegiatan gereja, sehingga responden lebih tahu bahwa 

laporan yang disusun oleh bendahara hanya dalam bentuk bulanan yang disajikan 

di papan pengumuman atau yang disebut mading gereja.  

 

Persepsi Jemaat Mengenai Laporan Keuangan Gereja 

Tabel 5 

Memadai Tidaknya Penyajian Laporan Keuangan Gereja 

 

 Frequency Percent (%) 
Sangat Tidak Setuju 3 3,75 
Tidak Setuju 20 25 
Netral 2 2,5 
Setuju 29 36,25 
Sangat Setuju 26 32,5 
Total 80 100 

 

 Berdasarkan tabel diatas, 36,25% jemaat setuju bahwa penyajian laporan 

keuangan gereja sudah memadai. Hal tersebut disebabkan karena jemaat 

menerima warta setiap minggunya saat kebaktian berlangsung, sehingga jemaat 

menyimpulkan bahwa warta merupakan bentuk dari laporan keuangan gereja. 

Namun 25% jemaat berpendapat bahwa penyajian laporan keuangan gereja 

kurang memadai. Bahkan 3,75% berpendapat bahwa penyajian laporan keuangan 

gereja tidak memadai. Hal tersebut disebabkan karena jemaat lebih bersikap kritis 
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dalam melihat laporan keuangan yang disusun oleh bendahara gereja. Jemaat 

mengetahui bahwa laporan keuangan gereja hanya disajikan melalui mading.  

 

Tabel 6 

Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan Gereja 

 

 Frequency Percent (%) 
Setuju 75 93,75 
Sangat Setuju 5 6,25 
Total 80 100 

 

 Pada umumnya jemaat berpendapat bahwa penyajian laporan keuangan 

sudah tepat waktu, karena jemaat melihat bahwa bendahara gereja selalu 

memberikan laporannya dalam bentuk warta setiap minggunya yang direkap 

dalam bentuk  laporan pemasukan dan pengeluaran bulanan. 

 

Tabel 7 

Manfaat Mading Sebagai  

Media Penyajian Laporan Keuangan Gereja 

 

 Frequency Percent (%) 
Tidak Setuju 21 26,25 
Setuju 59 73,75 
Total 80 100 

 

 Berdasarkan tabel diatas, 73,75% jemaat setuju bahwa penyajian laporan 

keuangan melalui mading sudah cukup jelas. Hal tersebut disebabkan karena 

penyajiannya walaupun masih sederhana (hanya pemasukan dan pengeluaran) 

tetapi jemaat mudah memahami maksud dari isi laporan keuangan gereja. Namun 
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ada 26,25% jemaat tidak setuju karena media yang digunakan masih sangat 

minim. Jika penyajiannya hanya melalui mading, tidak banyak jemaat yang 

memperhatikan dan mengetahui maksud dari isi laporan keuangan gereja yang 

telah disusun oleh bendahara.  

 

Tabel 8 

Penyampaian Laporan Keuangan Gereja Secara Lisan 

 

 Frequency Percent (%) 
Tidak Setuju 32 40 
Setuju 47 58,75 
Sangat Setuju 1 1,25 
Total 80 100 

 

 Berdasarkan tabel diatas, 58,75% jemaat cenderung setuju jika laporan 

keuangan perlu disampaikan secara lisan saat kebaktian di gereja karena banyak 

jemaat yang tidak memperhatikan laporan keuangan yang telah disajikan melalui 

mading gereja, sehingga jika disampaikan secara lisan maka jemaat cenderung 

lebih mengetahui bahwa bendahara telah memberikan laporan tersebut kepada 

jemaat. Jemaat juga bisa menilai kinerja dari bendahara gereja. Namun ada 40% 

jemaat tidak setuju jika laporan keuangan perlu disampaikan secara lisan saat 

kebaktian di gereja karena jemaat telah membaca laporan keuangan lewat warta 

gereja setiap minggunya. Sehingga jemaat menyimpulkan bahwa bendahara gereja 

telah memberikan laporan keuangan kepada jemaat. 
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Tabel 9 

Pemahaman Jemaat Mengenai Penyajian Laporan Keuangan Gereja 

 

 

 

 Pada umumnya jemaat berpendapat bahwa penyajian laporan keuangan 

gereja yang saat ini ada mudah dipahami jemaat. Hal tersebut disebabkan karena 

laporan keuangan yang disusun hanya berupa pemasukan dan pengeluaran saja, 

sehingga memudahkan jemaat dalam membaca dan mengerti maksud dari isi 

laporan keuangan gereja. 

 

Tabel 10 

Penyajian Laporan Keuangan Gereja Secara Berkala 

 

 Frequency Percent (%) 
Setuju 61 76,25 
Sangat Setuju 19 23,75 
Total 80 100 

 

 Pada umumnya jemaat berpendapat bahwa laporan keuangan sebaiknya 

diinformasikan secara mingguan, bulanan, dan tahunan. Hal tersebut perlu 

dilakukan oleh bendahara gereja agar dapat mengetahui keadaan ekonomi gereja 

apakah mengalami penurunan atau kenaikan. Selain itu, memacu jemaat untuk 

bersikap kritis terhadap laporan keuangan gereja. 

 

 

 Frequency Percent (%) 
Setuju 71 88,75 
Sangat Setuju 9 11,25 
Total 80 100 
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Tabel 11 

Maksud Dari Penyusunan Laporan Keuangan Gereja 

 

 Frequency Percent (%) 
Setuju 20 25 
Sangat Setuju 60 75 
Total 80 100 

 

 Berdasarkan tabel diatas, 25% jemaat setuju bahwa dengan laporan 

keuangan yang sekarang ada akan membuat jemaat terus memberikan dananya 

untuk gereja. Bahkan 75% jemaat cenderung sangat setuju bahwa dengan laporan 

keuangan yang sekarang ada akan membuat jemaat terus memberikan dananya 

untuk gereja. Hal tersebut disebabkan karena bentuk kepuasan dan kepercayaan 

dari jemaat terhadap gereja. Dengan adanya laporan keuangan, berarti bendahara 

telah menerima dana tersebut dan dapat memanfaatkan dana tersebut untuk 

kepentingan gereja. 

 

Tabel 12 

Peluang Jemaat Terhadap Laporan Keuangan Gereja 

 

 Frequency Percent (%) 
Netral 8 10 
Setuju 54 67,5 
Sangat Setuju 18 22,5 
Total 80 100 

 

 Berdasarkan tabel diatas, 67,5% jemaat setuju bahwa jemaat punya 

peluang untuk bertanya tentang isi dari maksud laporan keuangan gereja. Hal 

tersebut disebabkan karena jika ada kesalahan yang dilakukan oleh bendahara atau 
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ketidakjelasan jemaat terhadap isi laporan keuangan, maka jemaat dapat bertanya 

langsung kepada pengurus atau bendahara gereja. 

 

Tabel 13 

Laporan Keuangan Gereja Untuk Pengurus dan Jemaat 

 

 Frequency Percent (%) 
Sangat Tidak Setuju 8 10 
Tidak Setuju 66 82,5 
Netral 2 2,5 
Setuju 4 5 
Total 80 100 

 

 Berdasarkan tabel diatas, 82,5% jemaat tidak setuju jika laporan keuangan 

yang disusun untuk pengurus seharusnya berbeda dengan laporan yang dibuat 

untuk jemaat. Hal tersebut disebabkan karena bila ada perbedaan laporan yang 

disajikan, bisa timbul ketidakpercayaan jemaat terhadap gereja. Namun ada 5% 

jemaat setuju jika laporan keuangan yang disusun untuk pengurus seharusnya 

berbeda dengan laporan yang dibuat untuk jemaat. Hal tersebut disebabkan karena 

kemungkinan ada dana dari janji iman atau pihak ketiga (bukan jemaat) yang 

sifatnya rahasia atau tidak ingin dipublikasikan kepada jemaat gereja. 
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Tabel 14 

Kepuasan dan Kepercayaan Jemaat 

 

 Frequency Percent (%) 
Setuju 59 73,75 
Sangat Setuju 21 26,25 
Total 80 100 

 

 Pada umumnya jemaat berpendapat bahwa laporan keuangan gereja 

selama ini sudah membuat jemaat cukup puas dan cukup pecaya. Hal tersebut 

disebabkan karena bendahara selalu menyajikan laporan keuangan di warta jemaat 

setiap minggunya jika ada persembahan yang masuk. Selain itu, bendahara juga 

menyajikan laporan keuangan setiap bulan di mading gereja yang berisi 

pemasukan dan pengeluaran gereja. 

 

Tabel 15 

Penandatanganan Laporan Keuangan Gereja 

 

 Frequency Percent (%) 
Setuju 12 15 
Sangat Setuju 68 85 
Total 80 100 

 

 Pada umumnya jemaat berpendapat bahwalaporan keuangan gereja yang 

diinformasikan kepada jemaat harus ditandatangani oleh Pendeta sebagai bentuk 

pengakuan atas kebenarannya. Hal tersebut disebabkan untuk menghindari 

kesalahan bendahara dalam menyusun laporan keuangan gereja sebelum 

dipublikasikan kepada jemaat.  
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Tabel 16 

Dana dari Janji Iman Jemaat 

 

 Frequency Percent (%) 
Tidak Setuju 52 65 
Netral 2 2,5 
Setuju 24 30 
Sangat Setuju 2 2,5 
Total 80 100 

 

 Berdasarkan tabel diatas, 65% jemaat tidak setuju jika dana yang berasal 

dari janji iman tidak diinformasikan ke jemaat. Hal tersebut disebabkan karena 

jemaat sebagai bagian dari sumber dana gereja juga berhak untuk mengetahui 

pemasukan gereja. Disamping itu, jemaat juga dapat mengetahui kegunaan dari 

dana tersebut. Namun ada 30% jemaat setuju jika dana yang berasal dari janji 

iman tidak diinformasikan ke jemaat. Hal tersebut disebabkan karena dana yang 

berasal dari janji iman sifatnya rahasia atau dengan maksud tidak ingin 

dipublikasikan kepada jemaat lainnya. 

 

Tabel 17 

Dana dari Pihak Ketiga (Bukan Jemaat) 

 

 Frequency Percent (%) 
Sangat Tidak Setuju 11 13,75 
Tidak Setuju 67 83,75 
Netral 2 2,5 
Total 80 100 

 

 Berdasaran tabel diatas, 83,75% jemaat tidak setuju jika dana yang berasal 

dari pihak ketiga (bukan jemaat) tidak diinformasikan ke jemaat. Bahkan 13,75% 
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jemaat sangat tidak setuju jika dana yang berasal dari pihak ketiga (bukan jemaat) 

tidak diinformasikan ke jemaat. Hal tersebut disebabkan karena jemaat berhak 

mengetahui dana yang masuk ke gereja dan manfaat dari penggunaan dana 

tersebut. 

 

Tabel 18 

Pemahaman Bendahara Mengenai Keuangan 

 

 Frequency Percent (%) 
Netral 4 5 
Setuju 64 80 
Sangat Setuju 12 15 
Total 80 100 

 

 Pada umumnya jemaat berpendapat bahwa bendahara yang ditunjuk 

seharusnya memahami tentang keuangan. Tujuan dari hal tersebut agar 

memudahkan bendahara untuk menyusun dan mempublikasikan laporan keuangan 

gereja kepada jemaat, sehingga jika ada jemaat yang bertanya mengenai isi 

laporan keuangan gereja maka bendahara dapat menjelaskan secara detail. 
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Tabel 19 

Pendidikan Bendahara 

 

 Frequency Percent (%) 
Tidak Setuju 7 8,75 
Netral 1 1,25 
Setuju 37 46,25 
Sangat Setuju 35 43,75 
Total 80 100 

 

 Berdasarkan tabel diatas, 46,25% jemaat setuju jika bendahara gereja 

harus memiliki pendidikan yang tinggi. Bahkan 43,75% jemaat sangat setuju jika 

bendahara gereja harus memiliki pendidikan yang tinggi. Hal tersebut disebabkan 

karena jika bendahara memiliki pendidikan yang tinggi, maka bendahara bisa 

bersikap kritis terhadap pengelolaan keuangan gereja dan dapat mengambil 

keputusan mengenai keuangan gereja. 

 

Tabel 20 

Tanggung Jawab Bendahara 

 

 Frequency Percent (%) 
Setuju 77 96,25 
Sangat Setuju 3 3,75 
Total 80 100 

 

 Pada umumnya jemaat berpendapat jika bendahara gereja seharusnya 

memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Hal tersebut disebabkan 

karena jemaat merupakan bagian dari sumber dana gereja, sehingga bendahara 

memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola keuangan gereja. Jika 
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bendahara mengelola keuangan gereja dengan baik dan benar, maka timbul 

kepuasan dan kepercayaan jemaat terhadap gereja. 

 

Tabel 21 

Pembatasan Waktu Menjadi Bendahara 

 

 Frequency Percent (%) 
Setuju 60 75 
Sangat Setuju 20 25 
Total 80 100 

 

 Pada umumnya jemaat berpendapat setuju mengenai adanya pembatasan 

waktu untuk menjadi bendahara. Tujuan dari pembatasan waktu tersebut yaitu 

untuk memberi kesempatan jemaat di gereja tersebut yang ingin menjadi 

bendahara untuk menstabilkan dan meningkatkan ekonomi gereja. 

 

Tabel 22 

Fungsionaris Bendahara 

 

 Frequency Percent (%) 
Netral 1 1,25 
Setuju 67 83,75 
Sangat Setuju 12 15 
Total 80 100 

 

 Pada umumnya jemaat setuju jika adanya pembagian tugas diantara 

fungsionaris bendahara. Hal tersebut disebabkan karena untuk menghindari 

kecurangan terhadap keuangan gereja. Selain itu, tujuan pembagian tugas adalah 
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untuk saling membantu antara bendahara I dan bendahara II sehingga 

kemungkinan sangat kecil untuk terjadi kesalahan.  

 

Dari gambaran diatas jemaat memandang penyajian laporan keuangan 

gereja sudah memadai dan cukup jelas. Jemaat berpendapat bahwa sebaiknya 

laporan keuangan diinformasikan secara mingguan, bulanan, dan tahunan agar 

dapat mengetahui keadaan ekonomi gereja. Beberapa jemaat tidak setuju jika 

laporan keuangan yang disusun untuk pengurus berbeda dengan yang dibuat untuk 

jemaat, karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakterbukaan gereja 

terhadap jemaat. Tetapi selama ini laporan keuangan gereja sudah membuat 

jemaat cukup puas dan percaya. Jemaat berpendapat bahwa seharusnya ada 

pembagian tugas diantara fungsionaris bendahara dapat berguna untuk 

menghindari kecurangan terhadap keuangan gereja. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa : 

1. GIA-GI berupaya memberikan laporan keuangan secara transparan yaitu 

laporan yang berisi pemasukan dan pengeluaran. Walaupun dapat 

dikatakan baik, gereja menyusun transparansi laporan keuangan hanya 

dalam bentuk bulanan yang dipublikasikan melalui satu media yaitu 

mading gereja. Walau sederhana, jemaat kurang begitu memahami 
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mengenai transparansi laporan keuangan gereja karena jarangnya jemaat 

yang memperhatikan mading gereja. Sumber dana GIA-GI secara umum 

diperoleh dari jemaat di gereja tersebut melalui persembahan-persembahan 

yang diberikan setiap minggunya.  

2. Dari pandangan pengurus (bukan bendahara dan bendahara) transparansi 

laporan keuangan itu penting, karena sebagai bentuk pertanggungjawaban 

kepada jemaat. Melalui transparansi laporan keuangan jemaat dapat 

mengetahui pemasukan dan pengeluaran serta dapat memberikan koreksi. 

Dana yang berasal dari janji iman dan pihak ketiga (bukan jemaat) tetap 

disajikan dalam laporan keuangan agar adanya keterbukaan terhadap 

jemaat. Menurut pengurus, selama ini jemaat sudah cukup puas dan 

percaya terhadap laporan keuangan gereja. 

3. Jika dilihat dari persepsi jemaat, penyajian laporan keuangan gereja secara 

transparan dianggap sudah memadai dan cukup jelas. Pada umumnya 

jemaat berpendapat bahwa laporan keuangan sebaiknya diinformasikan 

secara mingguan, bulanan, dan tahunan agar jemaat dapat mengetahui 

keadaan ekonomi gereja. Dengan adanya laporan keuangan, akan 

membuat jemaat terus memberikan dananya untuk gereja. Jemaat juga 

berpendapat bahwa bendahara gereja yang ditunjuk seharusnya memahami 

tentang keuangan, memiliki pendidikan yang tinggi, dan tanggung jawab 

yang besar dalam pengelolaan keuangan gereja. Disamping itu perlu juga 

adanya pembagian tugas diantara fungsionaris bendahara untuk 

menghindari kecurangan terhadap keuangan gereja.  
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Saran bagi Gereja  

 Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat mengatakan bahwa bagi 

pengurus dan bendahara gereja lebih mengoptimalkan lagi penyajian laporan 

keuangan kepada jemaat melalui media yang ada yaitu warta dan mading. 

Tujuannya agar jemaat lebih memahamiisi dari transparansi laporan keuangan dan 

jemaat dapat menilai kinerja dari bendahara gereja. 

Keterbatasan Penelitian 

 Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, 

dimana dalam pengumpulan data menggunakan teknik penelitian langsung dengan 

cara wawancara terstruktur dengan informan kunci yaitu Gembala Sidang, 

Rohaniwan, Majelis, dan Bendahara gereja. Selain itu, teknik penelitian juga 

dilakukan dengan pembagian kuesioner tertutup untuk Jemaat gereja. 

 Keterbatasan dalam penelitian ini adalah ketidakterbukaan jemaat gereja 

dalam menjawab kuesioner yang diberikan peneliti dalam menanggapi setiap 

pernyataan sehingga hasil penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal 

keakuratan data. 
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LAMPIRAN WAWANCARA 

Gembala Sidang, Rohaniwan, dan Majelis 

1. Laporan apa saja yang diterima berkenaan dengan keuangan gereja? 

2. Laporan apa saja yang diberikan kepada jemaat berkenaan dengan 

keuangan gereja? 

3. Apakah laporan keuangan penting bagi Bapak/Ibu sebagai pengurus 

gereja? Mengapa? 

4. Apakah laporan keuangan penting bagi jemaat? Mengapa? 

5. Siapa yang menentukan jenis laporan keuangan dalam gereja? 

6. Siapakah yang menyusun laporan keuangan gereja? 

7. Siapakah yang mempublikasikan laporan keuangan gereja? 

8. Dalam forum apa saja laporan pertanggungjawaban keuangan 

dibuat/dilakukan? 

9. Menurut Anda, apakah laporan keuangan perlu disampaikan secara lisan 

saat kebaktian di gereja? 

10. Menurut Anda, apakah  penyajian laporan keuangan yang disusun 

bendahara yang saat ini ada mudah dipahami jemaat? 

11. Apakah bendahara pernah melakukan kesalahan dalam menyusun laporan 

keuangan gereja? Jelaskan! 

12. Apakah orang yang menyusun program dan anggaran dengan yang 

membuat laporan pertanggungjawaban keuangan gereja itu sama? 

Mengapa? 
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13. Menurut Anda, apakah jemaat selalu memperhatikan laporan keuangan 

gereja?   

14. Menurut Anda, apakah jemaat puas dan percaya terhadap laporan 

keuangan gereja? 

15. Apakah jemaat punya peluang untuk bertanya tentang isi dari maksud 

laporan keuangan gereja? 

16. Menurut Anda, apakah dana yang berasal dari janji iman tidak perlu 

diinformasikan ke jemaat? Jelaskan! 

17. Menurut Anda, apakah dana dari pihak ketiga (bukan jemaat) tidak perlu 

diinformasikan ke jemaat? Jelaskan! 

18. Menurut Anda, apakah  perlu ada pembagian tugas diantara fungsionaris 

bendahara dalam pengelolaan keuangan gereja? 

19. Apa saja kriteria untuk menjadibendahara keuangan di gereja?  

20. Apakah  penyajian laporan keuangan gereja yang disusun bendahara sudah 

memadai? 

21. Apakah  bendahara telah memberikan laporan keuangan secara lengkap, 

berkala, tepat waktu, dan jelas?  
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Bendahara keuangan 

1. Laporan apa saja yang diberikan kepada pengurus berkenaan dengan 

keuangan gereja? 

2. Laporan apa saja yang diberikan kepada jemaat berkenaan dengan 

keuangan gereja? 

3. Apakah laporan keuangan penting bagi Bapak/Ibu sebagai bendahara 

gereja? Mengapa? 

4. Apakah laporan keuangan penting bagi jemaat? Mengapa? 

5. Apakah peran utama bendahara berkenaan dengan keuangan gereja? 

6. Bagaimana cara bendahara menyusun program beserta anggaran gereja? 

Apakah ada kesulitan dalam penyusunan tersebut? 

7. Apakah ada pengeluaran yang dianggarkan untuk peristiwa yang tidak 

direncanakan? 

8. Apakah  penyajian laporan  keuangan gereja yang disusun sudah 

memadai? 

9. Apakah  Anda telah memberikan laporan keuangan secara lengkap, 

berkala, tepat waktu, dan jelas?  

10. Menurut Anda, apakah laporan keuangan perlu disampaikan secara lisan 

saat kebaktian di gereja? 

11. Menurut Anda, apakah  penyajian laporan keuangan yang saat ini ada 

mudah dipahami jemaat? 

12. Apakah Anda pernah melakukan kesalahan dalam menyusun laporan 

keuangan gereja? Jelaskan! 
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13. Menurut Anda, apakah jemaat selalu memperhatikan laporan keuangan 

gereja?   

14. Menurut Anda, apakah  jemaat puas dan percaya terhadap laporan 

keuangan gereja? 

15. Apakah jemaat punya peluang untuk bertanya tentang isi dari maksud 

laporan keuangan gereja? 

16. Menurut Anda, apakah dana yang berasal dari janji iman tidak perlu 

diinformasikan ke jemaat? Jelaskan! 

17. Menurut Anda, apakah dana dari pihak ketiga (bukan jemaat) tidak perlu 

diinformasikan ke jemaat? Jelaskan! 

18. Bagaimana keadaan keuangan gereja dari tahun ke tahun?  

19. Apakah keuangan gereja pernah mengalami defisit? Jika iya, jelaskan cara 

mengatasinya! 

20. Apakah keuangan gereja pernah mengalami surpplus? Jika iya, jelaskan 

apakah yang dilakukan untuk mengelola keuangan tersebut? 

21. Apakah Anda menggunakananjuran peraturanyang ada untuk membuat 

laporan keuangan gereja? 

22. Tahap apa saja yang dilakukan untuk menghasilkan laporan 

pertanggungjawaban keuangan? 

23. Apakah laporan keuangan gereja perlu ditandatangani oleh beberapa pihak 

kepentingan? Siapa saja yang harus tandatangan? Apa makna dari 

tandatangan tersebut? 

24. Apakah ada pembagian tugas dalam mengurus keuangan gereja? Jelaskan! 
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KUESIONER UNTUK JEMAAT  

A. KARAKTERISTIK RESPONDEN 

1. Jenis Kelamin  : (1.) Laki – laki 

  (2.) Perempuan  

2. Umur   : ............ tahun 

3. Pendidikan  : (1.) SMP (2.) SMA (3.)  D-3 (4.) S-1 

     (5.) S-2 (6.)  S-3 

4. Pekerjaan  : ........................................ 

5. Lama berjemaat : ............ bulan / tahun (coret yang tidak sesuai) 

6. Keaktifan di gereja : (1.) Tidak aktif(2.) Aktif (3.) Sangat aktif 

 

* Bentuk laporan keuangan gereja apa saja yang bisa diketahui oleh jemaat? 

(berilah tanda centang) 

 � Laporan persembahan mingguan 

� Laporan pemasukan dan pengeluaran bulanan 

� Lain-lain ............................ (sebutkan sesuai yang Anda ketahui)  
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B. PETUNJUK PENGISIAN 

�  Mohon dibaca seteliti mungkin 

�  Jawablah semua pernyataan 

� Berilah tanda (X) pada jawaban yang sesuai dan cocok menurut pendapat 

Bapak/Ibu/Sdr pada kotak yang tersedia 

Keterangan : 

SS : Sangat setuju 

S : Setuju 

N : Netral 

TS : Tidak setuju 

STS : Sangat tidak setuju 

 

No. Pernyataan SS S N TS STS 
1. Penyajian  laporan keuangangereja 

dianggap sudah memadai. 
     

2. Penyajian  laporan keuangan gereja sudah 
tepat waktu. 

     

3. Penyajian laporan keuangangereja melalui 
mading sudah cukup jelas. 

     

4. Laporan keuangan juga perlu disampaikan 
secara lisan saat kebaktian di gereja. 

     

5. Penyajian laporan keuangan gereja yang 
saat ini ada mudah dipahami jemaat. 

     

6. Laporan keuangan sebaiknya 
diinformasikan secara mingguan, bulanan, 
dan tahunan. 

     

7. Dengan laporan keuangan yang sekarang 
ada, jemaat akan terus memberikan dana 
ke gereja. 

     

8. Jemaat punya peluang untuk bertanya 
tentang isi dari maksud laporan keuangan 
gereja. 

     

9. Laporan keuangan yang disusun untuk 
pengurus seharusnya berbeda dengan 
laporan yang dibuat untuk jemaat. 

     

10. Laporan keuangan gereja selama ini sudah 
membuat jemaat puas dan percaya. 

     

11. Laporan keuangan gereja yang 
diinformasikan kepada jemaat harus 
ditandatangani oleh Gembala Sidang 
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sebagai bentuk pengakuan atas 
kebenarannya. 

12. Dana yang berasal dari janji iman tidak 
perlu diinformasikan ke jemaat. 

     

13. Dana yang berasal dari pihak ketiga 
(bukan jemaat) tidak perlu diinformasikan 
ke jemaat. 

     

14. Bendahara gereja yang ditunjukseharusnya 
memahami tentang keuangan. 

     

15. Bendahara gereja harus memiliki standart 
pendidikan yang tinggi. 

     

16. Bendahara gereja seharusnya memiliki 
tanggung jawabdalam  pengelolaan 
keuangan. 

     

17. Perlu adanya pembatasan waktu untuk 
menjadi bendahara gereja. 

     

18. Dalam melakukan pengelolaan keuangan, 
perlu ada pembagian tugas diantara 
fungsionaris bendahara. 
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