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ABSTRAK
Wilson Christy Simanjuntak, 712010047. Kepemimpinan Pendeta Dalam Pelayanan GPIB
Jemaat Siloam Kerayan - Kalimantan Timur Dari Perspektif Kepemimpinan
Transformasional.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan pendeta dalam pelayanan
GPIB Jemaat Siloam Kerayan Dari Perspektif Kepemimpinan Transformasional. Penelitian
ini dimotivasi oleh fakta masalah yang sedang berkembang menyangkut kepemimpinan
pelayanan pendeta GPIB Jemaat Siloam Kerayan – Kalimantan Timur. Penelitian ini
menerapkan pendekatan deskriftif analaisis, dengan jenis penelitian kualitatif. Teknik
pengumpulan data yang dipakai yaitu wawancara, observasi, digunakan untuk untuk
mengumpulkan data kualitatif. Yang menjadi subyek penelitian adalah pendeta, majelis
jemaat, dan juga jemaat GPIB Jemaat Siloam Kerayan – Kalimantan Timur. Tulisan ini
menggunakan landasan teori kepemimpinan transformasional James MacGregor Burns.
Dengan melihat metode yang digunakan, maka penulis akan mengetahui faktor pendukung
dan penghambat kepemimpinan pelayanan pendeta GPIB Jemaat Siloam Kerayan –
Kalimantan Timur. Dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan bahwa seorang pemimpin
harus mampu menjadi motivator untuk pengikutnya dalam suatu perkembangan dalam
organisasi atau pelayanan. Direkomendasikan bagi pemimpin dan pendeta GPIB untuk
melakukan penelitian tentang pengembangan model kepemimpinan transformasional dalam
pelayanan pendeta. Penelitian lebih lanjut juga direkomendasikan bagi para peneliti di bidang
ini untuk memperlengkapi model ini.
Kata Kunci : Pendeta, Pelayanan, GPIB, Kepemimpinan Transformasional.
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I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Secara umum kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana seorang
individu mempengaruhi sekolompok individu yang lain untuk mencapai tujuan bersama-sama
( Northouse ).1 Banyak penelitian menunjukkan bahwa pentingnnya kepemimpinan dalam
suatu organisasi baik itu dikalangan perusahaan, sekolah, masyarakat, dan juga di dalam
organisasi gereja. Gereja memerlukan seorang pemimpin yang dapat memperkenalkan ide-ide
baru ke dalam suatu organisasi gereja yang dimana pemimpin dapat mendorong untuk
mencapai tujuan bersama dengan yang dipimpinnya.2
Pendeta merupakan pemimpin dalam suatu organisasi gereja yang memiliki peran
penting yang mampu menguatkan aspek pemberdayaan jemaat dan manajemen suatu
pelayanan. Dalam konteks organisasi gereja, pendeta juga diharapkan menjadi seorang figur
pemimpin bagi anggotannya. Salah satu tugas dari seorang pemimpin “termasuk pendeta”
yaitu memberikan pengaruh positif serta kepercayaan dan keyakinan untuk memotivasi
pengikutnya.3 Seorang pemimpin juga dapat mempengaruhi sikap pribadi dalam diri
pengikutnya untuk mengembangkan dan mengarahkan suatu keberhasilan yang ingin dicapai
bersama-sama dalam suatu kepemimpinan.4
Setiap pemimpin tentu mempunyai gaya kepemimpinan masing-masing, gaya
kepemimpinan yang diterapkan oleh setiap pemimpin pasti berbeda antara satu dengan yang
lain.5 Pemimpin yang sesuai dengan lingkungan jemaat sangat diperlukan, yakni bertanggung
jawab menjadi pemimpin yang tepat dan

mempunyai integritas yang baik dalam

kepemimpinannya. Dalam konteks ini juga seorang pendeta perlu menerapkan gaya
kepemimpinan yang dapat menggerakan dan mengarahkan anggotanya agar dapat memimpin
organisasi gereja secara efektif dan tersturktur sesuai dengan tujuan yang hendak di capai.

1

Northouse, P. G. (2010). Leadership theory and practice (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE
Publications Inc. Vol. 5 Iss. 1, 2014, pp. 59-66.
2
Aragón-Correa, J. A., García-Morales, V. J., & Cordón-Pozo, E. (2007). Leadership and organizational
learning’s role on innovation and performance: Lessons from Spain. Vol. 5 Iss. 1, 2014, pp. 10-22.
3
Yukl, G., & Van Fleet, D. D. (1982). Cross situational multimethod research on military leader
effectiveness. Organizational Behavior and Human Performance. Vol. 1 Iss. 1, 2008, pp. 4-24.
4
Bass, B. M. (1999). Two decades of research and development in transformational leadership.
European Journal of Work and Organizational Psychology. Vol. 1 Iss. 1, 2008, pp. 4-24.
5
Retnowati. (2012). Kepemimpinan Dan Perubahan Budaya: Refleksi Gaya Kepemimpinan di Era
Global, Perspektif Teori Budaya. WASKITA. Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat. Vol. IV No. 1,Oktober 2012.
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Menurut Tomatala, suatu keberhasilan pemimpin dinilai dari keberhasilan orangorang yang dipimpinnya, termasuk kemajuan, perkembangan, atau pertumbuhan mereka
dibawah kepemimpinannya.6 Jika pemimpin berhasil, itu artinya ia menjalankan tugasnya
dengan baik, yaitu memperhatikan kebutuhan dari anggota-anggotanya. Pemimpin yang
berhasil dapat memberikan teladan bagi anggotanya dan mampu memberikan ide-ide atau
gagasan-gagasan yang mendukung tujuan yang ingin dicapai. Pemimpin ini mampu
memberikan motivasi dalam meningkatkan kepercayaan diri anggotanya. Pemimpin ini
memiliki kharisma dalam memimpin dan melayani.
Kepemimpinan merupakan titik sentral proses berjalannya kegiatan suatu kelompok.
Dari kepemimpinan diharapkan lahir dan memberikan berbagai gagasan baru, yang dapat
memberikan dorongan lahirnya perubahan, kegiatan dan seluruh proses kegiatan kelompok.7
Pemimpin dibutuhkan dalam pelayanan gereja karena pemimpin adalah orang yang dapat
mendorong dan mengarahkan anggotanya ke arah tujuan yang disepakati bersama-sama.
Dengan adanya pemimpin maka dapat menumbuhkan dan meningkatkan suatu pelayanan
yang berada di gereja serta memberikan dorongan penuh untuk meningkatkan kualitas dari
pelayanan gereja.
Salah satu ciri kepemimpinan yang akan dipakai sebagai teori untuk mengkaji
permasalahan diatas adalah kepemimpinan transformasional. Menurut Bass dalam Hanafi,
kepemimpinan transformasional adalah suatu kepemimpinan dimana pemimpin memotivasi
bawahannya untuk mengerjakan lebih dari yang diharapkan semula dengan meningkatkan
rasa pentingnya bawahan dan nilai pentingnya pekerjaan.8 Menurut Bandura, kepemimpinan
ini mementingkan peran kerja bawahannya agar lebih optimal sehingga mencapai tujuan
secara maksimal. Jika anggotanya memiliki motivasi yang besar untuk melakukan
pekerjaannya sehingga mencapai tujuan yang diharapkan, itu karena peran pemimpin yang
mampu memotivasi anggota-anggotanya tersebut.
Kepemimpinan transformasional melibatkan anggotanya untuk terlibat dalam
pekerjaan dan masalah-masalah yang ada sehingga mencapai tujuan yang diharapkan secara
bersama.9 Pemimpin memegang peran penting untuk memotivasi anggota-anggotanya. Untuk
mencapai hal tersebut, ada empat hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu

6

Y. Tomatala, Penatalayanan Gereja Yang Efektif Di Dunia Modern, (Malang, Gandum Mas, 2001),52.
Wahjosumidjo, Kepemimpinan Dan Motivasi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 23.
8
Hanafi, Mamduh M.1997.Manajemen. Yogyakarta: YKPN. Vol.3. No 1, 2008, pp.130.
9
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W. H. Freeman. Vol. 1 Iss. 1,
2008, pp. 4-24.
7
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pengaruh ideal, motivasi inspirasional, stimulasi intelektual, dan pertimbangan individual.10
Pengaruh ideal, itu artinya seorang pemimpin mampu menjadi panutan yang sangat
dihormati, dihargai, dipercaya, dan layak memimpin. Motivasi inspirasional, itu artinya
pemimpin mampu mendorong antusiasme anggotanya melalui tantangan dan menanamkan
rasa signifikansi terhadap pekerjaan yang dilakukan anggotanya. Stimulasi intelektual, itu
artinya pemimpin memiliki kreativitas dan daya cipta dengan mendorong ide-ide baru,
mempertanyakan, dan berpikir di luar kotak. Pertimbangan individual, itu artinya pemimpin
mampu memberikan perhatian khusus pada kebutuhan individu masing-masing anggotanya.
Pemimpin yang mampu menerapkan gaya kepemimpinan transformasional dapat
dikatakan sebagai seorang pemimpin yang visioner, karena ia bisa memotivasi dan
menginspirasi anggotanya.11 Pemimpin itu harus memiliki visi, harus terampil dan harus
menginspirasi, agar meningkatkan aspirasi dari anggotanya dan menyatukan mereka untuk
mencapai tujuan yang diharapkan.12 Selain itu, para anggotanya terlatih untuk bekerja lebih
baik sehingga mereka menjadi orang-orang yang berkualitas dalam bidangnya.
Fenomena kepemimpinan diatas sehubungan dengan pemahaman diatas dari
pengamatan penulis maka kenyataan di GPIB Jemaat Siloam – Kalimantan Timur terhadap
kepemimpinan dalam pendeta terkhusus kepemimpinan pendeta. Hal ini terlihat jelas dalam
komisi pelayanan anak, komisi pelayanan pemuda, komisi pelayanan kaum bapak dan
pelayanan kaum ibu, serta komisi pelayanan kaum lansia yang ada disana. Hal ini yang
mengakibatkan kegiatan persekutuan dan pelayanan yang ada di gereja tidak berjalan dengan
baik. Dengan demikian pelayanan pastoral dalam figur pemimpin yang memiliki ciri-ciri
kepemimpinan transformasional. Karakter pemimpin seperti inilah yang dibutuhkan oleh
kepemimpinan dalam pelayanan pendeta agar dapat terciptanya pelayanan yang efektif di
dalam gereja terkhusunya di dalam komisi pelayanan yang ada di GPIB Jemaat Siloam
Kerayaan – Kalimantan Timur.
Berdasarkan fenomena diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul :
“Kepemimpinan Pendeta Dalam Pelayanan GPIB Jemaat Siloam Kerayan Kalimantan Timur dari Perspektif Kepemimpinan Transformasional”

10

Bass, B. M. (1985). Leadership and performance beyond expectations. New York: The Free Press.
Vol. 1 Iss. 1, 2008, pp. 4-24.
11
Masi, R. J., & Cooke, R.A. (2000). Effects of transformational leadership on subordinate motivation,
empowering norms, and organizational productivity. The International Journal of Organizational Analysis, 8(1),
16-47. Vol. 1 Iss. 1, 2008, pp. 4-24.
12
Eden, D. (1992). Leadership and expectations: Pygmalion effects and other self-fulfilling prophecies
in organizations. Leadership Quarterly, 3, 271-335. Vol. 1 Iss. 1, 2008, pp. 4-24.
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Rumusan masalah

B.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas maka dapat dirumuskan
permasalahan penelitian sebagai berikut:


Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat kepemimpinan dalam pelayanan
pendeta di GPIB Jemaat Kerayaan – Kalimantan Timur?



Bagaimana kepemimpinan pendeta dalam pelayanan di GPIB Jemaat Siloam
Kerayaan (Kalimantan Timur) ditinjau dari kepemimpinan transformasional.

C.

Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai penulis dalam

penelitian ini adalah:


Mendeskripsikan

faktor-faktor

yang

pendukung

dan

penghambat

dalam

kepemimpinan pelayanan pendeta di GPIB Jemaat Siloam Kerayaan – Kalimantan
Timur.


Menganalisis kepemimpinan pendeta dalam pelayanan GPIB Jemaat Siloam Kerayaan
- (Kalimantan Timur) ditinjau dari kepemimpinan transformasional?

D.

Manfaat Penelitian
Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan sumbangsi

pemikiran bagi gereja bahwa pentingnya Gaya Kepemimpinan untuk perkembangan gereja.
Penelitian ini juga diharapkan gereja mampu ikut serta, dan mendukung terus dalam
pertumbuhan dan perkembangan gereja yang berkualitas dan mempunyai integritas yang
tinggi dalam pelayanannya, dan juga gereja terus menerus memperbaharui pemimpinpemimpin yang ada dalam menjalankan misi nya untuk menyatakan Kerajaan Allah di
tengah-tengah kehidupan masyarakat, Gereja, dan bangsa. Dalam penelitian ini juga bahwa
kepemimpinan transformasional penting untuk pelayanan pendeta.

E.

Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis.

Metode deskriptif analisis merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan datadata sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan
dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.13
Teknik Pengumpulan Data :
13

Sugiyono, (2008). Metode Penelitian Kunatitatif Kualitatif dan R&D. Bandung Alfabeta, 105.
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1. Interview/ Wawancara, teknik wawancara dipergunakan untuk mendapatkan data
Primer
Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan yang lebih mendalam tentang
subjek yang diteliti. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara
terstruktur, yaitu wawancara yang terarah untuk mengumpulkan data-data yang
relevan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap pendeta, majelis
jemaat, dan warga jemaat di GPIB Jemaat Siloam Kerayan – Kalimantan Timur
yang dijadikan sebagai responden penelitian.
2. Satuan pengamatan/observasi yang akan penulis teliti adalah pendeta, majelis
jemaat, dan warga jemaat di GPIB Jemaat Siloam Kerayan - (Kalimantan
Timur).14


Sumber Data :
a. Pendeta

:

Untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang diterapkan

dalam jemaat
b. Majelis Jemaat

: Untuk mengetahui sejauh mana peran dan perhatian pendeta

dalan pelayanannya.
c. Warga Jemaat

:

Untuk mengetahui peran kepemimpinan pendeta dalam

pelayanan GPIB Jemaat Siloam Kerayan – Kalimantan Timur.


F.

Lokasi : GPIB Jemaat Siloam Kerayan- (Kalimantan Timur).

Sistematika Penulisan
Dalam melakukan tugas akhir adapun sistematika penulisan yang dipakai yaitu:

Bagian pertama, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, serta sistematika penelitian. Bagian kedua, berisi tentang kepemimpinan dalam
pelayanan pendeta yang meliputi tanggung jawab pendeta dalam pelayanan. Faktor-faktor
pendukung dan penghambat kepemimpinan melayani, kepemimpinan transformasional.
Bagian ketiga, tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi faktor-faktor
pendukung dan penghambat kepemimpinan pelayanan pendeta di GPIB Jemaat Siloam
Kerayan – Kalimantan Timur, Analisis kepemimpinan pendeta GPIB Jemaat Siloam Kerayan

14

Samuel, Patty. Metode Penelitian Masyarakat (bahan Kuliah ”Metode Penelitian Sosial”, 2004), 8-9.
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– Kalimantan Timur dari perspektif kepemimpinan transformasional. Bagian keempat,
meliputi hasil penelitian dan pembahasan. Bagian kelima kesimpulan dan saran-saran.
II.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENDETA DALAM PELAYANAN GPIB

JEMAAT SILOAM KERAYAN – KALIMANTAN TIMUR
Kata “pendeta sebenarnya berasal dari istilah bahasa sangsekerta “pandit”, yang
artinya orang yang telah mencapai kesempurnaan di bidang kerohanian.15 Pendeta adalah
seseorang yang menerima panggilan dari Tuhan melalui gereja. Panggilan ini harus
digumulkannya secara pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan. Calvin mengatakan bahwa
istilah pendeta digunakan untuk menunjukkan utusan dalam gereja yang mempunyai fungsi
dan sama seperti rasul.16 Pendeta adalah jabatan yang digunakan untuk melaksanakan fungsifungsi tertentu dari gereja. Hal ini disebabkan jabatan pendeta melekat kepada pribadi
orangnya.
Pendeta merupakan panggilan Tuhan kepada diri seseorang yang menerima panggilan
institusi gereja untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang sesuai dengan kebutuhan
gereja di masa kini dan yang akan datang. Pendeta juga dapat mengumuli makna dari suatu
panggilan Tuhan secara pribadi. Pendeta merupakan panggilan untuk melayani, mengarahkan
dan membawa jemaat untuk mewartakan Kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan
masyarakat dan menjadi terang dan garam dunia bagi banyak orang.
Pendeta ditahbiskan sebagai pelayan Firman dan sakramen.17 Pendeta ditahbiskan
sebagai seorang hamba Tuhan dibawah Firman yang diberitakannya. Kuasa dan jabatan itu
tidak terletak dalam diri pendeta saja melainkan dalam Firman dan Sakramen tersebut. Acara
penahbisan diselenggarakan bukan untuk memperoleh status atau jabatan, melainkan suatu
panggilan dan pelayanan dari seorang pendeta tersebut. Dengan demikian, tugas yang
diemban oleh pendeta berhubungan dengan tugas panggilan gereja dan refleksi terhadap
dirinya sendiri.
Di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB), tugas seorang pendeta,
sebagaimana yang ada di dalam peraturan nomor 1 tentang Presbiter dan Tata Cara
Pengadaan Presbiter pada pasal 2 ayat 2c tentang tugas dan tanggung jawab presbiter, dan
termasuk pendeta dalam tugasnya adalah melaksanakan pemberitaan Firman dan Pelayanan
15

Seminar Pendeta. (1985). Siapa Dan Bagaimana Pendeta Itu, Salatiga:Fakultas Theologia,
Universitas Kristen Satya Wacana, 35.
16
Engel, J. D. (2007). Konseling Suatu Fungsi Pastoral. Salatiga: Tisara Grafika. 30.
17

Dahlenburg, G. D. (2002). Siapakah Pendeta Itu?. Jakarta: Gunung Mulia. 20-21.
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Sakramen, menjaga kemurnian ajaran dan penggembalaan khusus, peneguhan presbiter,
pengurus/pelayanan Pelayanan Kategorial (PELKAT), dan perkenalan Pelaksana Harian
Majelis Jemaat (PHMJ) serta pengurus unit misioner. Tugas dan jabatan pendeta dalam tata
gereja GPIB pasal 5 yaitu : 1. Pendeta adalah jabatan fungsional yang diberikan kepada
seorang pendeta yang diangkat dan ditugaskan oleh Majelis Sinode, 2. Pendeta melaksanakan
tugas-tugas khusus di bidang persekutuan, pelayanan dan kesaksian dan diatur bersama dalam
konsistorium dengan Ketua Majelis Jemaat, 3. Pendeta yang ditugaskan oleh Majelis Sinode
adalah presbiter GPIB yang secara otomatis menjadi fungsionaris Majelis Jemaat setempat.18
Hal ini memperlihatkan betapa besar dan pentingnya tugas dan peran seorang pendeta di
dalam gereja.
Kepemimpinan pendeta sering kali diperbincangkan oleh banyak orang khususnya di
dalam lingkup gereja. Ketika suatu kepemimpinan pendeta tidak sesuai dengan harapan untuk
jemaat dari situlah mulai banyak suatu kritikan di dalam suatu wadah dalam kepemimpinan
pendeta dapat dipertanyakan banyak jemaat. Kepemimpinan pendeta pada dasarnya
dihubungkan dengan bagaimana suatu profesi pendeta dalam pelayanannya berjalan dengan
baik atau tidak, baik di dalam berkhotbah maupun dalam penerapan kehidupan sehari-hari
pendeta, dan juga tugas pengajaran sampai kehadirannya dalam rapat dapat menjadi teladan
dalam kehidupan berjemaat.
Profesi pendeta bukan hanya sebagai suatu rutinitas seperti berkhotbah dalam
kebaktian, ataupun juga melayani dalam realitas kehidupan keseharian jemaat.19 Pendeta
dalam pelayanannya tidak hanya menghadapi suatu masalah-masalah dalam diri pendeta
tersebut, melainkan juga seorang pendeta dapat mengatasi suatu masalah-masalah yang lebih
kompleks dalam lingkup masyarakat sekitar yang dimana terkadang susah untuk untuk
menjawab suatu permasalah tersebut. Untuk itu seorang pendeta harus memiliki sikap dapat
menerima orang lain dan merasakan yang mereka rasakan, serta dapat menempatkan dirinya
dalam kehidupan dan perasaan orang lain, sehingga mereka merasa dihargai, diterima dan
dikasihi. Di samping itu juga, pendeta adalah simbol dari suatu nilai-nilai yang dirasakan oleh
orang lain sebagai suatu panutan dan teladan, bahkan lebih dari itu, menjadi pancaran sinar
dalam suatu sikap, dan sifat dan kepribadian dalam diri Yesus ada di dalam diri pendeta
tersebut.20

18
19
20

Majelis Sinode GPIB, Tata Gereja GPIB Buku III (Jakarta: Majelis Sinode GPIB, 2010), 65, 74.
Engel, J. D. (2007). Konseling Suatu Fungsi Pastoral. Salatiga: Tisara Grafika. 30.
Ibid, 33-34.
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Seorang pendeta atau Gembala Sidang mempunyai tugas yang mulia. Oleh sebab itu
jabatan pendeta bukanlah suatu yang bersifat mata pencaharian atau pencaharian nafkah.
Keindahan atau kemuliaan panggilan seorang pendeta terdapat dalam pengabdiannya
terhadap sidang jemaat yaitu21:
a. Sebagai gembala sidang, seorang pendeta dapat menjadi alat untuk keselamatan
jiwa-jiwa yang diserahkan kepadanya untuk dipelihara.
b. Sebagai gembala sidang, seorang pendeta boleh membagi-bagi kekayaan Allah
yang tersimpan dalam Firman kepada sidang jemaat dan orang-orang lain.
c. Sebagai gembala sidang ia boleh bekerja sama dengan Allah. Allah mengikut
sertakan ia dalam karyanya.
d. Sebagai gembala sidang, seorang pendeta dapat memimpin sidang jemaat menuju
kedewasaan dalam Kristus.
e. Sebagai gembala sidang, seorang pendeta dapat mengunjungi rumah jemaat yang
ingin ia kunjungi.
f. Sebagai gembala sidang, seorang pendeta dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan
yang kekal. Seorang pendeta akan menemukan buah-buah pekerjaan yang berasal
dari Sorga. Dalam tugas dan pekerjaan sebagai pendeta Tuhan akan menilai
pekerjaan yang dilakukan seorang pendeta untuk menentukan kedudukan dari
setiap tugas dan panggilan diri sebagai pendeta.
g. Sebagai gembala sidang, seorang pendeta beroleh anugerah untuk melakukan tugas
dan pelayanan sebaik-baiknya.
Pendeta dalam pelayanannya sebaiknya dapat memberikan suatu panutan atau
menjadi teladan bagi jemaatnya serta memberikan suatu pelayanan yang terbaik dalam
memahami dan mengerti kondisi dari setiap jemaat yang ada. Jika dilihat dari sudut pandang
kepemimpinan transformasional dimana seorang pendeta dalam kepemimpinannya dapat
memberikan suatu perubahan dalam suatu organisasi yang ada, agar terciptanya suatu visi
dan misi untuk mencapai hasil yang diharapkan bersama-sama.

21

Seminar Pendeta. (1985). Siapa Dan Bagaimana Pendeta Itu, Salatiga:Fakultas Theologia,
Universitas Kristen Satya Wacana, 19.
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A. KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DALAM PELAYANAN PENDETA
1.Kepemimpinan
Bass mengemukakan bahwa pemimpin adalah orang yang memotivasi kita untuk
melakukan lebih dari yang kita awalnya harapkan untuk dapat dilakukan. 22 Dia mengatakan
bahwa motivasi ini dapat dicapai dengan meningkatkan tingkat kesadaran tentang pentingnya
hasil dan cara untuk menjangkau suatu organisasi. Dia juga mengatakan bahwa pemimpin
dapat mendorong pengikutnya untuk melampaui kepentingan pribadi demi kebaikan tim atau
organisasi.

Hal

ini

menggambarkan

perilaku

spesifik

yang

dimana

pemimpin

transformasional menjadi model integritas dan keadilan, menetapkan tujuan yang jelas,
memiliki harapan tinggi, mendorong orang-orang dan memberikan dukungan dan pengakuan,
serta tidak mementingkan diri sendiri melainkan untuk kepentingan suatu organasi dan
mencapai tujuan bersama-sama.
Wahjosumidjo mengemukakan bahwa ada empat fungsi kepemimpinan diantaranya23
a) Mendefinisikan misi dan peranan organisasi Misi. Perananan organisasi hanya
dapat dirumuskan atau di definisikan dengan sebaik-baiknya, apabila seorang
pemimpin memahami lebih dahulu asumsi struktural sebuah organisasi.
b) Menciptakan kebijaksanaan dalam tatanan atau keputusan terhadap sarana untuk
mencapai tujuan yang direncanakan.
c) Mempertahankan keutuhan organisasi.
d) Mengendalikan konflik internal yang terjadi di dalam organisasi.
2.Kepemimpian Transformasional
Pemimpin transformasional pada awalnya dikembangkan oleh James MacGregor
Burns. Burns membuat suatu perbedaan antara pemimpin transaksional dan pemimpin
transformasional. Kepemimpinan transaksional menggambarkan transaksi yang terjadi antara
pemimpin dan pengikut dalam mendapatkan pekerjaan yang dilakukan dan mencapai tujuan.
Dalam banyak hal itu merupakan istilah untuk manajemen.24 Pemimpin membuat jelas apa
yang perlu dilakukan dan menawarkan hadiah dalam pertukaran untuk upaya individu dan
kelompok

diarahkan

untuk

mencapai

tujuan.

Kepemimpinan

transformasional

menggambarkan suatu proses dimana pemimpin membawa perubahan positif yang signifikan
22

Bass, B. M. (1985). Leadership and performance beyond expectations. New York: The Free Press.
Vol. 1 Iss. 1, 2008, pp. 4-24.
23
Wahjosumidjo. (2002) . Kepemimpinan Kepala Sekolah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 42-47.
24
Burns, J. M. (1978). Leadership. New York: Harper & Row, Vol. 1 Iss. 1, 2008, pp. 4-24.
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pada individu, kelompok, tim, dan organisasi dengan menggunakan inspirasi, visi, dan
kemampuan untuk memotivasi pengikut untuk melampaui kepentingan diri mereka untuk
tujuan kolektif. Kepemimpinan transformasional lebih memfokuskan pada kemampuan
kepemimpinan dan membawa kepemimpinan yang baru dalam suatu perubahan dalam
organisasi.
Adapun komponen dan elemen dari kepemimpinan transformasional terhadap
kebutuhan

pengikut

untuk

pertumbuhan

dan

perkembangan

dalam

suatu

organisasi/pelayanan, menurut Bass, B. M., Avolio, B. J., Jung, D. I., & Berson, Y (2003). di
antaranya:25
a. Pengaruh Ideal

: Seorang pemimpin dapat menjadi panutan yang

sangat dihormati, dihargai, dipercaya, dan layak memimpin suatu organisasi.
b. Motivasi Inspirasional

:

Seorang pemimpin dapat mendorong antusiasme

pada orang lain melalui tantangan juga dapat menanamkan rasa keperdulian
kepada anggota, serta seorang pemimpin mampu mendorong dan memberikan
keyakinan yang tinggi kepada anggotanya.
c. Stimulasi Intelektual

: Seorang pemimpin mampu memberikan kreativitas

dan daya cipta dengan memberikan ide-ide baru, mempertanyakan, dan berpikir
diluar kontak.
d. Pertimbangan Individual : Pemimpin dapat memberikan perhatian khusus pada
kebutuhan individu masing-masing pengikut.
Manusia memiliki kualitas intrinsik dan preferensi yang membuat mereka berbeda,
berprilaku dengan cara tertentu, Karena faktor pengaruh kepribadian terhadap kepemimpinan
yaitu keterampilan politik yang dapat memperkuat ataupun juga memperlemah hubungan
kepribadian dengan gaya kepemimpinan transformasional. 26 Adapun lima model kepribadian
yang mempengaruhi kepemimpinan transformasional yaitu :
1) Keterbukaan Terhadap Perubahan
Pemimpin diharapkan lebih bersedia untuk mempertimbangkan cara berfikir
divergen dan mengambil risiko, yang berhubungan dengan sikap terbuka terhadap

25

Bass, B. M., Avolio, B. J., Jung, D. I., & Berson, Y. (2003). Predicting unit performance by assessing
transformational and transactional leadership. Journal of Applied Psychology, 88(2), 207-218. Vol. 6 Iss. 3,
2011.
26
Ferris, G. R., Treadway, D. C., Perrewe, P. L., Brouer, R. L., Douglas, C., & Lux, S. (2007). Political skill
in organizations. Journal of Management, 33(3), 290-320. Vol. 6 Iss. 3, 2011.
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pengalaman atau perubahan. Menurut Detert & Burris (2007) para pemimpin
yang terbuka akan memberikan ide-ide atau gagasan baru kepada para
pengikutnya.27 Menurut Judge, T.A., & Bono, J.E. (2000), menyatakan bahwa
korelasi antara keterbukaan untuk suatu perubahan dan kepemimpinan
transformasional menghasilkan korelasi yang cukup signifikan, karena pemimpin
yang terbuka untuk perubahan harus lebih kreatif dan intensif menjadi pemimpin
yang visioner terhadap suatu perubahan.28 Pemimpin yang visioner memiliki visi
dan mampu merangsang pengikut untuk mengejar visi tersebut, menerima dan
mengambil keuntungan penuh dari perubahan bagi seorang pemimpin
transformasioanl.
2) Kesadaran
Kesadaran adalah ciri kepribadian yang paling diteliti dan paling konsisten dalam
memprediksi konsep-konsep lain seperti kinerja atau perilaku organisasi
Borman, Penner, Allen, & Motowidlo, (2001). Kesadaran terkadang kurang
dipertimbangkan untuk penelitian mengenai kepemimpinan transformasional. Hal
ini dapat dikatakan bahwa kesadaran harus menjadi prediktor dari kepemimpinan
transformasional karena, pemimpin transformasional harus rajin dan berorientasi
prestasi. Hal ini dapat diperdebatkan bahwa para pemimpin harus terlebih dahulu
memberikan contoh agar berpengaruh pada model peran inspirasi positif yang
memotivasi dan merangsang para pengikutnnya untuk melebihi apa yang
diharapkan dalam suatu organisasi.29 Dimensi kecerdasan sosial dalam
keterampilan politik memungkinkan pemimpin untuk lebih tanggap, cermat
terhadap

lingkungan,

dan

dapat

memonitor

dan

beradaptasi

untuk

memproyeksikan citra sosial yang tepat dan menuai hasil yang diinginkan. Hal ini
merupakan tuntutan para pemimpin, bekerja ekstra untuk membangun hubungan
dengan orang lain serta memenuhi dari tujuan tersebut.
3) Extraversion/ Introversi
Keterlibatan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah komponen dari
kepemimpinan transformasional yang dimana Rubin, Munz, dan Bommer (2005)
27

Detert, J. R., & Burris, E. R. (2007). Leadership behavior and employee voice: Is the door really open?
Academy of Management Journal, 50(4), 869-884. Vol. 6 Iss. 3, 2011.
28
Judge, T. A., & Bono, J. E. (2000). Five-factor model of personality and transformational leadership.
Journal of Applied Psychology, 85(5), 751-765. Vol. 6 Iss. 3, 2011.
29
Borman, W. C., Penner, L. A., Allen, T. D., & Motowidlo, S. J. (2001). Personality predictors of
citizenship performance. International Journal of Selection and Assessment, 9(1/2), 52-69. Vol. 6 Iss. 3, 2011.
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mencatat dengan baik keramahan dan extraversion sebagai suatu ciri-ciri kunci
yang memungkinkan keterlibatan pemimpin dan pengikut. Namun, extraversion,
biasannya dikaitkan dengan suatu ketegasan yang berada di dalam kepemimpinan
transformasional. Hal ini menjelaskan bahwa pemimpin dapat memotivasi
pengikutnya untuk mencari interaksi dan hubungan interpersonal dengan para
pemimpin mereka, dan dengan demikian mereka dianggap lebih dari
kepemimpinan transformasional.30
4) Keramahan
Keramahan adalah merupakan sifat dari suatu kepribadian yang sangat penting
ketika

mempertimbangkan

kepemimpinan

transformasional

yang

dapat

menyinggung karakter pemimpin, serta pemimpin dapat memberikan yang
terbaik kepada pengikutnnya dan dapat mencukupkan dari kebutuhan suatu
organisasi. Dalam hal ini juga keramahan merupakan hal yang sangat terkait
dengan

suatu

pertimbangan

yang

diharapkan

karena,

setiap

individu

membutuhkan penuh belas kasih dan empati dari seorang pemimpin. Untuk itu
keramahan adalah bagian yang paling kuat terkait dengan karisma yang ada di
dalam kepemimpinan transformasional. Selanjutnya berbicara tentang keramahan
menurut Feriss et al. (2007) mengemukan bahwa keramahan merupakan dari
tema kebaikan, serta dapat mencerminkan nilai dari suatu karakteristik dalam diri
pemimpin yang didalamnya terdapat efektifitas positif yang dapat mewakili dari
keramahan.31
5) Neurosis / Emosi Yang Stabil
Pemimpin emosional yang stabil biasannya cenderung dengan percaya diri dalam
kemampuan mereka dan juga mengontrol emosional mereka serta membangun
suatu hubungan melalui resolusi komunikasi yang efektif, negosiasi, kompromi,
dan konflik, serta membuat suatu keputusan yang baik dan melibatkan seluruh
para anggotanya. Pemimpin emosional stabil juga akan lebih mampu
mempengaruhi pengikutnya karena stabilitas mereka akan memungkinkan
mereka untuk menjadi panutan yang lebih baik untuk pengikut dan serta

30

Rubin, R. S., Munz, D. C., & Bommer, W. H. (2005). Leading from within: The effects of emotion
recognition and personality on transformational leadership behavior. Academy of Management Journal, 48(5),
845-858. Vol. 6 Iss. 3, 2011.
31
Ferris, G. R., Treadway, D. C., Perrewe, P. L., Brouer, R. L., Douglas, C., & Lux, S. (2007). Political skill
in organizations. Journal of Management, 33(3), 290-320. Vol. 6 Iss. 3, 2011.
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melibatkan pengikutnya dalam proses pemenuhan tujuan yang telah disepakatin
bersama-sama.32
Dari pemaparan diatas menurut penulis kepemimpinan transformasioanal adalah
pemimpin yang dapat menggerakan dan mengarahkan pengikutnya kearah tujuan yang
diharapakan bersama serta seorang pemimpin transformasional juga mampu mengetahui
setiap dari kebutuhan pengikutnya agar dimana suatu tujuan tersebut dapat trealisaikan di
dalam

visi

suatu

organisasi.

Selain

itu,

kepemimpinan

transformasional

harus

memperlihatkan lima model kepribadian seperti yang dipaparkan di atas. Dengan demikian,
kepemimpinan transformasional dapat diarahkan dengan baik sehingga mencapai
keberhasilan dari tujuan yang ingin dicapai. Namun disisi lain ada faktor lain yang turut
berinteraksi dengan kepribadian yaitu keterampilan politik yang dapat memperkuat atau
memperlemah hubungan kepemimpinan dalam kepribadian. Ferris et al menjelaskan bahwa
ada beberapa unsur-unsur penting di dalam keterampilan politik diantaranya: kecerdasan
sosial, pengaruh interpersonal, kemampuan jaringan, dan ketulusan yang turut mempengaruhi
hubungan kepribadian dan kepemimpinan transformasional. Adapun penjelasan tentang
dimensi dan elemen dalam keterampilan politik menurut Ferris, G. R., Treadway, D. C.,
Perrewe, P. L., Brouer, R. L., Douglas, C., & Lux, S. Diantaranya yaitu33 :
1. Kecerdasan Sosial

: pemimpin transformasional mempunyai kemampuan

dalam mengamati pengikutnya, baik itu memahami kedekatan dari interaksi sosial,
maupun menafsirkan perilaku dari orang lain.
2. Pengaruh Interpersonal

: pemimpin transformasional mempunyai kemampuan

beradaptasi dan menyesuaikan dirinya untuk mendapatkan tanggapan yang
diinginkan dari pengikutnya.
3. Kemampuan Jaringan

: pemimpin transformasional dapat mengidentifikasi

dan mengembangkan kontak dan jaringan dengan pengikutnya.
4. Ketulusan

:

pemimpin

transformasional

dapat

memotivasi

pengikutnya, serta pemimpin transformasional memiliki integritas yang tinggi
dalam memimpin suatu organisasi secara tulus dan jujur.

32

Felfe, J., & Schyns, B. (2006). Personality and the perception of transformational leadership: The
impact of extraversion, neuroticism, personal need for structure, and occupational self efficacy. Journal of
Applied Social Psychology, 36(3), 708-739. Vol. 6 Iss. 3, 2011.
33
Ferris, G. R., Treadway, D. C., Perrewe, P. L., Brouer, R. L., Douglas, C., & Lux, S. (2007). Political skill
in organizations. Journal of Management, 33(3), 290-320. Vol. 6 Iss. 3, 2011.
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4.Kepemimpinan Yang Melayani
Menurut

Greenleaf,

kepemimpinan

yang

melayani

adalah

sebuah

bentuk

kepemimpinan yang muncul dari sebuah perasaan yang murni, yang hadir dari sebuah
kesadaran bahwa setiap orang ingin dan berhak untuk dilayani.34 Hasrat ingin melayani ini
harusnya diikuti pula oleh hasrat untuk melayani orang lain, mengikuti hasrat untuk melayani
ini maka memungkinkan bagi seseorang untuk muncul sebagai seorang pemimpin. Di satu
pihak pribadi tersebut mengambil tanggung jawab sebagai leader, namun di saat bersamaan
ia juga berusaha untuk melayani orang-orang yang dipimpinnya, sehingga dengan begitu ia
menjadi peka dan peduli terhadap apa yang dibutuhkan oleh orang- orang yang dipimpinnya.
Patterson mengungkapan bahwa pemimpin yang melayani dengan pernyataan,
“servant leader is those leaders who lead lead an organization by focusing on their
followers, such that the followers are the primary concern and the organizational concern
are peripheral”. Dari definisi ini, maka dapat dilihat bahwa pemimpin yang melayani adalah
seorang pemimpin yang memposisikan orang-orang yang dipimpinnya sebagai hal yang
utama.35
Selanjutnya, Laub mengungkapkan bahwa kepemimpinan yang melayani adalah suatu
bentuk kepemimpinan yang memaknai kepemimpinan dengan cara memberdayakan potensi
orang-orang yang dipimpinnya agar mampu bekerja berdampingan dengannya, bersama-sama
demi mencapai tujuan organisasi.36
Berdasarkan pemahaman para ahli yang ada di atas, kepemimpinan yang melayani
dapat diartikan sebagai suatu kepemimpinan yang didasari oleh keinginan diri untuk
melayani orang lain, mengutamakan anggotanya, dan memberdayakan potensi orang-orang
yang dipimpinnya itu. Serta kepemimpinan yang melayani juga betanggung jawab penuh
sebagai seorang pemimpin yang dapat melayani banyak orang.
III.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Dalam kehadirannya di dunia, Gereja memiliki tanggung jawab dan kewajiban,

seperti yang diamanatkan Allah (Kej. 1:1-29; Mark. 16: 15), yaitu mengusahakan
34

Pekerti, Andre. A, dan Sendjaya, Sen. (2010). The Impact of National Culture on Leadership: A Case
of Servant Leadership. Australia. Volume 10, Nomor 1, Januari, Tahun 2013.
35
Patterson, Kathleen A. (2003). Servant Leadership: A Theorical Model. Disertari. UMI. Volume 10,
Nomor 1, Januari, Tahun 2013.
36
Wiston, Bruce. E. 2004. Servant Leadership at Heritage Bibble College: A Single Case Study.
Leadership & Organization Development Journal. Volume 10, Nomor 1, Januari, Tahun 2013.
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kesejahteraan bagi dirinya maupun terhadap sesama sebagai tindak nyata melanjutkan misi
Allah. Gereja Protestan Indonesia di Bagian Barat (GPIB) di didirikan pada tanggal 31
oktober 1948 yang pada waktu itu bernama “De Protestanse Kerk In Westelijk Indonesie”
berdasarkan Tata-Gereja dan peraturan Gereja yang dipersembahkan oleh Proto – Sinode
kepada Badan Pekerja Am ( Algemene Moderamen ) Gereja Protestan Indonesia. Sebelum
tahun 1948, ada pun tiga organisasi Gereja yang berdiri sendiri atau bisa disebut Gereja yang
mandiri dan lepas dari GPI dengan Sinode dan Tata Gerejannya sendiri. Gereja-gereja yang
melepaskan dari organisasi antara lain adalah : GMIM (Gereja Masehi Injili Minahasa; pada
tahun 1934), GPM (Gereja Protestan Maluku; pada tahun 1935), dan GMIT (Gereja Masehi
Injili di Timor; pada tahun 1947). 37
GPIB Jemaat Siloam Kerayan – Kalimantan Timur merupakan Musyawarah
Pelayanan (MUPEL) Kalimantan Timur I. GPIB Jemaat Siloam Kerayan – Kalimantan Timur
awal berdiri menjadi PosPel-Kes Siloam kerayan sekitar tahun 1984 pendeta yang bertugas di
PosPel-kes Siloam Kerayan pada saat itu pak Pdt. Rudianto. PosPel-kes Siloam Kerayan di
lembagakan menjadi jemaat mandiri pada tanggal 18 November 2007 menjadi GPIB Jemaat
Siloam Kerayan. GPIB Jemaat Siloam Kerayan – Kalimantan Timur berada di Desa Kerayan
Sentosa, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser – Kalimantan Timur. Adapun tanah gereja
tersebut yang diberikan oleh PTPN XII Pabrik Minyak Sawit (PMS) Persero Kalimantan
Timur kepada masyarakat transmigrasi yang berada di desa kerayan untuk dapat beribadah
bagi kaum nasrani pada saat itu. Dan juga warga penduduk yang ada di desa kerayan sentosa
mayoritasnya berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Saat ini GPIB Jemaat Siloam
Kerayan mempunyai 4 PosPel-Kes dan yang menjabat sebagai Pendeta Ketua Majelis Jemaat
(KMJ) adalah pak Pdt. Stevanus Ruben Djo, S.Th. dan Pendeta Jemaat (PJ) yang bertugas di
PosPel-Kes Alat Ala Ngosang – Long Gelang adalah ibu Pdt. Yanres Youlita Taku Neno,
S.Si – Teol. Jumlah Jemaat yang berada di GPIB Jemaat Siloam Kerayan cukup lumayan
banyak. Dimana 9 orang diantaranya penulis jadikan reponden dalam mencari informasi
dengan melakukan teknik wawancara terhadap kepemimpinan pelayanan pendeta GPIB
Jemaat Siloam Kerayan – Kalimantan Timur.38
Dalam penelitian ini yang menjadi responden hanya 9 orang yang mewakili dari
seluruh jemaat yang berada di GPIB Jemaat Siloam Kerayan – Kalimantan Timur diantaranya
1 orang pendeta, 6 orang majelis jemaat (presbiter), 2 orang Jemaat. Pada bagian ini juga
37
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akan dibahas tentang faktor pendukung dan penghambat kepemimpinanan pelayanan pendeta
GPIB Jemaat Siloam Kerayan – Kalimantan Timur. Dalam hal ini, bagaimana kepemimpinan
pelayanan pendeta GPIB Jemaat Siloam Kerayan – Kalimantan Timur yang diterapkan di
dalam pelayanan GPIB Jemaat Siloam Kerayan – Kalimantan Timur.
Menurut para narasumber yang telah di wawancarai penulis di GPIB Jemaat Siloam
Kerayan – Kalimantan Timur, bahwa kepemimpinan pelayanan pendeta belum cukup baik.
Hal itu dapat dilihat dari kepemimpinan pelayanan pendeta di GPIB Jemaat Siloam Kerayan
– Kalimantan Timur seperti :
A. Faktor Pendukung Pelayanan Pendeta GPIB Jemaat Siloam Kerayan –
Kalimantan Timur.
Dari hasil penelitian dilapangan, menurut pendeta GPIB Jemaat Siloam Kerayan –
Kalimantan Timur mengatakan bahwa faktor pendukung dari pelayanan yang ada di jemaat
siloam kerayan ini adalah: (1) Dukungan dari keluarga itu sangat penting terutama istri yang
sangat mendukung dalam pelayanan, karena jika seorang istri tidak mendukung penuh dalam
pelayanan pendeta yang terjadi nantinya kinerja dari pelayanan pendeta itu juga kurang
efektif. (2) Dukungan dari teman-teman anggota majelis jemaat sangat membantu pelayanan
pendeta itu sendiri jika pendeta saja yang melakukan semua kegiatan pelayanan yang ada
maka, yang terjadi kurangnya efektivitas dari pelayanan pendeta itu sendiri jadi butuh saling
kerjasama antara pendeta dan majelis jemaat untuk meningkatkan pelayanan yang ada di
jemaat siloam kerayan. (3) Pengurus Pelayanan Kategorial (PELKAT) yang ada di GPIB
Jemaat Siloam Kerayan – Kalimantan Timur yang juga merupakan pendukung dari pelayanan
pendeta yang berada di jemaat siloam tersebut jadi disini saling bahu-membahu untuk
mendukung pelayanan yang menjadi lebih baik. Hal itu juga sama yang dikemukan oleh
majelis jemaat yang mengatakan bahwa faktor pendukung pelayanan pendeta di jemaat
siloam kerayaan ini yang terutama adalah: (1) Keluarga sangat menentukan kinerja dari
pelayanan pendeta jika seorang pelayanan Tuhan tidak didukung dengan baik oleh
keluarganya yang terjadi adanya perselisihan antara pendeta dengan keluarga yang
mengakibatkan menurunnya kualitas kinerja dari pelayanan pendeta tersebut.39 (2) Kami
sebagai Rekan – rekan majelis jemaat juga sangat mendukung dalam pelayanan pendeta
disini, karena pelayanan pendeta tidak akan berjalan dengan sendiri jika tidak adanya rekanrekan majelis jemaat disini yang ikut ambil bagian dalam pelayanan yang berada di jemaat
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siloam itu sendiri.40 Menurut penulis seorang pemimpin tidak dapat berjalan dengan sendirian
dalam kepemimpinannya untuk itu, seorang pemimpin juga sangat membutuhkan orang lain
yang dimana agar terciptannya hubungan kerjasama antara pemimpin dengan pengikutnya
agar dimana suatu organisasi/pelayanan tersebut dapat dicapai bersama-sama.
Berdasarkan hasil penelitian diatas, kepemimpinan pelayanan pendeta dalam
perspektif kepemimpinan transformasional selaras dengan Rubin, Munz, dan Bommer, W.H
yang menyatakan bahwa pemimpin dapat memotivasi pengikutnya untuk mencari interaksi
dan hubungan interpersonal dengan para pemimpin mereka, dan dengan demikian mereka
dianggap lebih dari kepemimpinan transformasional.41 Keselarasan tersebut dicapai bahwa
hasil dari motivasi yang dilakukan pemimpin terhadap pengikutnya menghasilkan suatu
dukungan dari istri dan majelis jemaat dalam pelayanan pendeta. Hal ini terlihat bagaimana
dukungan dari istri dan majelis jemaat dalam memotivasi suatu pelayanan pendeta.
B. Faktor Penghambat Pelayanan Pendeta GPIB Jemaat Siloam Kerayan –
Kalimantan Timur.
Dari hasil penelitian yang di peroleh melalui wawancara kepada pendeta, majelis
jemaat, dan jemaat tentang faktor penghambat pelayanan pendeta di GPIB Jemaat Siloam
Kerayan – Kalimantan Timur. Menurut pendeta di jemaat siloam mengatakan bahwa faktor
penghambat pelayanan pendeta yaitu : (1) Kurangnya jemaat dalam meningkatkan
spiritualitasnya dengan Tuhan dan memaknai panggilan Tuhan di dalam kehidupan jemaat itu
sendiri. (2) Kurangnya

kesadaran Jemaat dalam memberikan persembahan berupa

persepuluhan. (3) Kurangnya daya dan dana merupakan penghambat dari proses pelayanan
pendeta (4) Kepemimpinan pelayanan pendeta kerap kali di banding-bandingkan dengan
pendeta sebelumnya baik itu dari gaya kepemimpinan pendeta sekarang maupun
kepemimpinan pendeta sebelumnya yang membuat hubungan antara pendeta dan majelis
jemaat dan juga jemaat yang berada di GPIB Jemaat Siloam tidak berjalan dengan
harmonis.42
Keselarasan pemahaman diatas hal ini juga sama yang dikemukan oleh majelis jemaat
dan juga jemaat siloam kerayan yang mengatakan bahwa faktor penghambat dari
40
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kepemimpinan pelayanan pendeta disini adalah : (1) Daya dan dana yang dimana 98 persen
jemaat yang ada di desa kerayan sentosa pekerjaanya yaitu petani untuk itu, kas dari gereja
untuk anggaran pelayanan pendeta sangat minim sekali dan kerap kali pendeta yang ada
disana mencari sumbangan kepada gereja lain untuk mencukupi anggaran yang ada di jemaat
siloam kerayan.43 (2) Lokasi pelayanan yang ada cukup sulit dijangkau apalagi untuk
memasuki wilayah pos pelayanan dan kesaksian (PosPel-Kes) yang merupakan cabang dari
jemaat siloam kerayan sentosa membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai tepat
pada waktunya. (3) Kurangnya kordinasi antara pendeta dengan majelis jemaat dan juga
jemaat yang mengakibatkan tidak berjalan dengan baik dalam suatu pelayanan yang ada di
GPIB Jemaat Siloam Kerayan- Kalimantan Timur. (4) Anggota majelis jemaat melayangkan
surat kepada kantor sinode GPIB agar segera memindahkan pendeta yang ada di jemaat
siloam kerayan karena, pendeta tersebut dilaporkan tidak menaati peraturan yang dibuat oleh
GPIB itu sendiri perihal menyangkut organisasi dalam pelayanan pendeta GPIB jemaat
siloam kerayan tersebut.44 (5) Majelis jemaat mengatakan bahwa pelayanan pendeta selama
ini seperti pasang surut dalam pelayanannya yang mengakibatkan penurunan akan
kebersamaan di dalam tubuh majelis itu sendiri maupun di dalam jemaat.45 (6) Tidak adanya
pertanggungjawaban pendeta terhadap keuangan hasil kebun kelapa sawit milik gereja. (7)
Jemaat mengalami kemunduran dalam ibadah minggu maupun ibadah kategorial yang ada.46
Berdasarkan penelitian diatas, kepemimpinan pelayanan pendeta tidak sesuai dalam
perspektif kepemimpinan transformasional yang dikemukan oleh Felfe, J., & Schyns, B.
(2006) tentang neurosis/ emosi yang stabil dimana seorang Pemimpin emosional yang stabil
biasannya cenderung dengan percaya diri dalam kemampuan mereka dan juga mengontrol
emosional mereka serta membangun suatu hubungan melalui resolusi komunikasi yang
efektif, negosiasi, kompromi, dan konflik, serta membuat suatu keputusan yang baik dan
melibatkan seluruh para anggotanya. Pemimpin emosional stabil juga akan lebih mampu
mempengaruhi pengikutnya karena stabilitas mereka akan memungkinkan mereka untuk
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menjadi panutan yang lebih baik untuk pengikut dan serta melibatkan pengikutnya dalam
proses pemenuhan tujuan yang telah disepakatin bersama-sama.47
Dari pemahaman diatas hasil dari neurosis/ emosi yang stabil dalam pemimpin itu
sangat diperlukan di dalamnya karena, seorang pemimpin emosional mempunyai kemampuan
untuk mempengaruhi pengikutnya untuk menjadi teladan dalam kepemimpinan yang
dilakukan oleh pemimpin tersebut. Ketika keberadaan seorang pemimpin tidak sesuai dengan
harapan bagi pengikutnya, tentu keresahan dalam diri pengikutnya semakin besar mengingat
seorang pemimpin tidak hanyak menjadi seorang pemimpin dalam organisasi/pelayanan saja
tetapi juga seorang pemimpin dapat menjadi teladan untuk pengikutnya.
C. Analisa Kepemimpinan Pendeta GPIB Jemaat Siloam Kerayan – Kalimantan
Timur Dari Perspektif Kepemimpinan Transformasional
Dalam bagian ini penulis mendeskripsikan dan menganalisa hasil penelitian dari
perspektif kepemimpinan transformasional. Analisa ini bertujuan untuk menjawab tujuan
penelitian yang terdapat dalam bagian pertama, yaitu:
“Menganalisis kepemimpinan pendeta dalam pelayanan GPIB Jemaat Siloam Kerayaan (Kalimantan Timur) ditinjau dari kepemimpinan transformasional”.
Menurut pendeta kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang dapat
mengubah dari yang biasa menjadi luar biasa. Dan juga kepemimpinan transformasional
harus dilihat dari kepemimpinan melayani yang dimana seorang pendeta harus bisa menjadi
teladan untuk banyak orang dan memberikan pemahaman-pemahaman kepada jemaat tentang
panggilan untuk melayani dan menjadi garam dan terang dunia bagi banyak orang. Adapun
pemahaman lain tentang kepemimpinan transformasional yang dimana menurut majelis
jemaat dan juga jemaat mengatakan bahwa kepemimpinan transformasional jika dikaitkan
dengan kepemimpinan pelayanan pendeta sebenarnya sudah cukup baik tetapi cara yang
dilakukannya masih jauh dari harapan jemaat yang ada. Memang gaya kepemimpinan yang
diterapkan setiap masing-masing pendeta mempunyai ciri khas yang berbeda-beda tetapi
perlu di ingat kembali siapa pun pemimpin yang ada tidak lepas dari tanggung jawabnya
untuk mengarahkan dan membimbing pengikutnya ke arah tujuan yang diharapkan bersamasama dalam mewartakan Kerajaan Allah ditengah-tengah kehidupan masyarakat.
Berdasarkan temuan dilapangan yang diperoleh dari responden, sebagian mengatakan
bahwa kepemimpinan pelayanan pendeta ketua majelis Jemaat cukup baik untuk mencapai
47
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kepemimpinan transformasional. Hal ini terlihat dalam kepemimpinan pendeta ketua majelis
jemaat dalam pelayanan beliau yang dimana beliau sudah menerapkan berbagai fungsi
kepemimpinan transformasional dalam pelayanan beliau di GPIB Jemaat Siloam Kerayan –
Kalimantan Timur yakni :
a) Pengaruh Ideal : (1) Menjadi teladan seperti pendeta memberikan perspuluhan ke
gereja guna pembangunan dan perkembangan jemaat. (2) Memimpin rapat-rapat
majelis jemaat dan ibadah minggu dengan tepat waktu.
b) Motivasi Inprasional : (1) Pembinaan sudah dilakukan, (2) Mengundang pembicara
untuk membawakan materi untuk pembinaan warga jemaat, (3) Rapat-rapat dan
sidang-sidang majelis jemaat sudah dilakukan, (4) Jika ada permasalahan dalam
lingkup jemaat pada saat itu juga di musyawarahkan bersama-sama agar tidak terjadi
permasalahan yang lebih lama.
c) Stimulasi Intelektual : (1) Memberikan pemahaman cara berfikir yang dapat
membantu proses dalam menuju kedewasaan jemaat. (2) Mengubah mental-mental
diberi menjadi mental yang memberi misalnya dalam memberikan persepuluhan
kepada gereja.
d) Pertimbangan Individual : (1) Mengunjungi orang-orang yang sakit. (2) Memberikan
penghiburan bagi keluarga jemaat yang ditinggalkan misalnya meninggal dunia dan
juga perceraian.
Jika dilihat dari pelayanan pendeta yang sudah beliau lakukan, hal ini tidak berbeda
juga dengan kepemimpinan transformasional (teori kepemimpinan transformasional) sebagai
tolak ukur penulis dalam penelitian ini. Secara keseluruhan dari pembahasan diatas dapat
dikatakan bahwa model kepemimpinan transformasional sudah cukup baik diterapkan oleh
pendeta ketua majelis jemaat hanya saja cara yang dilakukan oleh beliau yang kurang tepat
dalam konsep pemikiran jemaat yang berada di GPIB Jemaat Siloam – Kerayan – Kalimantan
Timur. Adapun keberhasilan kepemimpinan transformasional yang dapat mendasari
keberhasilan dari seorang pemimpin dalam organisasi menurut joko widodo dalam
(wahjosumidjo 2002) dimana ia menyatakan bahwa keberhasilan pada hakekatnya berkaitan
dengan tingkat kepedulian seorang pemimpin terlibat di dalam dua orientasi yaitu apa yang
telah dicapai oleh organisasi (organizational achievment) dan pembinaan terhadap organisasi
(organizational maintenance). Organizational achievement mencakup: produksi, pendanaan,
kemampuan adaptasi dengan program-program inovatif dan sebagainya. Sedangkan
organizational maintenance merupakan indikator yang dapat dipakai untuk menilai
20

keberhasilan suatu kepemimpinan. Evaluasi keberhasilan dari seorang pemimpin dapat
dilakukan dengan dua pendekatan yaitu dari organizational achievement dan organizational
maintenance, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut: 1.organizational achievement a.
Pengamatan terhadap produk yang dihasilkan oleh proses transformasi kepemimpinan
seperti: - penampilan kelompok - tercapainya tujuan kelompok - kelangsungan hidup
kelompok - kemajuan kelompok menghadapi krisis - bawahan merasa puas terhadap
pimpinan - bawahan merasa bertanggung jawab atas tujuan kelompok - kesejahteraan
psikologi dan perkembangan anggota kelompok b. Berkaitan dengan hasil transformasi
tersebut dapat dilihat pula produktivitas dari organisasi. 2. organizational maintenance a.
sikap bawahan terhadap pemimpin b. perilaku dari bawahan c. kualitas bawahan.48
Dari pemaparan diatas menurut penulis, keberhasilan kepemimpinan dapat dikatakan
berhasil ketika suatu kepemimpinan tersebut telah di capai dalam lingkup organisasi. Dan
keberhasilan kepemimpinan juga dilihat ketika suatu kelompok atau wadah dalam organisasi
sedang menurun, seorang pemimpin bertanggung jawab dalam kepemimpinannya, agar
dimana seorang pengikut akan merasa puas kepada pemimpin nya. Untuk itu pemimpin yang
bertanggung jawab adalah pemimpin yang dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.
Dengan demikian keberhasilan kepemimpinan dapat diwujudkan dalam lingkup organisasi
maupun dalam kelompok.
Dalam ruang lingkup pedesaan seperti desa kerayan sentosa – Kalimantan Timur,
menurut penulis kepemimpinan transformasional sangat baik untuk diterapkan dalam konteks
GPIB Jemaat Siloam Kerayan – Kalimantan Timur mengingat bahwa latarbelakang
kehidupan dan pola pikir jemaat yang berbeda-beda pula. Dalam hal ini dibutuhkan
kepemimpinan transformasional yang dapat menyatukan pola pikir jemaat yang berbeda-beda
tersebut dalam mewujudkan pelayanan yang terbaik untuk jemaat. Sebagai seorang pemimpin
di dalam lembaga atau dalam komunitas/pelayanan, tentunya memiliki tantangan tersendiri
dalam diri seorang pemimpin tersebut. Untuk itu seorang pemimpin harus dapat menangani
suatu permasalahan yang terjadi di dalam jemaat dengan baik dan benar. Dan juga seorang
pemimpin dapat memberikan motivasi, ide-ide baru dalam pembentukan dan perkembangan
jemaat yang ada. Dalam teori kepemimpinan transformasional dikatakan bahwa seorang
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pemimpin mampu memberikan motivasi, ide-ide yang baru demi mencapai tujuan yang
disepakati bersama-sama.
Dalam teori kepemimpinan transformasional yang dikemukan oleh James MacGregor
Burns menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional menggambarkan suatu proses
dimana pemimpin membawa perubahan positif yang signifikan pada individu, kelompok tim,
dan organisasi dengan menggunakan inspirasi, visi, dan kemampuan untuk memotivasi
pengikut untuk mencapai tujuan yang diharapkan bersama-sama, dengan kata lain dapat
meningkatkan kepercayaan atau keyakinan diri bawahan yang akan berpengaruh terhadap
peningkatan kinerja yang dipimpinnya49 Hal ini terlihat jelas dalam kepemimpinan pelayanan
pendeta GPIB Jemaat Siloam Kerayan – Kalimantan Timur.
Hasil penelitian penulis pada kepemimpinan pelayanan pendeta GPIB Jemaat Siloam
Kerayan – Kalimantan Timur menunjukan bahwa kepemimpinan pelayanan pendeta cukup
baik bisa dikatakan memotivasi, memberikan ide-ide baru, menjadi teladan, jika dilihat dari
hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap pendeta, majelis jemaat, dan juga jemaat
siloam kerayan tersebut.
IV. Penutup
A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa suatu
kepemimpinan

sangat

dibutuhkan

untuk

memimpin

suatu

kelompok

atau

organiasi/pelayanan. kepemimpinan juga dibutuhkan pada zaman modern ini terkhusus dalam
perkembangan jemaat. Pada hakekatnya setiap manusia terlahir dalam dirinya sebagai
seorang pemimpin, akan tetapi seorang pemimpin harus dimulai dari diri sendiri sehingga
mampu untuk memimpin suatu organisasi atau pun kelompok dan juga pelayanan. Banyak
sekali jenis kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam konteks jemaat, namun untuk
mendukung kepemimpinan pelayanan pendeta dibutuhkan kepemimpinan transformasional
dalam menggerakan dan juga perubahan dalam suatu pelayanan. Berdasarkan hasil temuan
dilapangan dalam kepemimpinan pelayanan pendeta yaitu :
1. Faktor Pendukung Kepemimpinan Pelayanan Pendeta GPIB Jemaat Siloam
Kerayan – Kalimantan Timur.
a. Dukungan dari keluarga terutama istri yang mendukung pelayanan pendeta
b. Dukungan dari majelis jemaat yang membantu pelayanan pendeta
c. Dukungan dari pengurus setiap bidang dari pelayanan kategorial yang ada
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2. Faktor Penghambat Kepemimpinan Pelayanan Pendeta GPIB Jemaat Siloam –
Kalimantan Timur.
a. Kurangnya daya dan dana merupakan penghambat dari proses pelayanan pendeta.
b. Kurangnya kesadaran Jemaat dalam memberikan persembahan berupa persepuluhan.
c. Kurangnya jemaat dalam meningkatkan spiritualitasnya dengan Tuhan dan memaknai
panggilan Tuhan di dalam kehidupan jemaat itu sendiri.
d. Kepemimpinan pelayanan pendeta kerap kali di banding-bandingkan dengan pendeta
sebelumnya baik itu dari gaya kepemimpinan pendeta sekarang maupun
kepemimpinan pendeta sebelumnya.
e. Lokasi pelayanan yang ada cukup sulit dijangkau.
f. Kurangnya kordinasi antara pendeta dengan majelis jemaat dan juga jemaat yang
mengakibatkan tidak berjalan dengan baik dalam suatu pelayanan yang ada di GPIB
Jemaat Siloam Kerayan- Kalimantan Timur.
g. Majelis jemaat melayangkan surat kepada kantor sinode GPIB agar segera
memindahkan pendeta yang ada di jemaat siloam kerayan karena, pendeta tersebut
dilaporkan tidak menaati peraturan yang dibuat oleh GPIB itu sendiri perihal
menyangkut organisasi dalam pelayanan pendeta GPIB jemaat siloam kerayan.
3. Kepemimpinan Pelayanan Pendeta GPIB Jemaat Siloam Kerayan – Kalimantan
Timur.
a. Pengaruh Ideal : (1) Menjadi teladan seperti pendeta memberikan perspuluhan ke
gereja guna pembangunan dan perkembangan jemaat. (2) Memimpin rapat-rapat
majelis jemaat dan ibadah minggu dengan tepat waktu.
b. Motivasi Inprasional : (1) Pembinaan sudah dilakukan, (2) Mengundang pembicara
untuk membawakan materi untuk pembinaan warga jemaat, (3) Rapat-rapat dan
sidang-sidang majelis jemaat sudah dilakukan, (4) Jika ada permasalahan dalam
lingkup jemaat pada saat itu juga di musyawarahkan bersama-sama agar tidak terjadi
permasalahan yang lebih lama.
c. Stimulasi Intelektual : (1) Memberikan pemahaman cara berfikir yang dapat
membantu proses dalam menuju kedewasaan jemaat. (2) Mengubah mental-mental
diberi menjadi mental yang memberi misalnya dalam memberikan persepuluhan
kepada gereja.
d. Pertimbangan Individual : (1) Mengunjungi orang-orang yang sakit. (2) Memberikan
penghiburan bagi keluarga jemaat yang ditinggalkan misalnya meninggal dunia dan
juga perceraian.
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Dari hasil temuan dilapangan, tipe atau model kepemimpinan transformasional cukup
relevan dalam konteks jemaat terkhususnya GPIB Jemaat Siloam Kerayan – Kalimantan
Timur. Kiranya melalui penulisan ini, penulis dapat menjadi seorang pemimpin di dalam
gereja yang mampu menerapkan kepemimpinan transformasional guna untuk kepemimpinan
pelayanan pendeta kedepannya.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat dikemukakan saran-saran
sebagai berikut:
Pemimpin dan Pendeta GPIB
Sebagai seorang pemimpin di dalam gereja atau suatu lembaga yang ada, seorang
pemimpin harus menjadi pemimpin yang bertanggungjawab dalam pelayanan dan juga
pemimpin mampun menjadi panutan, memberikan ide-ide baru dalam meningkatkan suatu
pelayanan yang ada di gereja. Dalam hal ini kepemimpinan transformasional dapat meningkat
kuantitas dan kualitas dalam kepemimpinan pelayanan pendeta dalam konteks gereja. Tanpa
pemimpin suatu organisasi/pelayanan tidak akan berjalan dengan baik untuk itu, pemimpin
transformasional diperlukan dalam mengatasi suatu permasalahan-permasalahan yang terjadi
di dalam konteks jemaat. Adapun saran lain yang mengatakan bahwa seorang pemimpin
transformasional tidak hanya memberikan suatu perubahan dalam organisasi/pelayanan saja
tetapi, seorang pemimpin transformasional mampu memahami keadaan bawahannya lebih
baik lagi agar kiranya suatu pelayanan dapat berkembang secara baik serta keharmonisan
tersebut dengan sendirinya terbentuk di suatu kepemimpinan yang diterapkan setiap
pemimpin yang ada.
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