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Abstrak– Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi
pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan gereja yang
diterapkan para pengurus gereja di GKP Jabar Jemaat Pommadi
Jakarta. Pengendalian intern pada pengelolaan keuangan gereja
berperan penting untuk menumbuhkan kepercayaan para jemaat
gereja, agar suasana di lingkungan gereja berlangsung harmonis.
Jenis penelitian ini adalah studi kasus pada GKP Jabar Jemaat
Pommadi Jakarta dengan pendekatan kualitatif. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan
wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang
dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian intern
diimplementasikan berlandaskan pada nilai-nilai ajaran gereja; nilai
keterbukaan, nilai kebenaran, nilai kasih, dan nilai persaudaraan.
Tercapainya pengelolaan keuangan yang transparan serta pelaporan
yang tepat menghasilkan kepuasan serta menumbuhkan
kepercayaan para jemaat. Perlu peningkatan pengendalian intern
secara tehnis agar pengelolaan keuangan gereja lebih optimal.

Kata Kunci: pengendalian intern, pengelolaan keuangan,
nilai-nilai ajaran gereja

I.

PENDAHULUAN

Organisasi nirlaba adalah suatu bentuk organisasi yang memiliki tujuan utama mendukung
kepentingan publik dan tidak bertujuan untuk mencari laba dari setiap kegiatannya (Nickels et al.,
2012). Keunikan organisasi ini adalah organisasi ini dapat bertahan dan berkembang tanpa
mengandalkan laba, dan sebaliknya mengandalkan dari sumbangan yang diterima. Karenanya,
bertahannya sebuah organisasi nirlaba dapat terjadi jika ada pengelolaan dan pertanggungjawaban
dana yang baik atas dana yang terkumpul, yakni; transparan dan akuntabel.
Beberapa bentuk oranisasi nirlaba adalah organisasi keagamaan, yayasan, sekolah, rumah sakit
dan klinik publik. Gereja sebagai salah satu bentuk organisasi nirlaba adalah kehidupan bersama
religius kristiani yang berpusat pada penyelamatan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus (Sukoco &
Yoder, 2010). Arus kas masuk utama gereja diperoleh dari sumbangan dan persembahan jemaat pada
setiap ibadah yang dilaksanakan oleh gereja. Adapun operasional utama gereja selain untuk
pembelian barang keperluan gereja juga untuk pembayaran listrik, pembayaran air, pembayaran
telpon dan lain-lain. Tentunya setiap anggota jemaat tidak dapat secara terus menerus mengawasi
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dana sumbangan dan persembahan yang ada, sehingga diperlukan adanya sebuah mekanisme
pertanggungjawaban yang baik dan transparan
Transparansi laporan keuangan gereja, terutama dalam hal penerimaan dan pengeluaran kas
merupakan hal yang sangat penting. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban para pengurus
gereja atas keuangan gereja untuk meningkatkan kepercayaan jemaat dan donatur kepada pengurus.
Terkait dengan keuangan ada dua hal yang perlu diperhatikan gereja yaitu cara pengelolaan keuangan
yang baik dan mengupayakan informasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan
pengeluaran kas gereja secara transparan dan akurat.
Sebuah organisasi memerlukan sistem informasi yang baik agar organisasi tersebut dapat
mencapai tujuannya, termasuk untuk pengelolaan dana yang efektif dan efisien (Romney &
Steinbart, 2018). Sistem informasi akuntansi diperlukan untuk mengumpulkan, mencatat,
menyimpan dan memproses akuntansi dan data lain untuk menghasilkan informasi bagi pihak-pihak
pengambil keputusan. Kaomaneng (2011) menemukan bahwa gereja memerlukan sebuah sistem
informasi akuntansi sebagai alat bantu dalam pengelolaan, perencanaan dan pengawasan keuangan.
Pengelolaannya berpedoman pada PSAK 45 tahun 2011 tentang standar pelaporan keuangan
organisasi nirlaba sehingga laporan keuangan yang dihasilkan oleh gereja dapat dipercaya dan
transparan. Demikian pula Ihemeje et al., (2015) yang menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi
gereja secara signifikan diperlukan untuk memastikan perhitungan sumber daya dan akuntansi yang
tepat untuk pengambilan keputusan pada masa yang akan datang. Temuan diatas menunjukkan
bahwa penerapan sistem informasi akuntansi pada gereja sangat diperlukan, agar dihasilkan
informasi untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan masa depan organisasi.
Keberhasilan sistem informasi akuntansi sebuah organisasi dapat dilihat dari pengendalian
intern yang dilakukan oleh organisasi tersebut (Lovita, 2019). Pengendalian intern adalah
seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan organisasi dari segala
bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang
akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan hukum atau undang-undang serta kebijakan
manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh anggota organisasi
(Bodnar & Hopwood, 2013). Pengendalian intern berperan penting untuk mencegah, mendeteksi dan
mengkoreksi apabila terjadi sebuah penyimpangan didalam suatu sistem informasi akuntansi. Itulah
sebabnya tujuan dari pengendalian intern adalah menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian
dan keandalan suatu data akuntansi. Jadi kemajuan sebuah organisasi akan ditentukan oleh
keberadaan pengendalian internnya. Bahkan keberadaan pengendalian intern dapat menjaga
kelangsungan usaha sebuah organisasi (Lovita et al., 2020).
Tak terkecuali organisasi keagamaan seperti masjid, gereja dan lainnya, seharusnya juga
menerapkan pengendalian intern yang tepat dalam sistem informasi akuntansinya. Penerapan
pengendalian intern yang baik pada organisasi keagamaan sangatlah diperlukan untuk menghindari
kecurangan dan kejahatan yang dapat dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab
(Octariana & Suryandari, 2017). Sebagaimana pula yang dikemukakan Duncan et al., (2014) bahwa
baik atau tidaknya pengendalian intern pada sebuah gereja memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap tingkat penyimpangan yang ada pada gereja tersebut. Praktik pengendalian intern yang baik,
selain dapat menjaga seluruh aset yang dimiliki gereja, juga dapat meningkatkan kepercayaan jemaat
dan para donatur kepada para pengurus gereja. Hal ini didukung temuan Kahubung (2013), dimana
adanya kelemahan pengendalian intern pada jemaat GMIM (Gereja Masehi Injili di Minahasa) Nafiri
berdampak pada kesulitan pengelolaan kas gereja.
GKP (Gereja Kristen Pasundan) Jabar Jemaat Pommadi Jakarta merupakan sebuah gereja yang
secara mandiri atau swasembada dalam melakukan pengelolaan keuangan. Saat ini gereja mengatur
dan mengembangkan serta membiayai kebutuhan organisasinya sendiri. Prinsip yang mendasari
adalah menjalankan pokok-pokok ajaran gereja dan tata laksana gereja. Sebagai sebuah organisasi
keagamaan, manajemen gereja memahami bahwa diperlukan pengelolaan keuangan yang dijalankan
secara baik, transparan dan bebas dari penyelewengan dana umat, sehingga para pengurus dapat terus
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memberikan pelayanan keagamaan yang baik kepada setiap anggota jemaat di GKP Jabar Jemaat
Pommadi Jakarta. Berdasarkan uraian sebelumnya terkait peranan pengendalian intern, maka
penelitian ini fokus pada bagaimana implementasi pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan
GKP Jabar Jemaat Pommadi Jakarta.

II.

LANDASAN TEORI

2.1.

Organisasi Nirlaba dan Gereja
Karakteristik organisasi nirlaba antara lain; 1) Sumber daya entitas berasal dari para
penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan
jumlah sumber daya yang diberikan. 2) Ketika menghasilkan barang/jasa tidak bertujuan untuk
memperoleh laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah hanya
untuk kepentingan para pendiri atau pemilik entitas tersebut. 3) Tidak ada kepemilikan seperti
lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat
dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi
pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas (Mahsun, 2013).
Gereja merupakan sebuah organisasi yang memenuhi karakteristik sebagai organisasi nirlaba.
Sumber daya yang diperoleh gereja berasal dari para jemaat yang memberi secara sukarela tanpa
mengharapkan imbalan kembali. Tentu keberadaan gereja tidak bertujuan untuk mencari laba,
melainkan lebih mengutamakan memberikan pelayanan kepada anggota jemaatnya.
Terdapat dua sisi yang dapat digunakan sebagai pendekatan untuk memahami gereja, yaitu;
sisi Ilahi dan sisi manusiawi (Sukoco & Yoder, 2010). Pendekatan sisi Ilahi memberikan pandangan
bahwa gereja diyakini sebagai “buah pekerjaan penyelamatan Allah”. Allah mengasihi gereja dan
mengkuduskannya untuk menjadi milik kepunyaan-Nya. Allah memperdulikan gereja, memelihara
gereja, dan menerima segala sesuatu yang dipersembahkan oleh orang-orang percaya kepada-Nya
didalam dan melalui kehidupan gereja. Sedangkan pendekatan sisi manusiawi, bahwa gereja sebagai
suatu kehidupan bersama religius yang diciptakan dan dijalani oleh manusia untuk menjawab
penyelamatan Allah.
2.2.

Manajemen Keuangan Gereja
Sebuah organisasi akan menjalankan manajemen keuangan sebagai suatu kegiatan yang
dilakukan untuk memperoleh dana menggunakan dana tersebut dalam rangka memaksimalkan nilai
sebuah organisasi. Demikian pula dalam konteks peribadatan, dimana (Halim & Kusufi, 2012)
menyatakan bahwa manajemen keuangan peribadatan sebuah gereja adalah usaha yang dilakukan
oleh pengurus gereja dalam menggunakan dana umat sesuai dengan ketentuan dalam ajaran agama
dan kepentingan umat beragama, serta bagaimana memperoleh dana dari umat dengan cara-cara yang
dibenarkan oleh ajaran agama.
Terdapat dua fungsi uatama manajemen keuangan gereja, yaitu fungsi mendapatkan dana dan
fungsi menggunakan dana. Fungsi pertama yaitu fungsi mendapatkan dana, menekankan peranan
gereja bagaimana cara pengurus gereja dalam mendapatkan dana yang sesuai dengan ajaran agama
dan tidak memberatkan umat. Adapun fungsi kedua yaitu fungsi menggunakan dana adalah
bagaimana menggunakan dana secara efektif dan efisien. Fungsi ini juga berkaitan dengan
pertanggungjawaban pengelolaan dana.
Sebagaimana diketahui bahwa sumber pendanaan gereja yang utama berasal dari persembahan
jemaat dan sumbangan-sumbangan pihak tertentu. Aliran dana tersebut bersifat sukarela, dengan kata
lain dari sudut pandang jemaat maka persembahan dilakukan dalam rangka memenuhi kewajibannya
sebagai umat kristiani. Sebaliknya pertanggungjawaban gereja dilakukan kepada seluruh umat yang
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telah memberikan amanahnya, dan merupakan bagian terpenting dalam menciptakan kredibilitas
pengelolaan yang dijalankan oleh pengurus gereja.
2.3.

Pengendalian Intern dan Pengelolaan Keuangan Gereja
Pengendalian intern memiliki peran yang penting bagi kelangsungan sebuah organisasi,
sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya. Tak terkecuali pada organisasi nirlaba, termasuk
organisasi keagamaan seperti gereja. Hal ini dikarenakan pengendalian intern adalah sebuah proses
yang diimplementasikan untuk memberikan jaminan atas beberapa tujuan berikut; menjaga aset,
menjaga catatan dalam detail yang cukup untuk pelaporan aset organisasi yang tepat dan akurat.
Selanjutnya atas laporan tersebut maka menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipercaya,
Termasuk menyediakan laporan keuangan dengan kriteria yang ditentukan. mendorong dan
meningkatkan efesiensi operasional serta mendorong ketaatan dalam hal manajerial. Terakhir,
sebuah pengendalian intern juga berperan agar organisasi taat memenuhi persyaratan dari regulasi
dan peraturan yang ada (Romney & Steinbart, 2018). Itulah sebabnya semakin besar sebuah
organisasi maka semakin penting pula fungsi pengendalian internal dalam organisasi tersebut.
Hall (2015) menambahkan bahwa pengendalian intern pada dasarnya merupakan seperangkat
kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan organisasi dari segala bentuk tindakan
penyalahgunaan. Ketersediaan informasi akuntansi yang akurat, dan memastikan bahwa semua
manajemen mematuhi ketentuan hukum/ undang-undang, serta bagaimana seluruh anggota
organisasi mematuhi kebijakan manajemen, tidak lepas dari peranan pengendalian intern yang
efektif.
Perkembangan kerangka pengendalian intern semakin menguat pada tahun 1980-an, sejak
terjadinya kasus jatuhnya lembaga keuangan di Amerika Serikat. Diawali dengan berdirinya
Committee of Sponsoring Organizations (COSO) yang mempelopori lahirnya kerangka
pengendalian intern. COSO dalam Romney & Steinbart (2018) mengklasifikasikan unsur dari
pengendalian intern sebagai berikut;
1. Lingkungan pengendalian
Terdiri atas tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak,
para direktur, dan pemilik entitas. Secara keseluruhan mencakup pengendalian intern serta
arti pentingnya bagi entitas itu sendiri.
2. Penilaian risiko
Merupakan tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis
risiko-risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip
akuntansi.
3. Aktivitas pengendalian
Terdiri dari lima jenis aktivitas seperti pemisahan tugas yang memadai, otorisasi yang sesuai
atas transaksi dan aktivitas, dokumen dan catatan yang memadai, pengendalian fisik atas aktiva
dan catatan, pemeriksaan kinerja secara independen.
4. Pengawasan
Penilaian mutu pengendalian intern secara berkelanjutan atau secara periodik oleh manajemen
untuk menentukan bahwa pengendalian telah beroperasi seperti yang diharapkan, dan telah
dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi.
5. Informasi dan komunikasi
Tujuan sistem informasi dan komunikasi akuntansi dari entitas adalah untuk memulai, mencatat,
memproses, dan melaporkan transaksi yang dilakukan entitas itu serta mempertahankan
akuntabilitas aktiva terkait.
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Pada dasarnya pentingnya pengendalian intern telah tersirat dalam ketentuan Tata Gereja GKP
Jawa Barat, Pasal 106 (GKP Jabar, 2014) yang mengatur tentang tata kelola keuangan gereja,
penyusunan dan pelaksanaan kegiatan keuangan wajib. Berikut beberapa unsur pengendalian intern
yang seharusnya diimplementasikan baik; 1) Adanya pembagian tugas yang jelas dalam pengelolaan
keuangan. 2) Adanya sebuah prosedur pencatatan transaksi keuangan, serta 3) Adanya pengawasan
dan evaluasi atas pengelolaan keuangan.

III. METODE PENELITIAN
Pendekatan paradigma penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian
kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan untuk menganalisis
fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, presepsi, dan orang secara individual
maupun kelompok (Fatchan, 2015). Sedangkan strategi penelitian yang sesuai adalah deskriptif.
Strategi deskriptif dipertimbangkan sesuai karena merupakan penelitian yang sifatnya menguraikan,
menggambarkan dan membandingkan suatu data dan keadaan serta menjelaskan keadaan tersebut
sehingga dapat ditarik kesimpulan (Kamayanti, 2016). Hal ini dengan pertimbangan bahwa
penelitian ini berkaitan dengan opini, kejadian atau prosedur.
Penelitian ini dilakukan di GKP Jabar Jemaat Pommadi Jakarta yang beralamat di jalan Kawikawi bawah No.L52, Jakarta Pusat. Periode penelitian pengambilan data dilakukan pada bulan MeiJuli tahun 2019. Subjek dari penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkaitan secara langsung dengan
pengelolaan keuangan di GKP Jabar Jemaat Pommadi Jakarta, yaitu: Pendeta Jemaat, Ketua Majelis
Gereja, Bendahara Gereja dan Jemaat. Objek dari penelitian ini adalah prosedur, dokumen, struktur
organisasi, uraian tugas dan catatan lain yang berkaitan dengan pengendalian internal atas
pengelolaan keuangan yang ada pada GKP Jabar Jemaat Pommadi Jakarta.
Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara pada narasumber yaitu para pengurus
gereja dan jemaat gereja. Selanjutnya observasi dilakukan terhadap tata cara dan prosedur
pengelolaan dana yang ada di GKP Jabar Jemaat Pommadi. Fokus dalam observasi ini adalah
pengamatan serta pencatatan terhadap keadaan dan perilaku obyek sasaran. Dokumentasi dilakukan
atas dokumen-dokumen yang terkait dengan catatan pengelolaan dana gereja.
3.1.

Metode Analisis Data
Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif.
Metode analisis deskriptif adalah metode analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang
ada dan kemudian diklarifikasi, dianalisis, dan selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat
memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti. Teknik analisis data yang
dilakukan dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:
1. Mendeskripsikan sumber penerimaan yang diperoleh GKP Jabar Jemaat Pommadi Jakarta.
a. Persembahan yang dikumpulkan jemaat pada setiap ibadah minggu.
b. Sumbangan dari para donator yang dikelola oleh pihak gereja untuk kegiatan operasional.
2. Mendeskripsikan pos-pos pengeluaran dana yang digunakan untuk keperluan operasional GKP
Jabar Jemaat Pommadi Jakarta.
Dalam sebuah gereja ada banyak kegiatan yang dilakukan dan didanai oleh gereja. Salah satunya
adalah kegiatan rutin yang diadakan oleh tiap komisi yang ada di gereja tersebut. Setiap komisi
yang ingin melakukan kegiatan harus mengajukan proposal kegiatan kepada majelis lalu majelis
akan melakukan rapat untuk membahas kegiatan tersebut sebelum usulan dana tersebut
disetujui. Tidak hanya kegiatan tetapi sumber utama pengeluaran kas gereja adalah untuk
membiayai keperluan rumah tangga seperti biaya listrik, biaya air dan biaya lainnya.
3. Mendeskripsikan pengendalian intern pengelolaan kas GKP Jabar Jemaat Pommadi Jakarta.
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4.

5.

Menurut Tata Gereja GKP Jabar pengelolaan keuangan dalam gereja harus memasukan
beberapa unsur, diantara lain:
a. Adanya pembagian tugas yang jelas dalam pengelolaan keuangan.
b. Adanya sebuah prosedur pencatatan transaksi keuangan.
c. Adanya pengawasan dan evaluasi atas pengelolaan keuangan.
Menguraikan dan mendeskripsikan seberapa baik penerapan nilai-nilai ajaran gereja yang
junjung tinggi oleh para pengurus GKP Jabar Jemaat Pommadi Jakarta dalam implementasi
pengendalian intern pengelolaan keuangan yang selama ini diterapkan. Analisis dilakukan
dengan pendekatan landasan teori pengendalian intern.
Menarik kesimpulan atas pengendalian intern pengelolaan dana yang dilakukan oleh GKP Jabar
Jemaat Pommadi Jakarta dan evaluasi apakah pengendalian intern yang dilakukan sudah sesuai
dengan unsur-unsur pengendalian intern menurut Tata Gereja GKP Jabar.

IV. HASIL PENELITIAN
Berdasarkan data dan hasil penelitian yang dilakukan pada GKP Jabar Jemaat Pommadi
Jakarta, peneliti akan menguraikan dan mendeskripsikan penerapan nilai-nilai ajaran gereja yang
junjung tinggi oleh para pengurus GKP Jabar Jemaat Pommadi Jakarta dalam implementasi
pengendalian intern pengelolaan keuangan yang selama ini diterapkan.
4.1.

Nilai Keterbukaan
Nilai keterbukaan adalah salah satu nilai yang diterapkan oleh GKP Jabar Jemaat Pommadi
Jakarta dalam pengelolaan keuangannya. Nilai ini mengajarkan para pengurus gereja dalam
melakukan semua tugas pelayanan harus menjunjung tinggi keterbukaan atau transparansi dalam
semua aspek termasuk pengelolaan keuangan. Keterbukaan tersebut meliputi berbagai macam hal
seperti penyajian informasi, proses pencatatan keuangan, pelaksanaan dan penggunaannya. Dengan
adanya keterbukaan dari para pengurus rasa kepercayaan akan timbul dari para pihak yang memiliki
kepentingan seperti donatur dan jemaat gereja.
“Setiap uang yang masuk yang berasal dari jemaat atau donatur langsung di catat ke
dalam buku kas gereja dan setelah dicatat uang itu akan disimpan oleh bendahara. Setiap
transaksi pengeluaran yang ada akan langsung dicatat oleh bendahara ke dalam buku kas
jemaat. Ada, pengawasan dan evaluasi kami lakukan pada saat persiapan majelis untuk
ibadah pada hari jumat, disana kami periksa setiap transaksi yang ada sebelum dilaporkan
kepada jemaat. Penyampaian laporan keuangan dilakukan setiap hari Minggu kepada
jemaat dalam ibadah hari Minggu.” (Pdt. Petty)
Terkait dengan unsur pengendalian intern, nilai keterbukaan yang dijalankan pada dasarnya
menggambarkan prosedur pencatatan dan pelaporan. Sebuah organisasi harus melakukan pencatatan
transaksi yang terjadi. Hal ini bertujuan mendokumentasikan setiap transaksi ke dalam laporan
keuangan sehingga laporan tersebut dapat dipercaya dan dapat dilaporkan kepada pihak-pihak yang
memiliki kepentingan. Dengan demikian setiap transaksi yang terjadi dapat dikontrol dan dievaluasi.
Walaupun nilai keterbukaan sudah diterapkan, namun diakui bahwa dokumentasi pencatatan
belum optimal di GKP Jabar Jemaat Pommadi Jakarta. Hasil observasi menunjukkan bahwa pada
saat penerimaan persembahan dari jemaat ataupun donatur, tidak ada dokumen yang digunakan
sebagai dasar pencatatan. Bendahara gereja langsung mencatat dan menyimpan uang tersebut tanpa
ada dokumen pendukung. Begitu pula ketika bendahara gereja hendak mengeluarkan kas untuk
keperluan gereja, bendahara langsung mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan gereja tanpa
ada dokumen pendukung ataupun otorisasi dari ketua majelis. Pencatatan penerimaan dan
pengeluaran kas selama ini hanya dicatat menggunakan buku kas jemaat tanpa disertai dokumen-
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dokumen pendukung lainnya. Setiap transaksi pengeluaran kas hanya dicatat berdasarkan bukti-bukti
pengeluaran kas seperti bon atau faktur yang tidak diotorisasi oleh ketua majelis.
Namun ada hal lain yang dilakukan oleh pengurus GKP Jabar Jemaat Pommadi Jakarta yang
telah sesuai dengan nilai keterbukaan yang telah diajarkan oleh gereja. Pengurus gereja selalu
menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu kepada pihak yang memiliki kepentingan
seperti donatur dan jemaat gereja. Dengan dilakukannya hal ini para donatur dan jemaat akan selalu
memiliki kepercayaan kepada para pengurus karena dana yang sudah diberikan dikelola dengan baik.
4.2.

Nilai Kebenaran
Gereja adalah sebuah kehidupan religius yang berpusat pada Allah. Sebagai sebuah kehidupan
religius dan memiliki sifat lembagawi, maka gereja membutuhkan sebuah kepemimpinan. GKP Jabar
Jemaat Pommadi Jakarta menganut sistem prebiterial-sinodal yang dipimpin oleh Penatua, Pendeta
dan Diaken. Dalam melakukan setiap tugas pelayanannya para pengurus ini selalu ditekankan agar
menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran.
“….sebagai pengurus gereja kami tidak hanya bertanggung jawab kepada jemaat
melainkan juga langsung bertanggung jawab kepada Tuhan jadi kita berusaha untuk
menjunjung tinggi nilai-nilai itu.” (Pdt. Octavianus)
Nilai kebenaran ini mengajarkan para pengurus GKP Jabar Jemaat Pommadi Jakarta untuk
menjaga integritas dan etika-etika dalam melaksanakan tugas pelayanannya. Hal ini sesuai dengan
prinsip pengendalian intern menurut COSO, dimana disebutkan bahwa organisasi harus memiliki
komitmen terhadap integritas dan etika. Integritas ini berkaitan dengan kejujuran yang dilakukan
pengurus dalam penyampaian berbagai aspek dalam pengelolaan keuangan gereja dan dalam
melakukan tugas pelayanannya harus selalu sesuai dengan etika gereja.
Praktik yang lain menunjukkan bahwa GKP Jabar Jemaat Pommadi Jakarta memiliki disiplin
yang tinggi dalam ketepatan waktu pelaporan. Hal ini terlihat dari penyampaian informasi yang
berkaitan dengan keuangan selalu dilaporkan tepat waktu. Kondisi ini menggambarkan bahwa
pengurus di GKP Jabar Jemaat Pommadi Jakarta telah memiliki integritas yang baik, yaitu adanya
itikad baik untuk mempertanggungjawabkan dan mengelola dana jemaat.
“Di Gereja kami ada laporan perminggu, jadi semua penerimaan dan pengeluaran kas
dilaporkan pada setiap ibadah minggu dalam warta jemaat dan ada juga laporan
persemester dan laporan akhir tahun kepada majelis secara umum.”(Pdt. Octavianus)
GKP Jabar Jemaat Pommadi Jakarta juga telah memiliki komitmen terhadap etika dan telah
sesuai dengan prinsip pengendalian internal menurut COSO. Meskipun didalam GKP Jabar Jemaat
Pommadi Jakarta tidak memiliki standar nilai-nilai etika yang telah ditetapkan, namun nilai-nilai
yang dipakai adalah nilai-nilai yang diperintahkan Allah dan yang ada pada Alkitab. Nilai-nilai
Alkitabiah tersebut menjadi dasar bagi para pengurus gereja dalam menjalankan organisasi.
Berdasarkan nilai-nilai tersebut akan dilakukan evaluasi dan penilaian secara bersama-sama,
apabila ada pengurus yang dirasa meyimpang dari nilai-nilai etika. Para pengurus akan saling
mengevalusi dan saling menilai satu sama lain. Apabila ada majelis atau pengurus yang dirasa telah
meyimpang dari nilai-nilai etika gereja maka akan diberikan pendampingan khusus oleh pendeta atau
majelis. Tidak hanya berlaku untuk majelis namun untuk para jemaat juga, setiap jemaat yang dirasa
telah meyimpang akan diberikan pendampingan khusus. Hal ini menggambarkan bahwa GKP Jabar
Jemaat Pommadi Jakarta telah memiliki komitmen pada integritas dan etika.
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4.3.

Nilai Kasih
Nilai-nilai kasih dalam sebuah gereja merupakan nilai yang paling mendasar karena
merupakan inti dari ajaran Kristen dan tujuan hidup bagi umat Kristen adalah menyebarkan kasih.
Dalam GKP Jabar Jemaat Pommadi Jakarta nilai kasih ini juga yang menjadi dasar bagi mereka
untuk menjalankan organisasi dan mengelola keuangan gereja. Nilai kasih dalam organisasi dapat
terwujud apabila orang-orang yang ada didalamnya orang yang tepat, maka pemilihan pengurus
gereja merupakan faktor penting dalam penerapan nilai kasih ini. Karena pengurus yang dipilih ini
harus dapat mencerminkan nilai kasih dalam setiap pelayanannya.
Sumber daya manusia yang kompeten merupakan salah satu unsur yang memegang peranan
dalam membangun pengendalian intern. Sebuah organisasi memerlukan orang-orang yang memiliki
kompetensi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Adapun faktor kejujuran dan
pengalaman menjadi kunci penting dalam membentuk sumber daya manusia yang kompeten. Hal ini
juga berlaku di organisasi gereja. Pengurus gereja dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanannya
memerlukan orang-orang yang memiliki nilai-nilai kasih dalam setiap tugasnya.
Unsur pengendalian internal ini telah diterapkan dengan baik oleh GKP Jabar Jemaat Pommadi
Jakarta. Setiap pengurus yang telah terpilih akan ditugaskan sesuai dengan kepribadian dan
kemampuan mereka. Setelah para pengurus terpilih mereka akan mendapat pembekalan yang
dilakukan oleh pendeta jemaat. Pada pembekalan ini para pengurus yang baru saja terpilih akan
diajarkan tentang penerapan nilai-nilai dan ajaran gereja dalam pelayanan. Sehingga diharapkan
ketika para pengurus ini bertugas mereka akan menjalankan tugas mereka dengan baik sesuai dengan
nilai dan ajaran gereja.
“Dalam gereja kami periode masa kepengurusan adalah selama 5 tahun dan dapat dipilih
kembali apabila periode sebelumnya sudah terpilih. Namun ada syarat-syarat tertentu
yang harus dipenuhi, apabila syarat-syarat tersebut sudah dipenuhi maka mereka dapat
terpilih kembali. Didalam tata gereja kami setelah mereka menjadi bakal calon majelis
mereka sudah diberikan pembekalan seperti apa saja tugas yang harus mereka kerjakan
setelah menjadi majelis nanti dan setelah terpilih nanti akan diberikan terus pembekalan
agar dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam melayani jemaat.” (Pdt. Raja)
Dalam melakukan tugasnya para pengurus ditekankan agar selalu menjunjung tinggi nilai-nilai
yang diajarkan oleh gereja. Sehingga meskipun banyak unsur pengendalian intern yang belum sesuai
namun para jemaat yang ada di GKP Jabar Jemaat Pommadi Jakarta memiliki rasa kepercayaan pada
pengurus gereja mereka. Tradisi selalu menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut mendorong para
pengurus selalu melakukan tugas pelayannya dengan baik dan transparan sehingga meningkatkan
kualitas ibadah jemaat.
4.4.

Nilai Persaudaraan
Nilai persaudaraan merupakan sebuah nilai yang mengutamakan sebuah kebersamaan atau
persekutuan didalam sebuah gereja. Nilai ini mengajarkan untuk saling menghormati satu sama lain
dan menyadari bahwa semua manusia memiliki posisi yang sejajar. GKP Jabar Jemaat Pommadi
Jakarta menerapkan nilai persaudaraan tercermin dalam struktur organisasi serta atmosfir di
lingkungan gereja.
“Saya cukup percaya, karena saya tahu bahwa orang-orang yang dipercayakan untuk
mengelola keuangan gereja adalah orang-orang yang sudah mumpuni dibidangnya,
meskipun seperti yang saya sudah katakan ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam
rangka untuk memberikan laporan keungan yang lebih transparan kepada jemaat. Tapi
sejauh ini laporan keuangan sudah cukup baik dan saya sangat percaya dengan apa yang
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sudah dilakukan pengurus karena saya yakin bahwa mereka mengelola keuangan sesuai
dengan nilai-nilai yang sudah diajarkan gereja yaitu nilai keterbukaan.”(Jemaat Hendry)
Struktur organisasi dalam sebuah organisasi merupakan hal yang sangat penting. Struktur
organisasi merupakan sebuah kerangka untuk pembagian tanggung jawab atau pemisahan pada setiap
pengurus organisasi. Struktur organisasi GKP Jabar Jemaat Pommadi Jakarta dibuat berdasarkan
Tata Gereja GKP Jabar berlandaskan visi, misi serta nilai-nilai gereja. Didalam struktur organisasi
tersebut setiap pengurus yang dipilih harus dapat bertanggung jawab dan dapat menjalankan tugastugas pelayanannya sesuai dengan ajaran gereja dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh gereja.
Walaupun struktur organisasi serta kehidupan organisasi gereja berlangsung harmonis, namun
pengurus gereja mengakui adanya beberapa keterbatasan. GKP Jabar Jemaat Pommadi Jakarta
menyatakan bahwa belum adanya pembagian tugas dan pemisahan fungsi yang baik dalam
pengelolaan keuangan di GKP Jabar Jemaat Pommadi Jakarta. Bendahara gereja yang bertugas
dalam mengelola keuangan gereja melakukan fungsi pencatatan, fungsi penyimpanan tanpa pihak
lain. Bendahara gereja melakukan penghitungan jumlah persembahan, mengeluarkan kas, pencatatan
ke dalam buku kas dan penyimpanan kas gereja seorang diri. Tidak adanya pemisahan fungsi dalam
pengelolaan keuangan juga akan dapat menimbulkan kemungkinan kesalahan pencatatan. Sehingga
data akuntansi yang dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan menjadi kurang berkualitas.

Pengelolaan Keuangan
GKP Jabar Jemaat Pommadi Jakarta

Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan

Pengumpulan Data

Observasi

Wawancara

Dokumentasi

Analisis Penelitian

Pengendalian Intern dalam Pengelolaan Keuangan
Gereja berbasis Nilai-nilai Ajaran Gereja
Gambar 1. Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Gereja

V.

KESIMPULAN

Hasil penelitian terhadap pengelolaan keuangan di GKP Jabar Jemaat Pommadi Jakarta
menunjukkan bahwa pengendalian intern diimplementasikan berlandaskan pada nilai-nilai ajaran
gereja. Nilai-nilai ajaran gereja terdiri dari nilai keterbukaan, nilai kebenaran, nilai kasih, dan nilai
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persaudaraan. Berkat nilai-nilai tersebut maka pengendalian intern berfungsi dengan baik. Hal ini
ditunjukkan dengan pengelolaan keuangan yang transparan serta pelaporan yang sesuai keperluan
lingkungan gereja. Lebih jauh, para jemaat mendapatkan kepuasan serta menumbuhkan kepercayaan
kepada para pengurus gereja dalam hal pengelolaan keuangan gereja.
Namun di sisi lain harus diakui bahwa karena keterbatasan pengetahuan para pengurus gereja
dalam hal pengelolaan keuangan, serta jumlah pengurus gereja yang terbatas, maka pengendalian
intern yang diterapkan tidak sesuai kaidah yang seharusnya. Bendahara gereja yang merangkap
beberapa tugas mulai dari fungsi penerimaan, fungsi pencatatan serta fungsi penyimpanan, tentunya
menimbulkan resiko yang signifikan dalam pengelolaan keuangan gereja. Demikian pula proses
dokumentasi berkas transaksi yang tidak dilakukan secara tepat pada beberapa titik transaksi, baik
penerimaan maupun pengeluaran kas.
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