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I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Tak seorang pun menginginkan kegagalan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Kesadaran mengenai risiko gagal untuk mencapai tujuan, telah diantisipasi dengan menyusun sebuah 

perencanaan. Namun, penyusunan rencana itu masih sering  terbatas pada berapa jumlah uang yang 

dibutuhkan untuk dapat merealisasikan tujuan, atau bahkan hanya berpikir dengan jumlah uang yang ada, 

apa yang dapat saya lakukan.  

Manajemen modern mengemukakan sebuah proses yang lebih sistematis dan detail untuk 

mencapai tujuan dengan istilah Manajemen Strategik. Proses berpikir Managemen Strategik diarahkan 

untuk mengatasi persoalan-persoalan yang menghalangi pencapaian tujuan. Proses tersebut dimulai dari 

pemahaman terhadap persoalan-persoalan, mengelompokkan, menganalisis, mencari metode pemecahan 

persoalan, memilih alternatif pemecahan, dan akhirnya mengambil keputusan untuk pelaksanaanya. 

Dengan Managemen Stratejik suatu organisasi atau usaha akan mampu untuk mencapai tujuan 

secara ekonomis, efisien dan efektif. Dan yang lebih penting adalah organisasi mampu untuk terus 

berlangsung dan berkembang karena kemampuannya secara mendalam untuk melihat internal organisasi 

atau pun kondisi eksternalnya yang akan mempengaruhi. 

Manajemen stratejik merupakan suatu proses pengelolaan  yang ditawarkan kepada organisasi 

yang berorientasi pada profit agar mencapai keuntungan yang setinggi-tingginya.  Namun demikian 

organisasi non profit juga dapat menggunakan menejemen tersebut untuk mengelola organisasinya, 

karena yang terpenting tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien dan efektif. 

Keuskupan Agung Semarang, selama ini terus berusaha mengelola organisasinya dengan cara-cara 

yang baik, agar dapat mewujudkan cita-citanya. Namun, selama ini merasa belum dapat menemukan 

suatu metode yang pas untuk kinerjanya. Usaha yang dilakukan adalah “mengadobsi” berbagai ilmu 

“sekuler” untuk diterapkan. Manajemen stratejik dirasa memberi pencerahan yang baik dalam usaha 

pencarian tersebut. Maka, Keuskupan Agung Semarang mencoba menerapkan manajemen tersebut dalam 

proses mewujudkan cita-cita yang diinginkan. 

 

1.2  Lingkup Pembahasan 

 Manajemen stratejik menyentuh segala aspek persoalan organisasi dari perencanaan sampai 

dengan pengendalian, bahkan jauh lebih dari itu. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, pembahasan lebih 

ditekankan pada proses pembuatan perencanaan strategis dan penerapannya di Keuskupan Agung 
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Semarang. Namun demikian dalam ulasannya juga akan menyinggung bagian-bagian yang lainnya, 

misalnya: visi-misi, analisis lingkungan, dan  audit internal karena memiliki kaitan erat satu dengan 

lainnya.  

 

1.3  Sistematika Penulisan 

Untuk memahami apa itu Managemen Stratejik, setelah pendahuluan ini penulis   menguraikan 

mengenai :  1) Pengertian Managemen Stratejik; 2) Langkah-langkah Penyusunan Program Stratejik; 

serta 3) Manajemen Stratejik dan Audit Internal. Setelah menguraikan teori manajemen stratejik   

dilanjutkan dengan ulasan penerapan managemen stratejik di Keuskupan Agung Semarang.  Bagian 

terakhir tulisan ini berisi kesimpulan dan saran. 

 

II  

MANAJEMEN STRATEJIK DAN AUDIT INTERNAL 

 

 

2.1  Pengertian Manajemen Stratejik 

 Manajemen adalah suatu proses   sistematis memadukan sumber daya untuk mencapai suatu 

tujuan. Proses penting agar dapat mencapai tujuan dilakukan dengan perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengendalian (controling). Untuk lebih 

mengoptimalkan proses manajemen tersebut dapat dilaksanakan dengan manajemen stratejik. 

 Manajemen sratejik adalah: 

Sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau 

sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan.1 

Pengertian tersebut menggambarkan pentingnnya sebuah keputusan dan tindakan yang terbaik 

berdasarkan pertimbangan analisis  berbagai pilihan yang tersedia. Atau dengan kata lain untuk mencapai 

sebuah tujuan perusahaan perlu dipikirkan dengan baik apa yang harus dilakukan. 

 

2.2 Proses Manajemen Stratejik 

2.2.1 Visi dan Misi 

 Langkah pertama proses manajemen stratejik adalah pembuatan visi-misi perusahaan yang 

tertulis. Gambaran masa depan yang ingin dicapai disebut visi. Visi akan menjadi sinar yang menerangi 

dan menuntun kemana organisasi akan berjalan. Rumusan visi bersifat realistis, aspiratif, dan ambisius. 

                                                 
1 Modul Manajemen Stratejik, YPIA, 1997, hlm.5 
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 Untuk mewujudkan visi dibutuhkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh organisasi. 

Tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan di masa depan inilah yang disebut misi. Perusahaan akan 

memberikan tawaran  usahanya (produknya) kepada pelanggannya (customer). Misi sekaligus juga 

menunjukkan keberadaan organisasi itu dilihat dari nilai yang ditawarkan. Misi dapat pula dikatakan 

sebagai sarana untuk mewujudkan visi.  

 Mengingat perubahan lingkungan yang   cepat, maka visi-misi suatu organisasi juga memiliki 

kelenturan untuk menyesuaikan diri bila diperlukan.  Variasi rumusan visi-misi bentuk, panjang, isi, dan 

spesifikasinya tergantung kebutuhan dari organisasi. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam 

perumusan misi adalah:2 

a. Sejarah perusahaan. 

b. Keinginan dari pemilik atau manajemen puncak. 

c. Perubahan lingkungan. 

d. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki. 

e. Keunggulan inti agar dapat bersaing. 

Sangat penting misi diketahui dan dipahami oleh seluruh sumber daya manusia yang terlibat di 

dalam organisasi. Oleh karena itu perlu direncanakan dengan baik cara, bentuk, macam yang akan 

digunakan untuk mensosialisikan misi organisasi. 

 

2.2.2  Analisis Lingkungan (Eksternal dan Internal) 

 Mengetahui situasi dan kondisi di dalam dan di luar organisasi merupakan bagian penting dari 

managemen stratejik. Keberhasilan dan kegagalan untuk mencapai tujuan juga dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan. Analisis lingkungan untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang 

dimiliki dan dihadapi oleh organisasi. Analisis lingkungan ini disebut analisis SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Opportunity, Threat). 

 Lingkungan eksternal terdiri 3 kelompok, yaitu: a) Lingkungan makro: ekonomi, politik, sosial, 

teknologi, dan ekologi; b) Lingkungan industri: pelanggan, pesaing, dan pemasok; dan  c) Lingkungan 

internalasional: globalisasi. Analisis lingkungan internal berkaitan dengan upaya mengetahui kemampuan 

organisasi dalam menjalankan dan mencapai kinerja, antara lain: sumber daya yang dimiliki (sistem, 

sarana, SDM, teknologi, goodwill). Pemahaman terhadap kemampuan menggerakkan semua faktor-faktor 

pendukung untuk mencapai visi-misi termasuk juga analisis lingkungan internal. 

 

2.2.3 Tujuan dan Sasaran Organisasi 

                                                 
2 Ibid.,hlm.12 



4 
 

 Tindakan penetapan tujuan dan sasaran organisasi adalah usaha menterjemahkan misi organisasi 

kedalam bentuk sasaran yang lebih jelas dan spesifik tentang sesuatu yang ingin dicapai. Ada 7 faktor 

yang perlu diperhatikan dalam merumuskan tujuan: 3  

a. Dapat diterima (acceptable) dan cocok (suitable). Tujuan organisasi semestinya diterima oleh 

seluruh elemen dalam organisasi dan sesuai dengan sifat organisasi. Tujuan yang wajar akan 

memudahkan untuk diterima semua pihak. 

b. Layak/dapat dicapai (feasible/achievable). Penetapan tujuan yang dapat dicapai adalah kondisi 

ideal yang diharapkan. 

c. Lentur (flexible). Tujuan harus dapat menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi baik 

perubahan yang perlahan maupun perubahan yang tiba-tiba. 

d. Dapat diukur (measurable). Tujuan dinyatakan secara jelas dan tegas yiatu menetapkan apa yang 

akan dicapai dan kapan tujuan tersebut dicapai. 

e. Memotivasi. Penetapan tujuan seharusnya tidak terlalu tinggi (optimis) atau terlalu rendah 

(pesimis). Jika  tujuan yang dibuat terlalu tinggi membuat pegawai frustasi, sebaliknya jika terlalu 

rendah tidak mengembangkan organisasi. Tujuan yang ideal akan memotivasi pegawai untuk 

mengoptimalkan kinerjanya. 

f. Dapat dimengerti. Tujuan organisasi/perusahaan disusun sedemikian rupa sehingga seluruh 

sumber daya manusia yang ada dalam organisasi tersebut dapat memahami. Tujuan perlu 

dirumuskan secara jelas, spesifik, dan tidak menimbulkan banyak arti. 

g. Terkait (linkage). Tujuan harus sejalan dengan dan mendukung misi perusahaan. Tercapainya misi 

perusahaan secara tidak langsung menunjukkan hubungan yang tepat antara tujuan dan misi. 

 

2.2.4  Pembuatan Strategi 

Tahap penting dalam manajemen stratejik adalah pembuatan strategi. Penyusunan statregi sangat 

menentukan bagaimana misi dan tujuan organisasi dapat tercapai. Dalam penyusunan strategi dibutuhkan 

asumsi dasar yang digunakan. Ketepatan untuk menentukan asumsi dasar akan sangat mempengaruhi 

keberhasilan memilih strategi. Proses pembuatan strategi terdiri dari empat tahap yaitu:4 

a. Identifikasi masalah-masalah stratejik yang dihadapi oleh organisasi. 

b. Pengembangan alternatif-alternatif strategi.   

c. Evaluasi dari tiap alternatif. 

d. Pemilihan/penentuan strategi yang terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia. 

Pembuatan strategi diarahkan kepada pemahaman bahwa setiap pilihan strategi mengarah kepada 

pencapaian visi-misi organisasi. Untuk bisa mengetahui sejauh mana setiap strategi memiliki pengaruh 
                                                 
3 Ibid., hlm.13 
4 Ibid.,hlm.15 
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pada tujuan maka perlu disusun srategi yang terukur. Dalam konteks pengukuran kinerja perusahaan ini, 

sekarang kita mengenal adanya sebuah pendekatan yang disebut sebagai balanced scorecard.  

Pengertian balanced scorecard sendiri jika diterjemahkan bisa bermakna sebagai raport kinerja 

yang seimbang (balanced)5. Kenapa disebut seimbang karena pendekatan ini hendak mengukur kinerja 

organisasi secara komprehensif melalui empat dimensi utama, yakni : dimensi keuangan, pelanggan, 

proses bisnis internal  dan dimensi pembelajaran dan pertumbuhan. Pengukuran kinerja ini sering 

dinamakan key performance indicator dan critical succes factor. 

 

2.2.5  Aplikasi Rencana Perusahaan 

 Setelah organisasi menentukan visi-misi, tujuan, dan strateginya maka tahap selanjutnya adalah 

penerapannya. Penerapan rencana organisasi membutuhkan kesungguhan dan kesetiaan seluruh elemen, 

tingkatan, dan sumber daya yang tersedia untuk melaksanakannya. Hanya dengan komitmen maka tujuan 

organisasi akan tercapai. 

 

2.2.6  Evaluasi dan Pengendalian Rencana Perusahaan 

 Walaupun rencana organisasi telah dibuat secara cermat, diperlukan evaluasi dan pengendalian 

untuk mengetahui dan menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dan hasil-hasilnya. Evaluasi 

stratejik adalah suatu proses mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan rencana-rencana perusahaan 

dan kinerjanya serta membandingkan informasi yang diperoleh dengan standar yang telah ditentukan.6  

Evaluasi ini untuk memperoleh informasi mengapa pelaksanaan tidak sejalan dengan rencana; dan apa 

akibat yang terjadi dari penyimpangan tersebut. 

 Pengendalian stratejik adalah suatu proses perubahan rencana perusahaan sebagai akibat adanya 

perubahan kondisi/situasi, adanya tambahan informasi/pengetahuan, atau adanya kebutuhan penyesuaian 

agar kegiatan sesuai dengan rencana.7 Pengendalian ini berarti suatu usaha yang dilakukan dengan 

penyesuaian-penyesuaian agar arah organisasi tetap menuju pencapaian cita-cita. Hasil evaluasi dan 

pengendalian rencana organisasi menjadi bahan pertimbangan diperlukan atau tidak strategi perusahaan 

diubah. 

 Proses manajemen secara keseluruhan dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut: 

                                                 
5 http:/Strategi Managemen.net/2008/06/30/Mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard, 30 Agustus 2008 
6 Ibid.,hlm.17 
7 Ibid.hlm.17 
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2.3  Manajemen Stratejik dan Audit Internal 

Konsep dasar manajemen stratejik adalah menentukan strategi yang dipilih dalam setiap tahapan 

fungsi manajemen yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendaliannya. Kegiatan audit 

internal terkait dengan ke-tiga tahapan manajemen tersebut. Ruang lingkup audit menajemen adalah 

meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan audit secara layak.8 Oleh karena 

itu jika organisasi telah menerapkan manajemen stratejik, maka pelaksanaan audit perlu dirancang secara 

stratejik pula. 

Oleh karena itu, perlu disusun sesuai dengan kebutuhan suatu strategi pelaksanaan audit dengan 

tahap-tahap sebagai berikut: 

1) Membuat misi audit internal. Sepanjang tidak bertentangan dengan misi organisasi, audit internal 

boleh memiliki/merumuskan misi untuk meningkatkan kinerjanya. 

2) Menentukan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh audit internal. Untuk menentukan tujuan 

dan sasaran ini didahului dengan analisis lingkungan dengan metode analisis SWOT.  Lingkungan 

internal tentu lebih berpengaruh daripada lingkungan eksternal karena organisasi audit internal ada 

dalam perusahaan. Contoh lingkungan internal yaitu: struktur organisasi, kebijakan pimpinan, 

sistem penggajian, anggaran audit, dan lain sebagainya. Contoh lingkungan eksternal yaitu: 

kemungkinan perusahaan go public, kerjasama dengan akuntan publik, dan lain sebagainya. 

                                                 
8 Modul Manajemen Audit, YPIA, hlm.9 

MODEL PERENCANAAN STRATEJIK 
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3) Setelah tujuan ditetapkan maka dilakukan perencanaan dan pelaksanaan  yang mengarah pada 

pencapaian tujuan. Perencanaan dapat meliputi jangka pendek, menengah, dan panjang sesuai 

dengan kebutuhan. Pada tahap perencanaan ini strategi disusun dalam bentuk penetapan 

kebijaksanaan, pedoman/standar dan pengarahan secara menyeluruh mengenai penentuan, cara, 

usaha pengadaan, alokasi dan penggunaan sumber daya manusia dan strategi informasi. 

4) Tahap terakhir adalah evaluasi dan pengendalian stratejik terhadap strategi yang telah ditetapkan, 

agar memiliki masukan untuk melakukan penyempurnaan atau perubahan-perubahan yang 

diperlukan. 

 

III 

PROSES MANAJEMEN STRATEJIK  

DI KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG 

 

 

Keuskupan Agung Semarang (KAS) adalah sebuah lembaga agama Katolik yang dipimpin oleh 

seorang Uskup yang berkedudukan di Semarang. Jumlah umat KAS tahun 2004 adalah 411.512 orang 

yang berada di 90 paroki/stasi dan tersebar di 4 kevikepan, yaitu Semarang, Surakarta, Kedu, dan DIY.  

Dalam melaksanakan kepemimpinannya Uskup dibantu oleh seorang Wakil Uskup (Vikaris Jendral), 

Sekretaris, dan Ekonom. 

Untuk membantu pelaksanaan pembinaan umatnya,Uskup membentuk Dewan Karya Pastoral 

(DKP). DKP diketuai oleh Vikaris Jendral dibantu oleh seorang Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, 

Fasilitator, dan Anggota. DKP KAS bertujuan untuk menjamin terlaksananya tugas-tugas penggembalaan 

Uskup Keuskupan Agung Semarang (Pedoman Dasar DKP KAS ps.3). DKP KAS bertugas 

merencanakan, memutuskan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan 

karya-karya di Keuskupan Agung Semarang (ps.6). Dalam menjalankan fungsinya DKP dibantu 12 

komisi sebagai pelaksana, yaitu: Komisi Kitab Suci, Komisi Liturgi, Komisi Kateketik, Komisi Keluarga, 

Komisi Karya Misioner, Komisi Kepemudaan, Komisi Kemahasiswaan, Komisi Pendidikan, Komisi 

Penghubung Kemasyarakatan, Komisi Sosial Ekonomi, Komisi Hubungan Antar Kepercayaan dan 

Agama, dan Komisi Komunikasi Sosial.  

Berdasar wewenang yang diberikan oleh Uskup, DKP menjalankan sebuah karya pelayanan. DKP 

dalam menjalankan tugas karyanya menerapkan konsep manajemen yang disebut “Metode Dinamika 

Pastoral: Empat Tahap – Sepuluh Langkah”, yang dicanangkan sejak tahun 2001. Metode ini tidak jauh 

berbeda dengan metode manajemen pada umumnya, hanya ada penekanan khusus pada bagian tertentu. 

Tahap-tahap metode Dinamika Pastoral adalah sebagai berikut: 
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1. SITUASI POKOK dianalisis (2) untuk mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, serta 

tantangan (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats : SWOT). Untuk analisis ini 

diperlukan data serta fakta (1) yang memadai mengenai situasi tersebut; 

2. IMAN dijadikan sumber inspirasi untuk REFLEKSI (3) agar dapat dikenali apa kehendak 

Allah bagi situasi konkrit tersebut. Refleksi tersebut dapat berdasar pada Kitab Suci, Ajaran 

Sosial Gereja, Arah Dasar Keuskupan, atau konstitusi. Dari refleksi itu diharapkan muncul 

keprihatinan pastoral (4), landasan untuk mengambil keputusan-keputusan berdasaarkan 

iman (5); 

3. RENCANA (6) disusun untuk jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang; 

AKSI NYATA (7) merupakan merupakan pelaksanaan rencana tersebut; 

4. LAPORAN untuk EVALUASI (9) dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban terhadap 

seluruh proses dinamika pastoral. Untuk itu perlu pengawasan (8). 

Dengan tahap-tahap tersebut diharapkan muncul kesadaran akan terciptanya situasi baru (10), 

yang menjadi awal untuk proses dinamika pastoral selanjutnya. 

Dengan metode dinamika pastoral tersebut tentu sudah terbiasa untuk melakukan pengambilan 

keputusan dan tujuan dengan pendekatan analasis SWOT yang ditekankan oleh manajemen stratejik. 

Berikut ini diagram Metode Dinamika Pastoral: 

 

SPIRALE
I

SP

II

I

III

RA

IV

LE

1
Inventarisasi

data/fakta

2
Analisis
SWOT

3
Refleksi

Iman

4
Keprihatinan 

Pastoral
5

Keputusan
Iman

6
Rencana

(Tim)

7
Aksi Nyata

8
Pengawasan

9
Laporan 

untuk
Evaluasi

10
Kesadaran

akan 
situasi baru

A Method of discernment SPIRALE: 4 TAHAP 10 LANGKAH
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3.1  Pembuatan Visi-Misi KAS 

Tahap pertama proses manajemen stratejik adalah pentingnya perusahaan membuat visi-misi 

dalam menjalankan manajemennya. Keuskupan Agung Semarang telah memiliki visi-misi di dalam 

menjalankan kinerjanya. Visi-Misi KAS dinamakan Arah Dasar Keuskupan Agung Semarang 2006-

2010 (ARDAS KAS), dengan rumusan sebagai berikut: 

 
Umat Allah Keuskupan Agung Semarang dalam bimbingan Roh Kudus berupaya semakin 
menjadi persekutuan paguyuban-paguyuban murid-murid Yesus Kristus yang mewujudkan 
Kerajaan Allah yang memerdekakan (bdk.Luk 4:18-19). Mewujudkan Kerajaan Allah berarti 
bersahabat dengan Allah, mengangkat martabat pribadi manusia, dan melestarikan keutuhan 
ciptaan. 
Dalam konteks masyarakat Indonesia yang sedang berjuang mengatasi korupsi, kekerasan, 
dan kerusakan lingkungan hidup, umat Allah KAS terlibat secara aktif membangun habitus 
baru berdasarkan semangat Injil (bdk.Mat 5-7).  
Habitus baru dibangun bersama-sama dalam keluarga dengan menjadikannya basis hidup 
beriman;  
dalam diri anak, remaja dan kaum muda dengan melibatkan mereka untuk pengembangan 
umat;  
dalam diri yang kecil, lemah, miskin dan tersingkir dengan memberdayakannya. 
Untuk mendukung upaya tersebut, umat Allah Keuskupan Agung Semarang 
mengembangkan pola penggembalaan yang mencerdaskan umat beriman, melibatkan 
perempuan dan laki-laki, memberdayakan paguyuban-paguyuban pengharapan, memajukan 
kerjasama dengan semua yang berkehendak baik, serta melestarikan keutuhan ciptaan. 
Umat Allah Keuskupan Agung  Semarang dengan tulus hati bertekad bulat melaksanakan 
upaya tersebut, dan dengan mempercayakan diri pada penyelenggaraan ilahi dengan setia dan 
rendah hati seturut teladan Maria, hamba Allah dan bunda Gereja. 
Allah yang memulai pekerjaan baik di antara kita akan menyelesaikannya (bdk. Flp 1:6). 
 

Visi-misi KAS ini akan diwujudkan dalam kurun waktu  selama 5 tahun. Proses perwujudannya telah  

dimulai sejak tahun 2006 dan diharapkan pada tahun 2010 telah terealisasi. Cita-cita KAS (Visi) 

dapat dirumuskan secara singkat yaitu: “Mewujudkan Kerajaan Allah yang berarti bersahabat dengan 

Allah, mengangkat martabat pribadi manusia, dan melestarikan keutuhan ciptaan”. Muatan lain dari 

visi-misi tersebut adalah strategi untuk merealisasikan cita-cita tersebut KAS telah mengagendakan 

proses selama 5 tahun (Misi), yaitu: 

1) Tahun 2006: Sosialisasi  Visi-Misi  KAS: Membangun Habitus Baru. 

2) Tahun 2007: Keluarga: Menjadikan keluarga basis hidup beriman. 

3) Tahun 2008: Melibatkan Anak dan Remaja  mengembangkan umat. 

4) Tahun 2009: Melibatkan  Kaum Muda  untuk mengembangkan umat. 

5) Tahun 2010: Syukur atas Habitus Baru: Evaluasi ARDAS 2006-2010 dan  

                     Perencanaan ARDAS 2011-2015. 

Penyusunan Visi-Misi KAS ini memerlukan waktu kurang lebih 2 tahun (Februari 2004 

sampai dengan Agustus 2005). Pelaksanananya adalah Tim Angket yang dibentuk oleh DKP KAS. 

Secara ringkas proses pengolahan dan penyusunan visi-misi sebagai berikut: 
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1) Jajak pendapat terbatas mengenai  Visi-Misi tahun 2001-2005 dan masukan untuk penyusunan 

Visi-Misi tahun 2006-2010. 

2) Berdasarkan jajak pendapat tersebut disusun   angket untuk responden yang ditetapkan. 

3) Uji coba angket untuk responden umat umum dengan sistem sample yang ditetapkan. 

4) Penyebaran angket untuk umat di paroki dengan sistem sample untuk memperoleh data 

“situasi konkret” evaluasi Visi-Misi 2001-2005 dan usulan tema-tema Visi-Misi 2006-2010. 

5) Pengolahan hasil angket dan akhirnya berdasarkan berbagai alternatif yang dikehendaki umat, 

ditetapkan sasaran-sasaran Visi-Misi tahun 2006-2010. 

Dengan demikian visi-misi ini sungguh merupakan hasil olahan bersama dan juga 

dikehendaki umat sebagaimana pilihan prioritas mereka. Harapan besar bahwa pemahaman bersama 

ini akan membangun kerjasama yang baik dengan seluruh umat dalam mewujudkan cita-cita KAS. 

 

3.2   Analisis Lingkungan : Internal dan Eksternal 

 Tahap kedua dalam manajemen stratejik adalah analisis lingkungan internal dan eksternal 

dengan model analisis SWOT. KAS telah melakukan analisis lingkungan dalam proses mewujudkan 

cita-cita (misi) tahun 2008 yaitu: Habitus Baru :Menjadikan Anak dan Remaja Terlibat 

Mengembangkan Umat.  Pelaksanaan proses ini dilakukan pada bulan Juli 2007 dalam Pekan Studi 

DKP oleh seluruh anggota DKP yang berjumlah 60 orang. Mereka dibagi 6 kelompok. Sebelum 

melaksanakan analisis, peserta belajar bersama dengan narasumber berkaitan dengan persoalan dan 

masalah anak dan remaja. 

 Sebelum melakukan  analisis SWOT, didahului dengan mengumpulkan atau identifikasi 

permasalahan dan yang berkaitan dengan anak dan remaja. Langkah kedua adalah memilah-

milah/mengelompokkan mana yang merupakan: kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan 

(ancaman). Berikut ini matrix untuk analisis SWOT yang berisi sebagian temuan dari sejumlah 

identifikasi permasalahan Anak dan Remaja: 

TABEL ANALISIS SWOT 

 
 EKSTERNAL 

PELUANG ANCAMAN 
1. Kemajuan teknologi 1. Arus globalisasi yang tak terbendung 
2. Pendidikan (alternatif) 2. Materialisme - hedonisme 
3. Peningkatan kwalitas keluarga? 3. Penyalahgunaan zat-zat adiktif 
4. Terbuka membuat media tandingan 4. Sistem pasar neokapitalistis 
5. Kepercayaan dan harapan orang tua 

terhadap Gereja  5. Politik yang tidak memihak anak 
6. Kualitas komunikasi yang dinamis 6. Norma ganda 
7. Banyaknya sekolah Katolik 7. Dampak negatif media massa 

8. Sekolah alternatif masih terbuka 
8. Kecenderungan keluarga lepas 

tanggungjawab 
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INTERNAL 

KEKUATAN KELEMAHAN 

1. Peer group - senang berkumpul 
1. Daya juang rendah (pengaruh budaya 

instan) 
2. Anak dan remaja kreatif 2. Pola pikir picik 
3. Potensi anak dan remaja besar 3. Anak inkonsisten/labil 
4. Pendamping rela melayani 4. Anak bersifat eksklusif 
5. Pendamping gembira di tengah anak 5. Daya tangkap anak terbatas 
6. Pendamping memandang anak berharga 6. Pendamping kerasan dalam kemapanan 

7. Pendamping dapat jadi idola 
7. Pendamping kurang mampu - kurang 

kreatif 
8. Pendamping mau mengembangkan diri 8. Visi pembinaan belum jelas 

 

1) Melakukan analisis SWOT. Cara yang dilakukan adalah satu kekuatan dihadapkan pada satu 

peluang akan dihasilkan alternatif   untuk pengambilan keputusan tindakan (act), begitu 

seterusnya. Berikut ini sebagian dari sejumlah proses melakukan analisis:   

 

KEKUATAN & PELUANG 
� 1 – 8     :  kesenangan anak berkumpul + sekolah alternatif  = pembangunan  komunitas gerejani dengan 

sekolah alternatif. 
� 3 – 16   :  potensi anak & remaja yang besar + momen-momen gerejani = partisipasi      untuk pemekaran 

potensi anak. 

KEKUATAN & ANCAMAN 
� 9,10 – 1 : anak yang eksploratif, mencari + arus globalisasi = membangun sikap   
                        kritis  
� 9,10 – 3 : anak yang eksploratif, mencari + zat-zat adiktif = membangun sikap kritis 
 

KELEMAHAN & PELUANG 
� 8 – 1 : sekolah alternatif + daya juang rendah = membangun motivasi anak 
� 9 – 5 : gerakan pemberdayaan anak + daya terbatas = profesionalitas & kreativitas  pendamping 

 

KELEMAHAN & ANCAMAN 
� 1 – 1   : daya juang rendah + arus globalisasi = membangun karakter 
� 3 – 14   : mudah dipengaruhi + zat-zat adiktif = pendidikan nilai 
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2) Proses analisis SWOT tersebut menghasilkan 4 strategic issues dan berbagai alternatif 

strategic objective, yaitu: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3  Menetapkan Tujuan dan Sasaran 

  Berdasarkan analisis SWOT tersebut diperoleh sejumlah alternatif sasaran. Untuk menentukan 

tujuan dan sasaran dilakukan analisis dan pemilihan yang sesuai dengan  Visi-Misi. Masalah Pokok 

adalah tujuan yang akan dibangun dalam diri anak dan remaja. Sasaran (objectives) adalah kegiatan 

yang akan dilakukan agar tujuan dapat terwujud.Tolok Ukur (Key Performance Indicators) adalah 

ukuran yang akan menunjukkan kegiatan tercapai. Kode adalah nomor yang akan menunjukkan salah 

satu visi yang akan dituju. Berikut ini sebagian masalah pokok dan sasaran yang telah dipilih:   

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPAT STRATEGIC ISSUES DAN ALTERNATIF STRATEGIC OBJECTIVES 
      
Anak dan Remaja   Pemberdayaan Pendamping 

1.Pendidikan Nilai   
1. Pemberdayaan Pendamping / Peningkatan 

kompetensi 
2. Partisipasi anak   2. Pendamping Kreatif 
3. Keutamaan   3. Profesionalisasi pendamping 

4. Partisipasi untuk pemekaran potensi anak   
4. Terciptanya iklim yang positif bagi anak-anak - 

pendamping 
5. Optimalisasi perayaan kebersamaan yang 

melibatkan anak   
5. Pendampingan alternatif bagi pendamping 

anak-      remaja 
6. anak dan remaja sebagai fokus pastoral   6. Penyadaraan pendamping thd arus zaman 
7. Pengembangan potensi anak-remaja di/dgn 

teknologi   7. Pendamping yang kritis 

8. Anak-remaja sebagai subyek bina   
8. Komunitas altenatif yang mengembangkan 

anak 
9. Pendidikan Nilai   9. Eksplorasi kreatif kehidupan menggereja 
     
Gereja - Institusi    
1. Optimalisasi perhatian Hirarki    
2. Pembangunan komunitas gerejani dengan 

sekolah alternatif   Keluarga 
3. Reposisi pendidikan katolik sebagai pend. 

Alternatif   1. Optimalisasi model komunikasi keluarga 

4. Pemberdayaan DP   
2. Peningkatan kualitas keluarga dan 

komunikasi 
5. Gereja rumah anak dan remaja   3. Revitalisasi peran keluarga 
6.  Gereja berbasis anak   4. Kesadaran keluarga akanperan 
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TABEL MASALAH POKOK  DAN  SASARAN STRATEGI 

 

NO MASALAH 
POKOK              

(Strategic issues) 

SASARAN                         
(objectives) 

TOLOK UKUR                     
(Key Performance 

Indicators) 

Kode 

A Anak dan Remaja       
1 Pendidikan nilai, 

karakter dan spiritual 
1. Melaksanakan bina 
lanjut sikap kemuridan 
dalam diri anak dan remaja 

Anak dan remaja mampu 
memilih yang baik dan 
menolak yang buruk 
berdasarkan semangat 
Injil:  
1. menggereja, 
2. menghormati orang lain, 
3. melestarikan keutuhan 
ciptaan 

 
 
 
 
S.1.2.3 

  

  

2. Meningkatkan 
partisipasi anak dan remaja 
dalam kegiatan menggereja 

1. Persentase partisipasi 
kegiatan anak dan remaja 
dalam kegiatan di 
lingkungan, wilayah 
dan/atau stasi meningkat.                           S.1 

  

  

  2. Jumlah 
lingkungan/wilayah/stasi 
yang melibatkan anak-
remaja meningkat S.1 

2 Pengembangan potensi 
dan kreativitas. 

Mengembangkan potensi 
dan kreativitas anak dan 
remaja 

Anak dan remaja mampu 
menggunakan bakat 
ketrampilan di 
lingkungannya: 
1. menggereja 
2. memasyarakat 
3. melestarikan keutuhan 
ciptaan 

 
S.1.2.3 

3 
  

Pembangunan 
komunitas anak dan 
remaja 
  

Membentuk dan/atau 
mengembangkan 
kelompok/wadah kegiatan 
iman anak dan remaja   
  

1. Kelompok/wadah 
kegiatan iman anak dan 
remaja terbentuk dan 
berkembang 
2. Terjadinya jejaring antar 
kelompok anak dan 
remaja. 

S.1. 
 
 
 
 
S.1.2 

B  Keluarga       

1 Peningkatan kualitas 
keluarga 

1. Meningkatkan 
komunikasi timbal balik 
yang saling menghormati 
antara orang tua dan anak 

Anak, remaja dan orang 
tua mau dan mampu 
berkomunikasi secara 
timbal balik dan saling 
menghormati 
 
 
 
 
 
 
 

S.2 
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C.  Peran 
Pendamping 

      

1 Visi, sistem, model, 
jejaring Pendamping 

1 Merumuskan visi, misi 
dan values pendampingan 
anak dan remaja. 
2.Membuat sistem, model, 
metode pendampingan 
yang cocok. 
3. Membangun jejaring 
pendamping 

1. Adanya rumusan visi, 
misi yang menjadi acuan 
pendampingan seluruh 
KAS dan tercantum dalam 
Nota Pastoral 
2. Adanya sistem, model, 
metode pendampingan 
yang bisa menjadi acuan.:  
a. hidup menggereja 
b. memasyarakat 
c. menjaga kelestarian 
lingkungan 
3. Terbentuknya jejaring 
pendamping. 
  

S.1.2.3 
 
 
 
S.1.2.3 
S.1 

D. Lembaga Gereja       

1 Optimalisasi peran 
hirarki dan lembaga 
pastoral 

1. Meningkatkan 
kepedulian dan dukungan 
hirarki dalam melibatkan 
anak dan remaja dalam 
pengembangan umat 

Hirarki peduli dan 
mendukung anak dan 
remaja terlibat dalam 
pengembangan umat 

S.1 

2 Kebijakan pastoral 
untuk anak dan remaja 

Merumuskan kebijakan 
pastoral untuk anak dan 
remaja 

 Adanya Nota Pastoral 
1. visi-misi 
2. menyentuh 3 dimensi 

S.1.2.3 
3 Peran umat  Meningkatkan kesadaran 

umat dalam pendampingan 
anak dan remaja 

Munculnya komunitas-
komunitas pemerhati 
masalah anak dan remaja 
(memperhatikan 3 
dimensi) 

S.1.2.3 

4 Peran sekolah katolik Meningkatkan sekolah 
katolik sebagai agen 
perubahan dalam 
pembentukan karakter 
anak dan remaja 

Unggul dalam prestasi 
akademik, ketrampilan dan 
kualitas karakter 
(memperhatikan 3 
dimensi) 

 
S.1.2.3 

  

 Setiap strategi yang dipilih memiliki arah menuju pada pencapaian visi-misi. Dengan ‘peta 

srategi’ (Strategic Map) dapat ditunjukkan kontribusi masing-masing strategi terhadap pencapaian 

tujuan yang tampak dalam setiap perspektif serta menunjukkan  kaitan satu dengan lainnya. 

Misalnya: Pembinaan keluarga yang baik diharapkan keluarga mampu mendidik anak mengenai 

nilai-nilai. Dengan nilai-nilai yang dimiliki anak, mereka diharapkan memiliki sikap kemuridan 

Yesus. Sikap kemuridan itu akhirnya membangun diri anak untuk mampu menghargai orang lain yang 

berarti mengangkat martabat manusia. Perspektif adalah segmen organisasi yang memiliki ukuran-

ukuran tingkat pencapainnya demi terwujudnya visi-misi. Persoalannya tidak ada alat ukur yang pasti 

terhadap nilai moral dan iman. 
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Berikut ini diagram strategic map misi tahun 2008 KAS.   

 

 

Strategic Map: Misi 2008 KAS  

Melibatkan Anak dan Remaja untuk Mengembangkan Umat 

 
 
 
 

    
  
                  

                      
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                       9 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

 

  

                                                 
9 Lih.,Pimpinan Organisasi Wajib Memahami Pengendalian Manajemen dan Etika, Hiro Tugiman,   2007,hlm.13 

Mengangkat 
martabat 
manusia  

Melestarikan 
keutuhan 
ciptaan  

HABITUS BARU: ANAK DAN REMAJA TERLIBAT DALAM                                                                            
PENGEMBANGAN UMAT 

Sikap kemuridan 
dalam diri anak 
dan remaja  

Kreatif, partipatif Berkomunitas  

Pendidikan nilai, 
karakter, dan 
spiritual  

pengembangan 
potensi anak: 
motivasi, kreativitas, 
dan partisipasi  

Pembangunan 
komunitas anak 
dan remaja  

Optimalisasi 
peran hirarki 
dan lembaga 
pastoral  

Peran 
Umat  

Peran 
sekolah 
katolik  

 

Peran 
Pendamping  

 

 

 

 

Partisipasi 
hidup 
menggereja  

Bersahabat 
dengan Allah  

Perspective  

Perspective 
Nilai9  

Customers: 
Yang Dilayani  

Internal Proses: 
Program  

Learning & 
Growth: 

 

PETA STRATEGI 

 Strategic Objective 

Peran 
Keluarga  

Persekutuan paguyuban-paguyuban 
murid-murid Yesus Kristus yang 
mewujudkan Kerajaan Allah yang 
memerdekakan.  
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3.4  Pembuatan Strategi (Pendekatan Balanced Scorcard) 

3.4.1  Pembuatan Program Strategis Untuk Seluruh Komisi DKP 

 Setelah tujuan dan sasaran ditetapkan dilanjutkan pembuatan program strategis untuk komisi-komisi yang ada di DKP. Pendekatan 

strategi Balanced Scorecard dimaksudkan untuk menunjukkan ukuran yang berimbang masing-masing strategi dalam mencapai visi. Namun 

disini belum dapat diukur berdasarkan 4 perspektif yaitu learning and growth, proses bisnis, customer, dan nilai10. Yang dapat diukur baru 

pada tataran  kegiatan yang dilakukan, misalnya perspektif proses yaitu pendidikan nilai seberapa besar tingkat pencapaiannya belum dapat 

diukur; yang dapat diukur hanya terlaksananya pelatihan minimal 1 kali setiap rayon.  Berikut ini kutipan sebagian program strategis  DKP:   

A. ANAK DAN REMAJA     

MASALAH 
POKOK 

SASARAN                         
(objectives) 

    FAKTOR SUKSES 
KRITIKAL    

   (Critical Success Factors) 

TOLOK UKUR KEBERHASILAN                   
(Key Performance Indicators) PELAKSANA USULAN PROGRAM 

Pendidikan 
nilai, 
karakter 
dan spiritual 

1. Melaksanakan 
bina lanjut sikap 
kemuridan dalam 
diri anak dan remaja 

1.1. Penyediaan Modul 
1.2. Pelatihan olah rohani yang 
menyeluruh 
1.3. Penyediaan Pelatih atau   
pendamping 

1.1. Tersedianya Modul 
1.2. Terlaksananya pelatihan minimal 1 
kali setiap rayon (13x) 
1.3. Tersedia pelatih atau pendamping 
minimal 5 orang di setiap rayon (65), 
serta guru sekolah sebagai pendamping 

1. KKM-
KOMDIK 
2. Rayon 
3. Sekolah 
Katolik 
4. HAK 

1.1 Modul bina teritorial - 
KKM 
1.2 Modul Sekolah - 
Komdik 
(Ada Modul Tim FDOM) 
2.Pelatihan pendamping 
3. Pendamping melatih 

  

2. Meningkatkan 
partisipasi anak dan 
remaja dalam 
kegiatan 
menggereja 

1. Pelatihan membuat kegiatan-
kegiatan keagamaan kreatif di 
lingkungan 

1. Terlaksananya pelatihan bagi 
penggerak anak dan remaja setiap 
rayon minimal 1x dalam 1 tahun  

KKM dan 
KomLit 

1. Membentuk tim liturgi 
anak dan remaja 
2. Pelatihan Peribadatan, 
tampilan KS 

Pengembang
an potensi 
dan 
kreativitas 

Mengembangkan 
potensi dan 
kreativitas anak dan 
remaja 

1. Penyediaan pelatih yang  
berwawasan/bercakrawala 
holistik 
2. penyediaan materi 
3. Pengadaan fasilitas (dana dan 
barang) 

1. Tersedianya pelatih minimal 5 orang 
di setiap rayon (65) 
2. tersedia materi yang relevan 
3. tersedia fasilitas  

K3AS 1. Menyediakan bahan ASG 
untuk anak dan remaja 
(dibuat oleh PK4AS) 
2. Pelatihan Membangun  
Percaya Diri (K3AS) 

3.4.2  Pembuatan Program oleh Masing-masing Komisi 
                                                 
10 Ibid., hlm.13 
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Untuk melaksanakan progam strategis tersebut, setiap Komisi yang ada di DKP membuat program kerja komisi sesuai dengan 

konsep strategis yang telah ditetapkan oleh DKP secara khusus menentukan agenda dan biaya kegiatan. Berikut ini sebagian program 

Komisi Karya Misioner.  

PROGRAM KERJA 
KOMISI KARYA MISIONER KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG 

TAHUN 2008 
N
O SASARAN STRATEGIS STRATEGI (CSF) TOLOK UKUR 

DAN TARGET PROGRAM KERJA WAK-
TU BIAYA 

1 

Meningkatkan kepedulian 
dan dukungan hirarki dalam 
melibatkan anak dan remaja 
untuk pengembangan umat 

Memanfaatkan pertemuan-
pertemuan hirarki untuk 
memberikan informasi 
mengenai keterlibatan anak 
dan remaja untuk 
pengembangan umat(D.1.1) 

Tersedianya tema-
tema mengenai anak 
dan remaja dalam 
pengembangan 
umat (S.1.2.3) 

Penyediaan informasi tertulis 
tentang tema dan kegiatan 
keterlibatan anak & remaja 
untuk pengembangan umat 

2 bulan 
sekali 

Rp 3.240.000  
Cetak 
8hlmxRp100x6x300= 
1.440.000 
Kirim:1.800.000 
Sumber: 
KAS:3.240.000 

2 

Melaksanakan bina lanjut 
sikap kemuridan dalam diri 
anak dan remaja 

� Penyediaan Modul(A.1.1.1) 
� Penyediaan materi untuk 

pengurus lingkungan 
(A.2.2.3) 

� Tersedianya 
       Modul(S.1.23) 
�    Tersedianya 

materi  
pembekalan 
bagi pengurus 
dan penggerak 
lingkungan(S1) 

� Penulisan moduluntukTim 
Inti 

� Penulisan modul untuk 
Tim Rayon 

� Penulisan dan  pencetakan 
buku tentang lingkungan 
cetak ulang KDPL 

Januari 
2008 

Rp.3.000.000 
Sumber: 
KAS:3.000.000 

3 

Peran Umat: 
Meningkatkan kesadaran 
Umat dalam pendampingan 
anak dan remaja 

Membuat surat gembala 
mengenai keterlibatan anak 
dan remaja dalam 
pengembangan umat 
(D 3.1) 

Tersedianya surat 
gembala sesuai tema 

Menyebarluaskan surat 
gembala Bapak Uskup 
mengenai keterlibatan anak 
dan remaja untuk 
pengembangan umat 

Januari-
Pebruar
i 2008 

Rp 4.750.000 
Cetak:25.000 eks= 
3.750.000 
Pengiriman: 1.000.000 
Sumber; 
KAS:1.000.000 

Keterangan: 
1. Kode A,B,C,D mengacu pada usulan program kerja komisi-komisi Dewan Karya Pastoral KAS 2008 (A=Anak dan Remaja, B=Keluarga, C=Peran pendamping D= 

Lembaga Gereja. 
2. Kode S menunjukkan dimensi perwujudan Kerajaan Allah (S1=Menggereja,S2=Memasyarakat dan S3=Pelestarian Keutuhan Ciptaan) 
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3.5   Evaluasi dan Pengendalian Program Kerja DKP 

 

Dewan Karya Pastoral dalam menjalankan karyanya juga melaksanakan fungsi 

evaluasi dan pengendalian. Fungsi evaluasi dan pengendalian yang dilakukan oleh 

DKP adalah sebagai berikut: 

a. Setelah DKP menyelesaikan penyusunan program strategis, seluruh Komisi 

diserahi tugas untuk merancang program pelaksanaan, dilengkapi dengan 

program khusus Komisi, dan pembiayaannya. Kontrol tahap pertama yang 

dilakukan adalah mengevalusi program komisi apakah selaras dengan program 

DKP yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan dalam sidang pleno DKP. 

b. Tahap kedua, adalah mengevaluasi biaya kegiatan, sejauh mana biaya itu 

sungguh efisien dan efektif, termasuk darimana sumber pembiayaan lainnya 

diperoleh. 

c. Ketiga, rencana anggaran dan program kerja DKP tersebut akan diperiksa oleh 

Dewan Moneter. Dewan Moneter adalah sebuah badan keuangan yang dibentuk 

oleh Uskup untuk memberikan pertimbangan dalam hal keuangan. 

d. Kontrol dalam pelaksanaan dilakukan dengan cara:  a) Setiap program yang akan 

dilaksanakan, komisi mengajukan proposal anggaran disertai dengan laporan 

program kerja yang telah dilaksanakan. b) Secara periodik, komisi melaporkan 

laporan keuangan. 

e. Menjelang akhir tahun setiap komisi melaporkan dan mengevaluasi program 

kerja tahunan dalam Dewan Pleno DKP. 

Fungsi evaluasi dan pengendalian ini diharapkan mampu membawa kinerja DKP 

berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Yang paling diutamakan tentunya adalah 

program kerja terlaksana sesuai rencana dan pemanfaatan dananya sungguh-sungguh 

sesuai program kerjanya. Sangat mungkin karya keagamaan itu tidak ekonomis dan 

efisien karena karena hasilnya tidak mudah diukur secara materiil. Selain itu hampir 

semua SDM gereja adalah sukarela, sehingga tidak mudah untuk melakukan eksekusi 

terhadap pelaksanaannya. 

 

3.6   Audit Internal di Keuskupan Agung Semarang 

  

 Keuskupan Agung Semarang telah mencoba menerapkan manajemen dalam karya 

pastoralnya,  bahkan berusaha terus mengikuti perkembangan manajemen. Akhir-akhir ini   
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mengembangkan manajemen stratejik dalam mengupayakan pastoral yang efektif dan 

efisien.   

 KAS Semarang di dalam melaksanakan pengawasan telah memiliki Tim Kerja 

(Badan) yang dinamakan ‘Supervisi’. Pada awalnya Tim Supervisi ini bertugas untuk 

memeriksa administrasi paroki, yaitu pencatatan data-data umat. Akhir-akhir ini 

berkembang pemeriksaannya yaitu pelaksanaan program kerja dan pemeriksaan 

pengelolaan harta benda dan keuangan di paroki. Tim Supervisi bekerja dengan agenda 

terencana, setiap paroki dikunjugi 3 tahun sekali, dan saat ini telah memasuki putaran 2 

pada tahun ke 6. 

Selain itu KAS juga telah membentuk Tim Audit Internal. Akan tetapi cara kerja 

tim ini masih belum menerapkan prinsip-prinsip audit internal yang baik (old fashion). 

Yang dilakukan tim audit internal yaitu menyelesaikan permasalahan  jika disuatu unit atau 

paroki ada keruwetan dan kecurangan keuangan. Cara kerja yang kurang baik ini 

menambah kekeliruan pemahaman tentang arti kata ‘audit’ yang disempitkan hanya 

berkaitan dengan uang dan pencarian kesalahan dalam pengelolaan keuangan.    

Karena ruang lingkup Tim Supervisi KAS yang terbatas pada wilayah paroki  dan 

cara kerja Tim Audit Internal KAS yang hanya terbatas pada persoalan keuangan, maka 

masih ada wilayah yang tak tersentuh yaitu unit DKP KAS. Memang DKP telah memiliki 

mekanisme tersendiri dalam monitoring dan evaluasi untuk kinerjanya, yang dilakukan 

oleh internal DKP. Jika mengacu pada salah satu prinsip audit pogram yaitu  mereviu 

mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan maka evualuasi yang dilakukan DKP 

terhadap kinerjanya out dari prinsip tersebut. 

Dengan demikian, masih diperlukan pemikiran yang baik atau pembenahan 

terhadap kinerja DKP  berkaitan dengan pengendalian internalnya agar dapat mengevaluasi 

juga seluruh proses manajemennya mulai dari pembuatan visi-misi sampai dengan 

monitoringnya. 
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IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

4.1  Kesimpulan 

Manajemen stratejik merupakan proses manajemen yang akan mengarahkan 

perusahaan agar kinerjanya melalui proses dan hasil yang terukur. Dengan kinerja yang 

terukur, manajemen mengetahui sejauh mana perusahaan yang dikelola itu sungguh-

sungguh berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Dengan hasil yang optimal, 

manajemen  mampu menunjukkan  bahwa keberadaan perusahaan sungguh-sungguh 

bermanfaat atau memuaskan bagi perusahaan, pemilik, karyawan, dan juga kepada 

customer yang dilayani.  

Pemahaman akan kemampuan melihat lingkungan eksternal dan internal akan 

semakin mengokohkan posisi perusahaan di kancah persaingan. Dengan pengolahan 

lingkungan perusahaan, diharapkan mampu mengelola masa depan  berdasar masa depan  

pula.  Pengelolaan perusahaan masa kini dan masa depan dengan baik tentu akan 

membawa perusahaan selalu eksis dalam kondisi dan situasi apa pun. 

Keuskupan Agung Semarang sebagai lembaga agama dan dapat dikatakan sebagai 

lembaga yang tradisional, tidak mau ketinggalan dalam mengelola pelayananannya. Usaha 

yang dilakukan KAS adalah mempelajari ilmu-ilmu “sekuler” untuk diterapkan dalam 

pengelolaan “bisnisnya” (karyanya). Dengan demikian lembaga yang tradisioal ini dengan 

sentuhan manajemen akan tampak sangat modern. 

Usaha yang dilakukan dengan mempelajari manajemen modern bertujuan agar 

pelayanan yang diberikan juga mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Apabila 

KAS mampu menunjukkan kinerja yang profesional, ekonomis, efektif, dan efisien 

harapannya gereja tidak ditinggalkan umatnya, sehingga banyak yang diselamatkan. 

Perkembangan manajemen yang paling pesat adalah manajemen untuk bidang 

bisnis. Maka tidak dipungkiri terminolgi yang digunakan adalah terminologi bisnis. Hal ini 

membuat KAS sangat kesulitan ketika menggunakan manajemen itu untuk mengelola 

lembaganya. Sangat sulit mengukur batasan-batasan yang bersifat iman dan moral. Dapat 

dikatakan tidak ada ukuran yang pasti terhadap yang abstrak. Tidak mungkin mengukur 

dari usaha yang dilakukan gereja dapat mengetahui berapa yang masuk sorga dan masuk 

neraka. Maka yang dapat diukur  hanyalah ‘gejala’ yang muncul, misalnya berapa 
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pertambahan jumlah yang ke gereja. Kalau yang diukur ‘gejalanya’ jelas sangat tidak 

kredibel, karena masih banyak faktor lain yang mempengaruhi. 

 

 4.2  Saran  

 Untuk para ahli managemen, terbuka kesempatan untuk mengabdikan diri pada 

pelayanan agama, dengan cara membantu memikirkan dan menciptakan manajemen 

modern yang tepat untuk pengelolaan lembaga agama. Sebagai suatu lembaga tentunya 

sangat baik jika dikelola dengan baik. Tidak menutup kemungkinan karena salah 

mengelola lembaganya, tidak mampu menjaga kelangsungan hidupnya. 

 Keuskupan Agung Semarang yang telah memulai menerapkan manajemen, 

alangkah baiknya jika terus belajar dan mengikuti perkembangan manajemen, sehingga 

dalam menerapkan manajemen tidak setengah hati. Melakukan yang setengah-setengah itu 

justru akan membingungkan dan tidak menambah apa-apa (tidak value added). 
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