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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah 

melimpahkan berkat-Nya sehingga kegiatan pengabdian pada masyarakat tentang Tata 

Kelola Keuangan Gereja di Jemaat HKBP Bincarung Bogor, dapat terlaksana dengan baik. 

Laporan akhir ini memuat laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 

dilaksanakan secara mandiri sebagai salah satu perwujudan dari Tri Dharma Perguruan 

Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I. 

Kegiatan ini tentunya dapat dilaksanakan berkat bantuan serta dukungan dari 

berbagai pihak.  Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak 

terima kasih kepada: 

1. Ketua STIE Y.A.I, Kaprodi Akuntansi, dan Ketua LPPM, yang telah memberikan izin 

untuk melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat. 

2. Pimpinan dan Jemaat HKBP Bincarung, Jl. Bincarung No. 1, Kelurahan Tanah Sareal, 

Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, yang telah memberikan kesempatan dan 

kerjasamanya dalam kegiatan ini. 

3. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

membantu terlaksananya kegiatan pengabdian pada masyarakat ini. 

Penulis menyadari bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini masih jauh dari 

sempurna dan masih banyak kendala yang dijumpai di lapangan. Oleh karena itu, 

kegiatan-kegiatan sebagai tindak lanjut dari program ini sangat diharapkan agar 

manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Demikian laporan 

ini disusun sebagai bagian dari pertanggungjawaban hasil kegiatan yang telah 

dilaksanakan. 

   Jakarta, 28 Februari 2021 

 Pelaksana Kegiatan, 

 

Tikkos Sitanggang, SE, MM, Ak, CA, CPA.  
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RINGKASAN 

 

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah untuk 
memberikan pemahaman tentang tata kelola keuangan yang baik kepada jemaat HKBP 
Bincarung yang berlokasi di Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawab Barat. Setelah 
dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman jemaat HKBP 
Bincarung tentang tata kelola keuangan yang baik.  

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diselenggarakan dalam waktu 1 (satu) hari. 
Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian ini, permasalahan yang ditemukan adalah 
bahwa jemaat HKBP Bincarung masih belum mendapatkan pemahaman tentang cara 
pengelolaan keuangan yang baik dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola 
keuangan yang baik.  

Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa telah terjadi 
penambahan pemahaman pada jemaat tentang tata kelola keuangan yang baik. Secara 
keseluruhan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mendapatkan respon dan 
antusiasme yang positif dari jemaat HKBP Bincarung.
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Tata kelola keuangan pada umumnya berkaitan erat dengan kegiatan pengelolaan 

dana dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok 

yang memiliki tujuan untuk memperoleh kesejahteraan keuangan. Dalam mencapai 

kesejahteraan tersebut, dibutuhkan pengelolaan keuangan yang baik sehingga uang bisa 

digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tidak dihambur-hamburkan. Untuk bisa 

menerapkan proses pengelolaan keuangan yang baik, maka dibutuhkan tanggung jawab 

keuangan untuk melakukan proses pengelolaan uang dan aset lainnya dengan cara yang 

dianggap positif (Ida dan Cinthia, Y.D., 2010).  

Untuk menggerakkan suatu organisasi, dibutuhkan tenaga, uang, ketrampilan dan 

lain sebagainya. Tata kelola organisasi yang baik menjadi salah satu prioritas untuk 

keberlangsungan organisasi di waktu yang akan datang. Hadirnya konsep Good Corporate 

Governance memberikan cara pandang baru bagi setiap organisasi agar menata dan 

mengelola lingkungan organisasinya secara baik dan saling bersinergi agar bisa mencapai 

visi dan misi yang telah ditetapkan bersama. Tiga elemen dalam sistem tata kelola yang 

baik adalah struktur tata kelola, mekanisme tata kelola dan prinsip tata kelola. Ketiga 

elemen ini menjadi satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya 

(Akhmad Syakhroza, 2005). 

Jemaat sebagai stakeholder membutuhkan keterbukaan informasi yang cukup, 

akurat, dan tepat waktu (transparansi). Demikian juga dengan alur pelaksanaan tugas, 

fungsi dan peranggung jawaban yang jelas harus diketahui oleh para jemaat sehingga 

pengelolaan organisasi dapat terlaksana dengan efektif (akuntabilitas). Harus terdapat 

kesesuaian pengelolaan organisasi terhadap peraturan dan prinsip organisasi yang sehat 

(responsibilitas), pengelolaan organisasi harus dilakukan secara profesional tanpa adanya 

benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun (independen), serta keadilan 

dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder (keadilan). 

Tata kelola yang baik (Good Governance) merupakan prinsip-prinsip yang 

mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan organisasi berlandaskan kepada 
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peraturan dan etika yang sehat. Tata kelola yang baik diperlukan untuk memberi 

keyakinan kepada stakeholder (jemaat) bahwa investasi (persembahan) mereka telah 

digunakan dan dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab oleh para pelayan Tuhan 

atau mereka yang dipercayakan untuk mengelola keuangan. Diharapkan agar uang 

persembahan jemaat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan jemaat 

maupun masyarakat, sebagai representasi dari kehendak Tuhan.  

 

1.2. Tujuan dan Manfaat Pengabdian Masyarakat 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka kegiatan ini bertujuan 

untuk memberikan pengetahuan dasar tentang pengertian tata kelola keuangan, prinsip-

prinsip tata kelola yang baik serta pencatatan dan pertanggung jawaban dana. Manfaat 

yang diharapkan dari kegiatan ini adalah: 

a. Menumbuhkan kesadaran pemahaman jemaat tentang arti pentingnya tata 

kelola keuangan 

b. Menambah wawasan jemaat tentang arti pentingnya prinsip-prinsip tata kelola 

keuangan yang baik 

c. Menambah pengetahuan dan kesadaran jemaat tentang arti pentingnya 

pencatatan dan pertanggung jawaban dana 

 

1.3. Kondisi Mitra 

Gereja HKBP (Huria Krisen Batak Proestan) Bincarung sebelumnya dinamakan 

sebagai Gereja HKBP Kartini telah berdiri sejak 30 November 1969 yang lokasinya telah 

beberapa kali mengalami perpindahan, mulai dari Jl. Kartini dan Jl. Warung Jambu. Saat ini 

Gereja HKBP Bincarung berlokasi di Jl. Bincarung No. 1, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa 

Barat.  Anggota jemaat HKBP Bincarung berjumlah sebanyak 200 Kepala Keluarga atau 

sekiar 500 jiwa, yang tersebar di berbagai wilayah kota Bogor dan sekitarnya. 

Yang menjadi visi dari HKBP Bincarung adalah berkembang menjadi gereja yang 

inklusif, dialogis dan terbuka, serta mampu dan bertenaga mengembangkan kehidupan 

yang bermutu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan semua orang di 
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dalam masyarakat global, terutama masyarakat Kristen, demi kemuliaan Allah Bapa yang 

mahakuasa.  

Misi HKBP Bincarung adalah berusaha meningkatkan mutu segenap warga 

masyarakat, terutama warga HKBP, melalui pelayanan-pelayanan gereja yang bermutu 

agar mampu malaksanakan amanat Tuhan Yesus dalam segenap perilaku kehidupan 

pribadi, kehidupan keluarga, maupun kehidupan bersama segenap masyarakat manusia di 

tingkat lokal dan nasional, di tingkat regional dan global dalam menghadapi tantangan 

perkembangan zaman. 

Untuk dapat melaksanakan misi menuju visi tersebut di atas, maka HKBP 

Bincarung berpegang teguh pada prinsip-prinsip berikut: (a) Melayani, bukan dilayani 

(Mrk. 10: 45); (b) Menjadi garam dan terang (Mat. 5: 13-14); (c) Menegakkan keadilan, 

perdamaian, dan keutuhan ciptaan (Mrk. 16: 15; Luk. 4: 18-19). 
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BAB II  

PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

1.2. Bentuk Kegiatan 

  Bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah 

melalui penyuluhan tentang “Tata Kelola Keuangan Gereja” dalam bentuk pemberian materi 

dan praktik tata kelola keuangan di Gereja HKBP Bincarung. 

 

2.2. Sasaran 

  Sasaran peserta dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah seluruh 

jemaat HKBP Bincarung, terutama kepada para pemuda-pemudi jemaat Gereja HKBP 

Bincarung Bogor.  

 

2.3. Output dan Outcome 

  Adapun output atau hasil yang diperoleh setelah pelaksanaan kegiatan ini adalah 

bahwa para jemaat Gereja HKBP Bincarung dapat memahami tentang tata kelola keuangan 

yang baik. Meskipun terdapat beberapa kendala yang dialami dalam kegiatan ini, seperti 

keterbatasan waktu dan keterbatasan failitas namun kegiatan ini dapat dikategorikan 

sebagai kegiatan yang cukup berhasil.  Keberhasilan dari kegiatan ini diindikasikan dari 

ketertarikan dan antusiasme para jemaat saat dilakukannya diskusi dan tanya jawab. 

  Selanjutnya, outcome atau hasil yang diperoleh dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang adalah membangun kepedulian tentang pentingnya tata kelola keuangan dalam 

kegiatan sehari-hari.  Hal ini dapat memberikan kesempatan kepada para jemaat untuk 

menerapkan tata kelola keuangan yang baik sehingga para jemaat akan terbiasa dengan 

proses pengelolaan keuangan secara baik dan benar. 

 

2.4. Deskripsi Proses Kegiatan 

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini berupa penyuluhan dengan tema “Tata 

Kelola Keuangan Gereja”. Penyuluhan ini dilakukan secara langsung di lokasi pengabdian dan 

diikuti oleh 30 orang. Gereja HKBP Bincarung sebagai mitra, turut berperan aktif dalam 

mendukung terlaksananya kegiatan ini dan berkontribusi dalam menyiapkan tempat 
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pelaksanaan kegiatan serta menentukan materi sesuai kebutuhan. Proses kegiatan ini dibagi 

menjadi tiga tahapan yang akan dijelaskan sebagai berikut ini. 

Tahap 1: Persiapan. Pada tanggal 21 Februari 2021, sebelum pelaksanaan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat, terlebih dahulu dilakukan persiapan dengan melakukan 

observasi dan permintaan ijin melaksanakan penyuluhan kepada pimpinan HKBP Bincarung, 

yang berlokasi di Jl. Bincarung No. 1, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Lokasi kegiatan 

ini dipilih karena adanya informasi untuk menambah pengetahuan jemaat HKBP Bincarung 

tentang tata kelola keuangan. Dari hasil observasi yang dilakukan diperoleh informasi bahwa 

jemaat yang akan mengikuti kegiatan adalah sebanyak 30 orang.  

Tahap 2: Pelaksanaan. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 

2021 mulai pukul 13.00 sampai dengan 15.30 WIB di Ruangan Gereja HKBP Bincarung yang 

berlokasi di Jl. Bincarung No. 1, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Peserta kegiatan 

diikuti oleh sebanyak 30 orang yang merupakan jemaat dari Gereja HKBP Bincarung. 

Kegiatan penyuluhan meliputi pembukaan dan perkenalan dengan peserta kegiatan, 

pemaparan materi tentang tata kelola keuangan, serta sesi diskusi dan tanya jawab. 

Tahap 3: Penutup. Setelah pemaparan materi serta sesi diskusi dan tanya jawab 

selesai maka dilanjutkan dengan ucapan terimakasih dari pimpinan jemaat HKBP Bincarung 

dan sesi foto bersama. Sesi foto bersama hanya diwakili oleh pimpinan dan beberapa jemaat 

HKBP Bincarung, karena masih dalam kondisi pandemic covid-19. 

 

2.5. Keberlanjutan Program 

  Untuk keberlanjutan program dalam pengabdian kepada masyarakat yang telah 

dilakukan, dari kesepakatan bersama antara pelaksana kegiatan dengan mitra pengabdian 

dinyatakan selesai. 

 

2.6. Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut 

  Sebagai rekomendasi rencana tindak lanjut, diharapkan Pimpinan Jemaat Gereja 

HKBP Bincarung secara berkelanjutan memberikan arahan dan bimbingan kepada para 

jemaat tentang pemahaman dan praktik tata kelola keuangan serta terus melakukan 

kerjasama dengan pihak akademisi dalam upaya meningkatkan kemampuan jemaat.
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BAB III  

PENUTUP 

 

3.1. Kesimpulan 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang wajib untuk dilakukan 

oleh dosen dalam menjalankan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat ini dilakukan secara mandiri pada tanggal 28 Februari 2021 di Gereja 

HKBP Bincarung, yang berlokasi di Jl. Bincarung No. 1, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan 

Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Yang menjadi peserta dalam kegiatan ini adalah para 

jemaat Gereja HKBP Bincarung. Keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat ini dapat terlihat dari antusiasme para peserta kegiatan yang melontarkan 

pertanyaan-pertanyaan pada saat berlangsungya sesi diskusi dan tanya jawab. 

 

3.2. Saran 

Berdasarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan 

tersebut, perlu kiranya terdapat bimbingan teknis kepada jemaat dalam menjalankan praktik 

tata kelola keuangan agar dapat berjalan dengan baik dan benar. Selanjutnya, kegiatan 

pengabdian masyarakat dengan kegiatan yang sejenis perlu untuk dapat dilaksanakan pada 

jemaat gereja lainnya untuk menambah pengetahuan serta pemahaman jemaat tentang 

masalah tata kelola keuangan gereja. 
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