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Tujuan 
Penelitian

Mengetahui kesiapan

profesional kristen dalam

mengerjakan misi perkotaan

dan faktor-faktor yang 

mendukung untuk

melakukannya



Metode 
Penelitian

Teknik pengambilan sampel : purposive sampling, 

dengan kriteria sampel:

• Pekerja Kristen

• Aktivis gereja (berasal dari berbagai denominasi

gereja)

• Domisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,

Bekasi, dan Bandung

Kriteria Sample 

Pengambilan data 

Durasi Penelitian

434 org dari Jabodetabek dan Bandung, dengan

tingkat kepercayaan 95%,  0,05 

(total data masuk 517, termasuk responden dari

kota-kota lain dan beberapa responden yang 

tidak lengkap datanya)

Jumlah Sampel

1 - 11 Oktober 2020



DEMOGRAFI
Usia, Jenis kelamin, kota tempat
berkuliah, kota tempat bekerja,
tempat dan bidang pekerjaan,
latar belakang pelayanan, gereja
tempat beribadah dan pembinaan
yang pernah diikuti semasa kuliah



Usia dan Jenis Kelamin

• Hampir seluruh responden berada pada rentang usia aktif bekerja, yaitu antara 21-60 tahun. Sedangkan tiga

kelompok usia terbanyak adalah 20,3 % berusia 26-30 tahun, diikuti oleh 19.8% berusia 31-35 tahun dan 14,3%

berusia 41-45 tahun
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Laki-

laki
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• Responden penelitian ini terdiri dari 54,8% adalah perempuan dan 45,2% adalah laki-laki



Kota Tempat Studi Dahulu dan 

Bekerja Saat Ini

• Tiga wilayah terbanyak dimana responden penelitian ini bekerja adalah di kota DKI Jakarta (66,4%), diikuti oleh

Bandung (12,7%) dan Tangerang (9,9%)
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• Tiga provinsi terbanyak yang menjadi tempat asal kuliah responden adalah DKI Jakarta (38,2%), diikuti oleh Jawa 

Barat (33,2%) dan Sumatera Utara (10,1%)



Tempat Bekerja dan Bidang 

Pekerjaan 

• 51,8% responden bekerja di sektor swasta, diikuti oleh 18,4% di institusi pemerintahan, 13,1% bekerja di perusahaan

sendiri, dan 13,1% bekerja di gereja atau lembaga non profit
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lainnya 

• Tiga bidang pekerjaan teratas dimana responden bekerja adalah keuangan (17,5%), bisnis / perdagangan (11,1%),

dan pendidikan dasar dan menengah (10,1%)
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Latar Belakang Pelayanan

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Pengurus di salah satu badan pelayanan / komisi di gereja 

Penatua / diaken / anggota majelis di gereja

Kepanitiaan gereja / para-church

Pemimpin kelompok pemuridan di gereja / para-church

Pengurus di departemen / komisi misi di gereja / para-church

Sebagai pengurus di para-church

Tidak pernah terlibat di dalam pelayanan apapun di gereja / para-church



Gereja Tempat Beribadah dan 
Pembinaan yang Pernah Diikuti 

Semasa Mahasiswa

• Sebanyak 64,7% responden pernah mengikuti berbagai kegiatan persekutuan mahasiswa secara aktif dan terbina di

dalam pemuridan, sedangkan 24% hanya mengikuti kegiatan persekutuan mahasiswa secara temporer, dan sisanya

11,3% tidak pernah mengikuti sama sekali.
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Ekumenikal 

Injili 

Pentakosta_karismatik 

• Terdapat tiga kategori gereja yang didatangi secara teratur dalam tiga tahun terakhir oleh responden, yakni Ekumenikal

(55,1%), Injili (33,2%), dan Pentakosta-Karismatik (11,8%).



Fondasi Spiritual

Titik balik spiritualitas, peletakan fondasi, 
spiritualitas upward, inward dan outward

Skor rata-rata 71,5% dari skor tertinggi



Mengalami perjumpaan 
dengan Tuhan dalam 
periode waktu tertentu

Mahasisw
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SD
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tahun)
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Hampi r semua responden (95,4%)  menyatakan

mengalami per jumpaan dengan Tuhan d i  per iode

waktu ter ten tu yang menjad i t i t i k ba l i k da lam

keh idupan rohani mereka,  sedangkan s isanya

t idak memi l i k i perode waktu yang je las .  Tiga

per iode terbanyak ada lah masa mahas iswa

(36,8%),  SMA (28%) ,  dan SMP (14,9%)



Memiliki periode yang 
signifikan dalam meletakkan 
fondasi spiritualitas

Mahasiswa (S1 / 

D3)

50.5%
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%

SD

11%Bekerja (sebelum berusia 30 

tahun)

8.5%

SMP

7.2

%
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3.5%
Hampi r semua responden (98,5%) menyatakan

memi l i k i per iode waktu yang s ign i f i kan untuk

pe le takan fondas i sp i r i tua l i tas (SD,  SMP,  SMA,  

Mahas iswa,  Beker ja ) ,  sedangkan s isanya t idak

memi l i k i perode waktu yang s ign i f i kan .  Tiga

per iode terbanyak ada lah masa mahas iswa

(50,5%),  SMA (17,8%), dan SD (11%).
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• 74% responden ser ing menikmat i kesegaran menta l da lam beker ja ak ibat memi l ik i waktu pr ibadi dengan Tuhan secara teratur

mela lu i saat teduh / doa dan perenungan Firman

• 73% responden cenderung mengambi l p i l ihan yang sesuai dengan pr ins ip A lk i tab mesk i dengan res iko d ibenc i a tasan atau

kehi langan peker jaan.

• 81,3% responden t idak setuju terhadap pernyataan bahwa t idak mungkin menjadi orang yang sepenuhnya ju jur d i tempat ker ja

• 92,9% responden t idak setuju akan pandangan pandangan bahwa 'affa i r ' d i tempat ker ja adalah hal yang wajar

• 72,8% responden cenderung mengutamakan kepent ingan orang banyak d ibandingkan kepent ingan di r i sendi r i a tau hanya

menyenangkan atasan

Waktu pribadi dengan Tuhan, komitmen terhadap prinsip 

Alkitab, sikap terhadap kejujuran dan kekudusan hidup,

serta prioritas dan totalitas pelayanan pada sesama
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• 75,6% responden selama in i berkomi tmen mendedikas ikan kemampuan, uang, dan waktu yang ada padanya sebagai t i t ipan Tuhan

untuk melayani sesama



Pemahaman Misi 
Holistik
Karya penebusan Kristus, tujuan misi, 
keberhasilan misi, sarana misi, dan 
pendekatan misi

Skor rata-rata 71% dari skor tertinggi



• 97,2% setu ju , 2 ,1% t idak setu ju , dan 0,7% ragu-ragu bahwa karya penebusan Kr is tus d imaksudkan untuk memul ihkan seluruh c ip taan
dan segala aspek kehidupan, kembal i kepada rancangan Al lah yang semula
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• 75,3% responden setu ju , 15,9% t idak setu ju , dan 8,8% ragu-ragu bahwa tu juan utama mis i adalah memenangkan j iwa sebanyak mungkin

• 39,9% responden setu ju , 45 ,2% t idak setu ju , dan 15,0% ragu-ragu bahwa tanpa ada j iwa yang dimenangkan t idak bisa disebut mis i yang
Alk i tab iah

• 87,6% responden setu ju , 2 ,3% t idak setu ju , dan 10,1% ragu- ragu bahwa pro fes i / peker jaan yang mereka tekuni adalah sarana yang
sangat efekt i f untuk menger jakan mis i A l lah d ibandingkan dengan yang diker jakan mela lu i pe layanan pendeta , pengin j i l dan mis ionar is

• 47,9% responden setu ju , 32 ,7% t idak setu ju , dan 19,4% ragu-ragu bahwa untuk masyarakat ko ta , mis i mereka yang berupa pelayanan
sos ia l leb ih tepat d i lakukan dar ipada pember i taan in j i l
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Karya penebusan Kristus, Tujuan misi, Keberhasilan
misi, Sarana misi, dan pendekatan misi



Komitmen 
Bermisi
Sense of calling, transforming 
spirit, risk-taking.

Skor rata-rata 70,2% dari skor tertinggi



Alasan utama memilih pekerjaan saat ini

54,8% responden menyatakan bahwa ini adalah tempat di mana kemampuan mereka paling bisa jadi

berkat bagi mayarakat, 21% mengatakan sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki, 15,7% menyatakan

adanya kesempatan mengembangkan diri, dan 8,5% menyatakan bahwa pekerjaannya menawarkan

imbalan penghasilan yang memadai
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Pekerjaan ini menawarkan imbalan penghasilan yg memadai 

Di sini ada kesempatan mengembangkan diri 

Sesuai dengan minat dan bakat yg saya miliki 

Tempat di mana kemampuan yg saya miliki paling bisa jadi berkat bagi masyarakat 



Gambaran yang paling dekat dengan diri

Sebanyak 54,1% responden menyatakan bahwa pernyataan yg paling menggambarkan diri mereka adalah mereka bekerja

untuk berpartisipasi dalam karya Allah mentransformasi kehidupan masyarakat melalui pekerjaannya; 33,6% menyatakan

bahwa ditempat mereka bekerja terbuka dengan keyakinan iman mereka sebagai orang Kristen; dan sebanyak 8,8%

menyatakan mereka menantikan kesempatan untuk memberitakan Injil di tempat kerja. Namun, sisanya yakni sebanyak 3,5%

menyatakan bahwa mereka tidak perlu mengungkapkan keyakinan imannya ketika di tempat bekerja
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Di tempat bekerja saya tidak perlu mengungkapkan keyakinan iman saya 

Di tempat bekerja saya terbuka dengan keyakinan iman saya sebagai orang Kristen 

Di tempat kerja saya menantikan kesempatan untuk memberitakan Injil 

Saya bekerja untuk berpartisipasi dalam karya Allah mentransformasi kehidupan masyarakat melalui pekerjaan saya 



Ketika ada kebijakan/praktek di perusahaan / 

institusi tempat saya bekerja yang bertentangan

dengan nilai-nilai kebenaran

Sebanyak 42,6% akan berbicara kepada atasan/pimpinan untuk menyuarakan pemikiran

alternatif, 37,3% akan berjuang untuk mengubahnya. Sementara itu, sebanyak 16,8% lebih

memilih menjaga diri dan tidak ikut-ikutan. Sedangkan sisanya, yakni sebanyak 3,2% akan

terpaksa melakukannya karena kuatnya tekanan dari atasan dan atau rekan-rekan kerja
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Terpaksa melakukannya karena kuatnya tekanan dari atasan dan atau rekan-rekan kerja 

Yang penting saya menjaga diri supaya tidak ikut-ikutan 

Berbicara kepada atasan/pimpinan untuk menyuarakan pemikiran alternatif 

Berjuang untuk mengubahnya, sesuai kapasitas kewenangan yg saya miliki 



Yang diutamakan ketika bekerja

Sebanyak 58,8% mengutamakan untuk memastikan kualitas kerja terbaik yang dilakukan; sementara

28,6% memastikan hasil kerjanya berdampak maksimal bagi masyarakat. Sedangkan 7,8%

mengutamakan untuk menjaga diri untuk tidak ikut dalam praktek kecurangan di kantor sekecil

apapun, dan 4,8% mengutamakan mengikuti semua peraturan di kantor
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Saya mengikuti semua peraturan di kantor 

Saya menjaga diri untuk tidak ikut dalam praktek kecurangan di kantor sekecil apapun 

Saya memastikan kualitas kerja saya selalu yang terbaik yang bisa saya berikan 

Saya memastikan hasil kerja saya berdampak maksimal bagi masyarakat 



Yang dilakukan dalam merespon pandemi

Covid-19

Sebanyak 32,7% memberikan donasi (uang/sembako/APD) untuk mereka yg membutuhkan; 

29,5% melakukan upaya-upaya pemberdayaan yg berdampak strategis; 20,3% menggerakkan

komunitas (di tempat kerja/gereja/parachurch/lingkungan) untuk menolong mereka yg

membutuhkan; dan 17,5% memilih untuk terus mengikuti berita supaya bisa berjaga-jaga
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Terus mengikuti  berita supaya bisa berjaga-jaga 

Memberikan donasi  (uang/sembako/APD) untuk mereka yg 

membutuhkan 

Menggerakkan komunitas (di tempat kerja/gereja/parachurch/lingkungan) untuk menolong mereka yg membutuhkan 

Melakukan upaya-upaya pemberdayaan yg berdampak strategis 



Dukungan 
Komunitas Iman

Kotbah, seminar / PA, 
Komunitas profesional, 
mentoring, dan teladan, dalam
gereja & para church

Skor rata-rata 64,7% dari skor tertinggi



Dukungan melalui kotbah

Sebanyak 48,8% menyatakan sering

merasakan dukungan terhadap misi melalui

dunia kerja melalui topik/isi kotbah di

kebaktian minggu dan kebaktian-kebaktian

khusus di gereja diikuti. Sedangkan 30%

menyatakan kadang-kadang, 16,8%

menyatakan jarang dan 4.4% menyatakan

tidak pernah
tidak pernah Jarang kadang-kadang sering sangat sering
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Dukungan melalui seminar/PA/ceramah
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Dukungan melalui mentoring
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KORELASI 
ANTAR DIMENSI



FAKTOR-FAKTOR YG 
BERPENGARUH TERHADAP 
KESIAPAN/KOMITMEN BERMISI

LATAR BELAKANG PELAYANAN

Pemimpin gereja, Pemimpin kel. 

pemuridan, Departemen misi

LATAR BELAKANG 

PEMBINAAN

PEMBINAAN DI PELAYANAN 

MAHASISWA

PEMBINAAN DI GEREJA

ASAL GEREJA: Ekumenikal, 

Injili, Pentakosta-Karismatik

Gereja dan para-gereja

FONDASI SPIRITUAL

PEMAHAMAN MISI

DUKUNGAN KOMUNITAS 

IMAN

KOMITMEN BERMISI



FAKTOR-FAKTOR

YANG BERPENGARUH

TERHADAP

KOMITMEN BERMISI



Fondasi spiritualitas yg dimiliki
profesional Kristen berpengaruh
terhadap komitmen untuk bermisi
melalui profesinya

Dari hasil analisis statistik terlihat bahwa fondasi spiritualitas yang dimiliki 

profesional Kristen berpengaruh terhadap komitmennya untuk menekuni misi 

perkotaan melalui profesinya, tetapi kekuatan hubungan sedang



Pemahaman tentang misi holistik
berpengaruh terhadap komitmen
bermisi

Dari hasil analisis statistik terlihat bahwa pemahaman tentang misi holistik 

berpengaruh terhadap komitmennya untuk menekuni misi perkotaan melalui 

profesinya, tetapi kekuatan hubungan yaitu lemah



Dukungan komunitas iman
berpengaruh terhadap komitmen
profesional Kristen dalam bermisi

Dari hasil analisis statistik terlihat bahwa dukungan komunitas iman

berpengaruh terhadap komitmennya untuk menekuni misi perkotaan melalui

profesinya, tetapi kekuatan hubungan yaitu lemah



Korelasi antara komitmen bermisi dengan pernah
tidaknya mengikuti pembinaan di pelayanan mahasiswa

Dari hasil analisis statistik Uji Kruskal 

Wallis ditemukan P-value <0.05 yang 

artinya bahwa komitmen bermisi

berkorelasi dengan / dipengaruhi oleh 

pernah tidaknya mereka mengikuti

pembinaan di pelayanan mahasiswa



• Dari hasil analisis statistik Mann_Whitney ditemukan P-value <0.05 yang artinya ada

korelasi komitmen misi dengan pernah/sedang melayani sebagai penatua/diaken/anggota

majelis di gereja

Korelasi komitmen bermisi dengan latar belakang 
pelayanan

• Dari hasil analisis statistik Mann_Whitney ditemukan P-value <0.05 yang artinya ada

korelasi komitmen misi dengan pernah/sedang melayani sebagai pemimpin kelompok

pemuridan

• Dari hasil analisis statistik Mann_Whitney ditemukan P-value >0.05 yang artinya tidak

ada korelasi komitmen misi dengan pernah/sedang sebagai pengurus di departemen misi



Dari hasil analisis statistik Uji 

Kruskal Wallis ditemukan P-

value <0.05 yang artinya

bahwa ada hubungan antara

jenis tempat kerja dengan

komitmen seorang profesional

Kristen untuk menekuni misi

perkotaan

Korelasi antara komitmen terhadap misi holistik dengan
tempat kerja

14,54

Mereka yg bekerja di gereja dan lembaga non profit memiliki
skor komitmen tertinggi, diikuti oleh mereka yg berwirausaha, 
yg bekerja di lembaga pemerintah, dan terendah yg bekerja di 
perusahaan swasta.



Dari hasil analisis statistik Uji Kruskal 

Wallis ditemukan P-value <0.05 yang 

artinya bahwa ada hubungan antara bidang

pekerjaan dengan komitmen untuk

menekuni misi perkotaan.

• 3 komitmen tertinggi adalah dari mereka yg

bekerja di gereja/parachurch, jurnalistik, dan 

hukum, 

• 3 terendah adalah yg bekerja di bidang

teknologi informasi, keuangan, pertambangan

dan migas.

Korelasi antara komitmen
terhadap misi holistik
dengan bidang pekerjaan



FAKTOR-FAKTOR 

YANG  BERPENGARUH 

TERHADAP FONDASI 

SPIRITUALITAS



Korelasi antara fondasi spiritualitas dengan pengalaman
mengikuti pembinaan di pelayanan mahasiswa

Dari hasil analisis statistik Uji Kruskal 

Wallis ditemukan P-value <0.05 yang 

artinya bahwa fondasi spiritualitas

berkorelasi dengan pengalaman

mengikuti pembinaan di pelayanan

mahasiswa

Berdasarkan uji mann-whitney diperoleh bahwa:

• Ada perbedaan antara yang mengikuti berbagai kegiatan secara aktif, terbina dalam pemuridan dengan hanya mengikuti

kegiatan-kegiatan secara temporer terhadap komitmen terhadap misi holistik (p value=0.003).

• Selain itu ditemukan juga ada perbedaan antara yang mengikuti berbagai kegiatan secara aktif, terbina dalam pemuridan

dengan tidak mengikuti pembinaan pelayanan mahasiswa dengan komitmen terhadap misi holistik (p value=0.029).

• Tetapi tidak ada perbedaan antara hanya mengikuti kegiatan-kegiatan secara temporer dengan tidak mengikuti pembinaan

pelayanan mahasiswa terhadap komitmen terhadap misi holistik (p value=0.964)



FAKTOR-FAKTOR

YANG  BERPENGARUH

TERHADAP

PEMAHAMAN MISI

HOLISTIK



Korelasi antara pemahaman misi holistik dengan latar belakang 
pelayanan

• Dari hasil analisis statistik Uji Kruskal Wallis ditemukan P-value >0.05 yang artinya bahwa

kategori gereja tidak berpengaruh terhadap pemahaman misi holistik

• Dari hasil analisis statistik Mann_Whitney ditemukan P-value <0.05 yang artinya bahwa ada

korelasi antara pemahaman misi holistik dengan pernah/sedang melayani sebagai

penatua/diaken/anggota majelis di gereja

• Dari hasil analisis statistik Mann_Whitney ditemukan P-value >0.05 yang artinya bahwa tidak

ada korelasi antara pemahaman misi holistik dengan pernah/sedang sebagai pemimpin

kelompok pemuridan

• Dari hasil analisis statistik Mann_Whitney ditemukan P-value >0.05 yang artinya bahwa tidak

ada korelasi antara pemahaman misi holistik dengan dengan pernah/sedang sebagai pengurus

di departemen misi



PERBEDAAN KATEGORI 

GEREJA DAN 

PENGARUHNYA TERHADAP 

KUALITAS DUKUNGAN

TERHADAP MISI HOLISTIK

JEMAAT



• Dari hasil analisis statistik Uji Kruskal Wallis ditemukan P-value <0.05 yang artinya bahwa kategori gereja berpengaruh

terhadap kualitas dukungan komunitas iman dalam mengerjakan misi holistik.

• Dengan uji Mann-Whitney diperoleh bahwa di antara ketiga kelompok tersebut terlihat bahwa tidak ada perbedaan

antara gereja ekumenikal dengan pentakosta-karismatik terhadap dukungan komunitas iman dalam mengerjakan misi

holistik (p value=0.090), demikian juga tidak ada perbedaan antara gereja injili dengan pentakosta-karismatik dalam

kualitas dukungan mengerjakan misi holistik (p-value=0.175). Tetapi pada gereja Ekumenikal dan injili terlihat

perbedaan yang signifikan dalam kualitas dukungan mengerjakan misi holistik (p value=0.001).

Persepsi profesional Kristen tentang kualitas dukungan
gerejanya untuk menekuni misi holistik melalui pekerjaan



Persepsi profesional kristen tentang dukungan gerejanya melalui
kotbah, seminar/PA/ceramah, komunitas profesional, mentoring,
dan teladan untuk menekuni misi holistik melalui pekerjaan

Dukungan melalui topik/isi kotbah di kebaktian minggu dan 

kebaktian-kebaktian khusus di gereja

Dukungan melalui seminar/PA/ceramah tentang dunia kerja dan misi 

Allah

Dukungan melalui komunitas profesional di gereja Dukungan melalui mentoring

Dukungan melalui teladan hidup yang ditemui di gereja 



KESIMPULAN DAN 
SARAN



KESIMPULAN
Survey ini menunjukkan kesiapan/komitmen professional Kristen di Jabodetabek

dan Bandung untuk menekuni misi perkotaan belum sampai pada taraf yang

menggembirakan. Hal ini tampak dari skor rata-rata yang hanya mencapai 71,5%

dari skor tertinggi yang mungkin dicapai.

Kesiapan/komitmen profesional Kristen dalam menekuni misi perkotaan melalui

profesinya dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu fondasi spiritualitas (sedang),

pemahaman misi holistik (lemah), dan dukungan komunitas iman (lemah). Skor

rata-rata untuk ketiga aspek itupun belum sampai pada taraf yg menggembirakan

(masing-masing 71%, 70,2%, dan 64,7%)

Selain itu komitmen profesional Kristen dalam menekuni misi perkotaan melalui

profesinya berhubungan dengan apakah seseorang pernah terbina di pelayanan

mahasiswa (aktif maupun temporer), pernah/sedang melayani sebagai

penatua/diaken/anggota majelis di gereja, pernah/sedang memimpin kelompok

pemuridan; namun tidak berhubungan dengan apakah seseorang pernah/sedang

menjadi pengurus di departemen/komisi misi.

1.

2.

3.



KESIMPULAN

Komitmen bermisi juga tampak berhubungan dengan tempat bekerja, dengan

mereka yg bekerja di gereja dan lembaga non profit memiliki skor komitmen tertinggi,

diikuti olehmereka yg berwirausaha, bekerja di lembaga pemerintah, dan terakhir yg

bekerja di perusahaan swasta. Sementara itu komitmen tersebut tampak

berhubungan juga dengan bidang pekerjaan. Dengan 3 tertinggi adalah mereka yg

bekerja di gereja/para-gereja, jurnalistik, dan hukum, dibandingkan dengan 3 terendah

adalah yg bekerja di bidang TI, keuangan, pertambangan dan migas.

Fondasi Spiritualitas profesional Kristen yg dimiliki oleh mereka yang pernah terlibat

aktif dan dimuridkan di pelayanan mahasiswa memiliki kualitas yg berbeda

signifikan dengan mereka yg hanya mengikuti secara temporer atau tidak pernah

dibina sama sekali.

4.

5.



KESIMPULAN
Pemahaman misi holistik tidak berhubungan dengan perbedaan asal gereja,

pernah/sedang melayani sebagai pemimpin kelompok pemuridan, dan

pernah/sedang melayani di departemen/komisi misi; namun berhubungan dengan

apakah seorang profesional Kristen pernah/sedang melayani sebagai

penatua/diaken/anggota majelis di gereja.

Kategori gereja memperlihatkan perbedaan kualitas dukungan terhadap profesional

kristen yang menjadi jemaatnya untuk menekuni misi holistik melalui profesinya.

Secara berturutan kualitas dukungan yg dirasakan dari yang tertinggi ke yang

terendah adalah gereja injili, pentakosta-karismatik, dan ekumenikal, melalui:

kotbah mingguan, seminar/PA, komunitas profesional, mentoring, dan teladan yang

diperoleh di gereja

6.

7.



IMPLIKASI PRAKTIS
Gere ja dan parachurch per lu melakukan upaya-upaya yg menyeluruh bi la ing in

mewujudkan mis i pe rkotaan mela lu i p rofes iona l -p rofes iona l Kr is ten . Upaya -upaya tsb

berupa upaya jangka pan jang (mele takkan fondas i sp i r i tua l i tas se jak s iswa -

mahas iswa ) , maupun upaya berke lan ju tan sete lah seseorang berada d i dun ia ker ja

(me la lu i kotbah mingguan , penga ja ran mela lu i seminar /PA , komuni tas profes iona l , d l l )

Upaya -upaya tsb per lu utuh , berupa ha l -ha l yg bers i fa t me le takkan pemahaman

(kogn i t i f ) , maupun mela lu i re las i yg d ikond is ikan seper t i ha lnya mentor ing untuk

menolong mereka yg memasuk i dun ia ker ja , se r ta d i tahap - tahap ber ikutnya untuk

menolong mereka memi l ik i perspekt i f mis i l eb ih st rateg is mela lu i p rofes inya . T idak

ka lah pent ingnya ada lah komuni tas yg mengh idup i mis i A l lah seutuhnya yg menolong

orang untuk be la ja r me la lu i te ladan yg konkr i t dan otent ik .

1.

2.
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