Lampiran 1 Hasil Output NVIVO
Skema, Model, Tema
Tampilan Software NVIVO 12.0

Tema 1 : Fase Inisiasi
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Tema 2 : Fase Dinamika Proses

Tema 3 : Fase Implementasi
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Tema 4 : Disrupting Work

Tema 5 : Creating Work
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Tema 6 : Maintaining Work
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HASIL OUTPUT NVIVO 12
Fase Inisiasi,Dinamika Proses,Implementasi
1. Tema 1
Subtema 1
Kategori 1

= Fase Inisiasi
= Pelaporan basis kas
= Buku Kas

<Files\\Interviewee 2> - § 1 reference coded [2.51% Coverage]
Reference 1 - 2.51% Coverage
Saat saya masuk di Okt 1998, paroki diberi modal tambahan sebagai
perangkat kerja semacam format buku kas. Jadi hanya untuk mencatat
tanggal, uang masuk berapa, keluar berapa, praktis hanya catat keluar
masuk. Seingat saya, belum dilengkapi kolom kode
2. Tema 1
Subtema 2

= Fase Inisiasi
= UU Yayasan

<Files\\Interviewee 2> - § 1 reference coded [1.95% Coverage]
Reference 1 - 1.95% Coverage
Bagi kami, itu merupakan situasi kondisi yg membuat keuskupan harus
melakukan perubahan. Triggernya, ada undang-undang yayasan
ketentuannya lembaga termasuk paroki wajib membuat Laporan Keuangan.
3. Tema 1

= Fase Inisiasi

Subtema 3

= Perintah Uskup

Kategori 1

= Ide

<Files\\Interviewee 4> - § 1 reference coded [40.09% Coverage]
Reference 1 - 40.09% Coverage
Perintah uskup itu uskup sebagai hukum perintah itu sebagian besar di
tuliskan di kitab kanonik, itu ada yang di sebut buku 8, disana sudah
menjadi segala sumber hukum, diluar itu kalau Uskup bicara yang namanya
perintah uskup harus diikuti,paus itu sebagai uskup, sesepuhnya para
uskup, perintah uskup itu segala –galanya, sama seperti perintah Tuhan.
<Files\\Interviewee 6> - § 1 reference coded [2.01% Coverage]
Reference 1 - 2.01% Coverage
Ada semacam aturan baku yg memang harus disesuaikan dgn aturan
gereja, tapi mulai harus diterapkan perintah uskup 2002. Harus
dilaksanakan administrasi paroki yg sesuai dgn PSAK 45 itu. Uskup dengan
tegas mengatakan itu.
<Files\\Interviewee 1> - § 1 reference coded [3.77% Coverage]
Reference 1 - 3.77% Coverage
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Ide pertama itu bahwa perkembangan dari waktu ke waktu, menuntut
pelaporan lebih akurat, yang dari dulu tradisional semacam penerimaan
dan pengeluaran, perkembangan psak 45, menuntut paroki harus berbenah
diri, karena sudah berbadan hukum
<Files\\Interviewee 5> - § 1 reference coded [3.84% Coverage]
Reference 1 - 3.84% Coverage
Dalam perjalanan implementasi, melibatkan akademisi praktisi dari unika,
atma, dll. Karena uskup ingin gereja akuntabel transaparan, buku ptkap
merah, disana sudah jelas diterjemahkan
4. Tema 1
Subtema 4

= Fase Inisiasi
= Pembentukan Tim Akuntansi

<Files\\Interviewee 3> - § 2 references coded [7.42% Coverage]
Reference 1 - 2.34% Coverage
Di waktu itu, disusunlah oleh tim baik dari Unika maupun USD dan para
praktisi konsultan perpajakan untuk menyusun suatu pedoman keuangan,
paroki, dan pedoman akuntansinya.
Reference 2 - 5.07% Coverage
Kan basicnya belajar ilmu keagamaan, tapi kan umat banyak beragam ada
ahli arsitektur,sipil,akuntansi,dll maka diminta aja, tolong kalian
menyumbang untuk gereja pemikiran, dalam ranah pemikiran aplikasi,
supaya gereja kita dalam hal keuangan mencerminkan transparansi, maka
dibentuk tim akuntansi, ada wakil dari unika, usd, praktisi perpajakan,
untuk menentukan modelnya.
<Files\\Interviewee 6> - § 1 reference coded [2.21% Coverage]
Reference 1 - 2.21% Coverage
Kami sambil mengadakan semacam workshop bagi paroki2, untuk
mensosialisasikan PTKAP itu. Lalu ada tim programasi, tim akuntansi,
supaya dibentuk bagaimana membuat program, menyusun pelaporan
keuangan paroki, itu terus menerus disosialisasikan
5. Tema 1
Subtema 5

= Fase Inisiasi
= PTKAP

<Files\\Interviewee 3> - § 1 reference coded [4.09% Coverage]
Reference 1 - 4.09% Coverage
Di waktu itu, disusunlah oleh tim baik dari Unika maupun USD dan para
praktisi konsultan perpajakan untuk menyusun suatu pedoman keuangan,
paroki, dan pedoman akuntansinya. Mulai dari cara paling sederhana,
sampai akhirnya terbit th 2008, buku merah, Pedoman Teknis Keuangan
Akuntansi Paroki (PTKAP).
<Files\\Interviewee 6> - § 2 references coded [3.89% Coverage]
Reference 1 - 3.47% Coverage
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Setelah itu terumus, lalu saya secara formal merumuskan yg namanya
pedoman keuangan akuntansi paroki (PKAP). Aturannya sudah ada th
1991, tertulis juga. Semuanya terangkum. Lalu PKAP itu, peran saya
menjelaskan, bagaimana diimplementasikan dalam paroki. Kemudian, itu
harus dituangkan ke dalam Pedoman Teknis(PTKAP) itu. PTKAP
dirumuskan tahun berapa itu, siang malam kita bekerja
Reference 2 - 0.42% Coverage
Operasional, dgn PTKAP itu, diolah dri PSAK 45.
6. Tema 1
Subtema 6

= Fase Inisiasi
= Software

<Files\\Interviewee 2> - § 1 reference coded [3.26% Coverage]
Reference 1 - 3.26% Coverage
Kemudian, ditambah satu lagi sosialisasi praktek menggunakan alat bantu
software. Waktu itu awalnya, kami pakai software DOS namanya GLParoki
seiring terbitnya buku ini, GL jalan dulu , sekitar th 2007/2008 terbitnya
buku ini. Format tmpilan GLParoki pad th 2008 mengalami
revisi/perbaikan untuk mengematchkan dengan buku PPAP
<Files\\Interviewee 8> - § 1 reference coded [2.54% Coverage]
Reference 1 - 2.54% Coverage
Paroki dituntut manual tidak mungkin, maka untuk memudahkan dibantu
dgn software. Tpi dri awal kita blm menyesuaikan softwarenya apa.
Kemudian, dari USD dan Pak Budidarmojo mengusulkan software yg
mereka pake GLParoki. Jadi bendahara hanya input jurnal, nanti sudah
terposting otomatis jadi LK.
7. Tema 2
Subtema 1

= Dinamika Proses
= Semangat Pengelolaan Harta Benda

<Files\\Interviewee 6> - § 2 references coded [3.24% Coverage]
Reference 1 - 2.21% Coverage
Semangatnya, bagaimana gereja harus mengelola harta bendanya karena
itu juga tugas pokok saya, sebagai ekonom mengelola harta benda greja
Termasuk, gedung,keuangan, kendaraan. Dan bagaimana gereja melihat
memahami apa itu harta benda gereja.
Reference 2 - 1.02% Coverage
Harus didesahkan terus menerus, maka tidak jemu-jemu untuk
mendampingi mreka, mengumpulkan, sosialisasi, mendampingi
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8. Tema 2
Subtema 2

= Dinamika Proses
= Sosialisasi

<Files\\Interviewee 1> - § 1 reference coded [1.42% Coverage]
Reference 1 - 1.42% Coverage
TOT diselenggarakan sosialisasi smua dilatihkan, trmsuk PPAP 2018
sosialisasi perubahan2.
<Files\\Interviewee 2> - § 4 references coded [5.92% Coverage]
Reference 1 - 1.27% Coverage
Dalam paroki, ada bendahara, pastor,karyawan. Kita saat sosialisasi awal,
ni ada revisinya, tpi ini yg kami sebut cikal bakal.
Reference 2 - 2.42% Coverage
Buku ini. Kami sosialisasi dulu ke paroki tentang buku ini, merupakan berisi
kebijakan bagi kalian untuk mengelola harta benda. Kemudian, ada sesi
tertentu untuk bendahara dan kary paroki. Untuk pstor, lebih kuat
penyampaian ke sisi kebijakan.
Reference 3 - 0.82% Coverage
Kemudian, ditambah satu lagi sosialisasi praktek menggunakan alat bantu
software.
Reference 4 - 1.41% Coverage
Yg kemarin kami dilatih di Unika, software basis web, sementara
disampingkan sosialisasi, yg sekarang berjalan itu kalo tidak excel,
pakenya access.
<Files\\Interviewee 6> - § 3 references coded [8.17% Coverage]
Reference 1 - 3.82% Coverage
Lalu sebelum itu, sambil merumuskan itu, kami sambil mengadakan
semacam workshop bagi paroki2, untuk mensosialisasikan PTKAP itu. Lalu
ada tim programasi, tim akuntansi, supaya dibentuk bagaimana membuat
program, menyusun pelaporan keuangan paroki, itu terus menerus
disosialisasikan, bahwa hasilnya akhirnya ,dasarnya memang keputusan
Mgr Haryo tahun 2002, memerintahkan supaya semua paroki menerapkan
dasarnya PSAK 45.
Reference 2 - 1.77% Coverage
Tidak bisa tidak, harus didesahkan terus menerus, maka tidak jemu2 untuk
mendampingi mreka, mengumpulkan, sosialisasi, mendampingi, dan
tanggapannya cukup baik menurut saya, pastor2 pada datang.
Reference 3 - 2.58% Coverage
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Padahal pelaporan kalo membuat skrg itu bendahra. Misal bendaharanya
berubah, repot. Kalo bendahara tdk mampu, kan diserahkan karyawan
kantor. Karyawan kantor jg harus dimotivasi. Sebenarnya, ada paguyuban
kary kantor, sosialisasi sistem. Tpi potensinya macem2, latar belakang
pendidikan macem2.
<Files\\Interviewee 8> - § 1 reference coded [1.04% Coverage]
Reference 1 - 1.04% Coverage
Ada try out 2x, kmudian TOT, dari proses itu ada masukan diperbaiki,
kemarin sudah fix terus dilakukan sosialisasi 2018.
9. Tema 2
Subtema 3

= Dinamika Proses
= Akuntabilitas dan Transparansi

<Files\\Interviewee 3> - § 3 references coded [9.50% Coverage]
Reference 1 - 2.73% Coverage
Karena memang kita lahir dananya jg dari sumbangan dan kemurahan hati
banyak org, maka harus makin kredibel. Salah satunya adalah pokok-pokok
keuangan adalah pentingnya transparansi dan akuntabilitas.
Reference 2 - 2.32% Coverage
Lalu dalam perjalanan, paroki2 gereja bergumul dengan semua itu, tidak
mudah. Tapi, lama2 terbentuk bahwa kalau kita mengelola harta benda itu
harus transparan, akuntabel
Reference 3 - 4.46% Coverage
Kita harus punya self control, lebih bagus. Sehingga kita harus bergerak,
supaya paroki akuntabel, independen, terkontrol, dan bisa diprediksi.
Secara finansial, apakah paroki akan mengelola keuangan dengan baik/
tidak. Kalau tidak baik, bagaimana kita membantu. Kalau baik, bagaimana
dia bertumbuh bahkan membantu yg lain.
<Files\\Interviewee 8> - § 1 reference coded [1.01% Coverage]
Reference 1 - 1.01% Coverage
Kemudian, ada kelompok yg sudah terbuka. Yg saya ingat, ketika saya
menjelaskan konsep transparansi dan akuntabilitas
<Files\\Interviewee 3> - § 1 reference coded [2.73% Coverage]
Reference 1 - 2.73% Coverage
Karena memang kita lahir dananya jg dari sumbangan dan kemurahan hati
banyak org, maka harus makin kredibel. Salah satunya adalah pokok-pokok
keuangan adalah pentingnya transparansi dan akuntabilitas.
<Files\\Interviewee 8> - § 2 references coded [3.81% Coverage]
Reference 1 - 1.89% Coverage
Kodenya kode rekening, tapi yg debit atau kredit kode reknya tidak
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diketahui. Maka harus Latar Belakang pembukuan. Saat itu, dijalankan
dulu, agar paroki sadar transparansi. Soal teknis kita perbaiki lagi nanti
kedepannya.
Reference 2 - 1.92% Coverage
Yang saya ingat, ketika saya menjelaskan konsep transparansi dan
akuntabilitas, pentingnya apa, ini bukan semata2 taat keuskupan, kita itu
ngelola duit umat, jadi kan pengelolaan uang jadi tanggung jawab kita
terhadap umat.
10. Tema 2
Subtema 4

= Dinamika Proses
= Resistensi

<Files\\Interviewee 6> - § 1 reference coded [3.05% Coverage]
Reference 1 - 3.05% Coverage
Resistensi sebenarnya bukan karena tidak mau ya, tetapi karena merasa
kemampuan tdk cukup, maka yg ditempuh KAS adalah mengerahkan
tim/petugas2 ke paroki mendampingi kelompok2 tertentu misal di Jogja
beberapa paroki dikumpulkan, bagaimana dibuat pendampingan. Tidak
tahu/tidak sadar,males, atau Latar Belakang nya memang tidak disana.
<Files\\Interviewee 7> - § 1 reference coded [5.91% Coverage]
Reference 1 - 5.91% Coverage
Karena system akuntansi itu kan dengan system yang ini benar benar
dikatakan akuntansi yang beneran dibandingkan dengan sebelumnya yang
lebih sederhana, keseluruhan di keuskupan beberapa paroki mengalami
kesulitan lebih ke tenaga yang SDM yang mengerjakan itu karena tidak
semua bendahara atau kita semua paroki itu bendaharanya memahami
akuntansi, biasanya mereka pencatatan akuntansi sederhana uang masuk
uang keluar, dengan system ini ya beberapa paroki mengalami kesulitan di
situ
<Files\\Interviewee 8> - § 1 reference coded [6.06% Coverage]
Reference 1 - 6.06% Coverage
Kenapa sih susah amat, kalo yg di paroki desa-desa disuruh buat LK kan
ngrepotin umat. Terus kok buat laporan ndak penting, yg penting kan
pelayanan imamatnya, tapi sekarang kok malah melakukan hal
duniawi?”,Kemudian, ada kelompok yg sudah terbuka. Yang saya ingat,
ketika saya menjelaskan konsep transparansi dan akuntabilitas, pentingnya
apa, ini bukan semata2 taat keuskupan, kita itu ngelola duit umat, jadi kan
pengelolaan uang jadi tanggung jawab kita terhadap umat. Lalu ada romo
yg tanya, kalo kolekte harus diumumkan depan umat, kok aneh? Tapi
dicounter grup opened mind, setelah diumumkan pengelolaan kolekte,
malah penerimaan kolektenya bertambah. Kemudian, ada kelompok yg
sudah terbuka.
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<Files\\Interviewee 9> - § 1 reference coded [6.10% Coverage]
Reference 1 - 6.10% Coverage
Mungkin kalo resisten tentang minim pengetahuan akuntansi. Karena
bendahara bukan orang akuntansi, kalau mereka tidak tahu konsep
akuntansi pusing, kenapa ada debit kredit.

11. Tema 2
Subtema 5

= Dinamika Proses
= Pelatihan

<Files\\Interviewee 8> - § 1 reference coded [3.20% Coverage]
Reference 1 - 3.20% Coverage
Itu masih tetap pake software itu, buku panduannya PTKAP, digencarkan
dgn pelatihan2 pendampingan, dulu Roadshow dari Vikep di tempat2,
berminggu2 Roadshow untuk pelatihan. Kmudian pelatihannya, lebih ke
arah teknis ya, tpi sebelum itu, awal2 pertama kali kita harus
memperkenalkan betul ya, mengubah dari paroki, romo, bendaharanya,
belum ada kesadaran untuk menyusun LK
12. Tema 2
Subtema 5
Kategori 1

= Dinamika Proses
= Pelatihan
= Mindset

<Files\\Interviewee 3> - § 1 reference coded [2.89% Coverage]
Reference 1 - 2.89% Coverage
Yang penting mindsetnya, mengubah, ya kalau menerima ya dicatat, dicatat
secara benar, menurut intensinya, mengeluarkan bon ada intensinya,maka
penting ada namanya budgeting program (pengeluaran investasi/dll).
<Files\\Interviewee 6> - § 1 reference coded [1.31% Coverage]
Reference 1 - 1.31% Coverage
Tidak masuk di dalam mindsetnya. Ya memang harus memberi motivasi,
menyadarkan, memberi pengetahuan, memfasilitasi. Sejauh kemampuan
kita KAS.
13. Tema 3
= Implementasi
Subtema 1
= Supervisi
<Files\\Interviewee 8> - § 2 references coded [2.83% Coverage]
Reference 1 - 1.09% Coverage
Sudah mengembangkan yang web ini. Mulai embrio dari pengembangan
utk pastoran, sekitar th 2013/2014, sdh mulai bikin basis web
Reference 2 - 1.74% Coverage
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Kedepannya yg basis web smuanya terintegrasi, data umat, data keuangan
terintegrasi disitu. Suatu saat input data semuanya sudah settle, tahap
berikutnya kita akan mengembangkan ke penyajian2 informasi.
14. Tema 3
= implementasi
Subtema 2
= pengembangan sistem akuntansi
<Files\\Interviewee 8> - § 2 references coded [2.83% Coverage]
Reference 1 - 1.09% Coverage
Sudah mengembangkan yang web ini. Mulai embrio dari pengembangan
utk pastoran, sekitar th 2013/2014, sdh mulai bikin basis web
Reference 2 - 1.74% Coverage
Kedepannya yg basis web smuanya terintegrasi, data umat, data keuangan
terintegrasi disitu. Suatu saat input data semuanya sudah settle, tahap
berikutnya kita akan mengembangkan ke penyajian2 informasi.
15. Tema 3
= implementasi
Subtema 3
= rekomendasi
<Files\\Interviewee 1> - § 1 reference coded [3.21% Coverage]
Reference 1 - 3.21% Coverage

Rekomendasi untuk paroki yg plaporan masih terlambat, temuan2 apa yg
kami menemukan tidak beres. Itu nanti, ketika kami evaluasi, disimpulkan
apa saja permasalahan di paroki, kami sampaikan ke Keuskupan.
16. Tema 3
= implementasi
Subtema 4
= Kemajuan Teknologi
<Files\\Interviewee 8> - § 1 reference coded [2.55% Coverage]
Reference 1 - 2.55% Coverage
Uji coba mendata umat, di daerah pucuk paroki pulomasan, trnyata internet
sudah ada skrg. Terus mereka senang belajar teknologi baru. Mungkin data
umat, ketika online, secretariat paroki merasakan kemudahan jika mencari
data untuk baptis th brp, nomer sertif baptis brp, track record tersimpan.
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Institutional Work
1. Tema 1
Subtema 1

= Disrupting Work
= Memberikan dobrakan pemikiran

<Files\\Interviewee 3> - § 1 reference coded [5.03% Coverage]
Reference 1 - 5.03% Coverage
Jadi ini merupakan kebijakan dari Uskup Agung Semarang yang terdahulu,
namanya Mgr Ignasius Suharyo, sekarang cardinal. Yg ingin agar gereja
memakai ilmu-ilmu pengetahuan umum profane untuk membantu
pelayanan pastoralnya. Supaya apa? supaya gereja makin kredibel. Salah
satu aspek nya, adalah tata kelola harta benda/keuangan gereja, baik
paroki maupun lembaga-lembaga.
<Files\\Interviewee 4> - § 1 reference coded [24.16% Coverage]
Reference 1 - 24.16% Coverage
Perintah uskup itu uskup sebagai hukum perintah itu sebagian besar di
tuliskan di kitab kanonik, itu ada yang di sebut buku 8, disana sudah
menjadi segala sumber hukum, diluar itu kalau Uskup bicara yang namanya
perintah uskup harus diikuti,paus itu sebagai uskup, sesepuhnya para
uskup, perintah uskup itu segala –galanya, sama seperti perintah Tuhan.
<Files\\Interviewee 6> - § 1 reference coded [0.91% Coverage]
Reference 1 - 0.91% Coverage
Harus dilaksanakan administrasi paroki yg sesuai dgn psak 45 itu. Uskup
dengan tegas mengatakan itu.
<Files\\Interviewee 7> - § 1 reference coded [1.32% Coverage]
Reference 1 - 1.32% Coverage
Ya memang diwajibkan KAS, sebagai upaya kita untuk waktu itu yang
didengungkan adalah gereja yang integritas.
2. Tema 1
Subtema 2

= Disrupting Work
= Mengubah asumsi dan pemikiran

<Files\\Interviewee 3> - § 1 reference coded [3.99% Coverage]
Reference 1 - 3.99% Coverage
kita lahir dananya jg dari sumbangan dan kemurahan hati banyak org,
maka harus makin kredibel. Salah satunya adalah pokok-pokok keuangan
adalah pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Ya to? Lalu kita
mengenal istilah tariff u lho, transparan, akuntabel, reliabilitas,
independen, fairness.
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<Files\\Interviewee 6> - § 2 references coded [4.57% Coverage]
Reference 1 - 3.17% Coverage
Tidak bisa tidak, harus didesahkan terus menerus, maka tidak jemu2 untuk
mendampingi mreka, mengumpulkan, sosialisasi, mendampingi, dan
tanggapannya cukup baik menurut saya, pastor2 pada datang. Cuma selalu,
kalo menyangkut aturan, opo meneh iki. Sedangkan kantor, karyawannya
bukan LB akuntan. Cuma sma, dan seterusnya. Mau disitu aja udh lumayan.
Reference 2 - 1.40% Coverage
Ya memang harus memberi motivasi, menyadarkan, memberi pengetahuan,
memfasilitasi. Sejauh kemampuan kita KAS.
3. Tema 1
Subtema 3

= Disrupting Work
= Mengurangi persepsi dan resiko

<Files\\Interviewee 2> - § 1 reference coded [3.77% Coverage]
Reference 1 - 3.77% Coverage
Saat pemberlakuannya UU tentang yayasan, merupakan titik awal
pelaporan keuangan sistem muncul. Gereja itu adalah sebuah kelembagaan
yg diakui negara, oleh negara ggereja masuk sebagai badan usaha. Bagi
kami, itu merupakan situasi kondisi yg membuat keuskupan harus
melakukan perubahan. Triggernya, ada undang-undang yayasan
ketentuannya lembaga termasuk paroki wajib membuat Laporan Keuangan.
4. Tema 2
Subtema 1

= Creating Work
= Mengubah dan membangun jaringan normative

<Files\\Interviewee 3> - § 2 references coded [8.96% Coverage]
Reference 1 - 4.95% Coverage
Sistem akuntansi ada spiritualitasnya semangat pelayanan. Harta ini
adalah harta Tuhan yg dititipkan sebagai ahli waris org miskin. Nilai
injilnya dimasukkan. Karena itu, kita adalah pengelola, pengelola yang
diminta mengelola dengan baik harta ini. Semangat pelayanan demi tujuan
pemberitaan karya injil ini. Jadi itu merupakan sarana/alat semangatnya
pelayanan.
Reference 2 - 4.01% Coverage
Tetapi saat masuk soal Tata kelola harta bendanya, kita tambahkan ilmu
positif dengan ditunjukkan istilah transparan. Bahasa profane transparan
akuntabel. Kata jujur kalau dalam akuntansi transparan akuntabel.
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Terbuka, terlihat, dan tertelusur. Bahasa moral kita lakukan dengan jujur,
sungguh2.
<Files\\Interviewee 4> - § 1 reference coded [22.24% Coverage]
Reference 1 - 22.24% Coverage
Istilahnya gereja mengangkat ilmu profane ini, untuk menerjemahkan yg
sifatnya itu spiritual. Ilmu profane ini dipakai untuk memperjuangkan
spiritual itu. Istilah dalam kitab suci : sabda sudah menjadi daging. Sabda
kalo dengan kata2 tidak akan bisa dilaksanakan, tpi harus menjadi daging,
artinya itu harus menjadi sehari2.
<Files\\Interviewee 6> - § 2 references coded [7.82% Coverage]
Reference 1 - 2.70% Coverage
Saya sudah melihat bagaimana untuk dicoba untuk dirumuskan mengenai
bgmn semangat dari pengelolaan harta benda keuangan. Semangatnya,
bagaimana gereja harus mengelola harta bendanya karena itu juga tugas
pokok saya, sebagai ekonom mengelola harta benda greja Termasuk,
gedung,keuangan, kendaraan
Reference 2 - 5.13% Coverage
Bagaimana gereja melihat memahami apa itu harta benda gereja. Dan
bagaimana diperoleh, ada aturannya di hukum gereja, stagitari jawa,
Bagaimana harta benda dipahami, dikelola, dan sikap pengelola itu sendiri
dlm mengelola harta benda sendiri. Setelah itu terumus, lalu saya secara
formal merumuskan yg namanya pedoman keuangan akuntansi paroki
(PKAP). Aturannya sudah ada th 1991, tertulis juga. Semuanya terangkum.
Lalu PKAP itu, peran saya menjelaskan, bagaimana diimplementasikan
dalam paroki. Kemudian, itu harus dituangkan ke dalam Pedoman
Teknis(PTKAP) itu.
5. Tema 2
Subtema 2

= Creating Work
= Mimicry

<Files\\Interviewee 1> - § 2 references coded [4.21% Coverage]
Reference 1 - 3.44% Coverage
Yang dikembangkan sekarang ini lebih menjawab ketika paroki sudah
bernpwp untuk lap ke pajak. Ini lebih detail lagi daripada yg dulu, lebih
pada format laporannya tepat dulu, sesuai aturan main psak 45 untuk non
profit
Reference 2 - 0.77% Coverage
PKAP khusus buat paroki, dasar PKAP dari PSAK 45.
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<Files\\Interviewee 6> - § 3 references coded [5.35% Coverage]
Reference 1 - 1.51% Coverage
Bahwa hasilnya akhirnya ,dasarnya memang keputusan mgr haryo th
2002, memerintahkan supaya semua paroki menerapkan dasarnya psak
45. Dipakai untuk organisasi nirlaba.
Reference 2 - 3.42% Coverage
Tetapi, kalau saya melihat, PSAK tidak begitu saja bisa diterapkan.
Karena disesuaikan dengan situasi gereja, karena gereja sebagai lembaga
dua sisi, lembaga yg secara resmi gerejani, tapi juga sipil. Terdapat
hukum2 yg berlaku di sipil, tidak semuanya klop dengan kehidupan
spiritualitas gereja. Lalu diolah disesuaikan supaya keberhasilannya
seberapa, dirumuskan dlm PTKAP.
Reference 3 - 0.42% Coverage
Secara operasional, dgn PTKAP itu, diolah dri PSAK 45.
6. Tema 2
Subtema 3

= Creating Work
= Defining

<Files\\Interviewee 8> - § 1 reference coded [3.38% Coverage]
Reference 1 - 3.38% Coverage
Sadar itu, lalu coba regenerasi beberapa ditawarkan sekolah. Sertifikasi
kan tidak perlu sebenarnya. Ketika ngobrol dengan staf keuskupan,
maksudnya dia 2 sisi. 1 dengan mereka ikut sertfikasi, nambah ilmu ikut
review. Kalo bisa certified, akan menambah dari diri teman2 keuskupan
kepercayaan diri. Dari sisi umat, mereka dilihat menjadi penggerak yg
benar2 expert sehingga bisa dipercaya.
7. Tema 2
Subtema 4

= Creating Work
= Educating

<Files\\Interviewee 2> - § 2 references coded [6.14% Coverage]
Reference 1 - 4.49% Coverage
Kemudian, ada sesi tertentu untuk bendahara dan kary paroki. Untuk
pastor, lebih kuat penyampaian ke sisi kebijakan. Bendahara dan karyawan
kebijakan disampaikan, tapi ditambahi pengetahuan teknis (kode akun,
contoh lap neraca, lap aktivitas). Kemudian, ditambah satu lagi sosialisasi
praktek menggunakan alat bantu software. Waktu itu Awalnya, kami pakai
software DOS namanya GLParoki seiring terbitnya buku ini, GL jalan dulu
, sekitar th 2007/2008 terbitnya buku ini.
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Reference 2 - 1.65% Coverage
Kami sosialisasi dulu ke paroki tentang buku PKAP ini, berisi kebijakan
bagi kalian untuk mengelola harta benda. Jadi, ada sosialisasi kebijakan
dan sosialisasi soal teknis.
8. Tema 3
Subtema 1

= Maintaining Work
= Policing

<Files\\Interviewee 1> - § 2 references coded [11.33% Coverage]
Reference 1 - 2.76% Coverage
Jadi, ada tim supervisi yang dibentuk keuskupan, untuk pemeriksaan dari
sisi terkait tata penggembalaan pastoral, sisi administrasi, dokumen gereja,
akuntansi dan harta benda.
Reference 2 - 8.57% Coverage
Paroki membuat narasi 3 hal, tata penggembalaan, administrasi, dan harta
benda, dalam bentuk buku isinya 3 itu. Kami mengirimkan form harta
benda, ada form checklist terhadap apa yg sudah dilakukan di paroki lalu
kami datang, kami wawancara berdasarkan checklist itu, dari bukti
transaksi, laporan, dokumen. Kami beri rekomendasi apa yang perlu
ditindaklanjuti. Biasanya kami menemukan, bagaimana dengan pelaporan,
bagaimana dengan setoran kolekte2 khususnya, dari situ kami akan
melakukan rekomendasi dan apresiasi jika menemukan praktek baik
<Files\\Interviewee 10> - § 2 references coded [2.02% Coverage]
Reference 1 - 1.35% Coverage
Kalau tidak ada supervisi kita tidak tahu jika billnya juga tidak tahu, jika
billnya mau dicairrkan baru kita cari kan , tetapi karena ada supervisi ini
kami mencari dan mengumpulkan semua serta kami merapikan, kalau habis
ini ada supervisi lagi kami sudah siap.
Reference 2 - 0.67% Coverage
Menurut saya, perkembangan ke depannya mungkin diadakan Audit
internal sih, bendahara kan juga butuh di audit biar sama sama fair
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9. Tema 3
Subtema 2

= Maintaining work
= Enabling work

<Files\\Interviewee 2> - § 2 references coded [4.69% Coverage]
Reference 1 - 2.63% Coverage
Ada semacam hitungan maka kita sebut kewajiban untuk dikirim ke
keuskupan, untuk menjadi dana solidaritas paroki. Dana solidaritas paroki
nantinya dipindahkan kembali/dikembalikan lagi untuk kepentingan
paroki2. Misal paroki sedang merenovasi bangunan, untuk sarana
mendukung.
Reference 2 - 2.06% Coverage
Semua paroki sama memakai pedoman buku ini. Jadi ada buku dan
software merupakan alat bantu. Sebelum data siap diolah , ada namaya
buku kas,buku bank, voucher,kuitansi,nota dan semua ada ketentuannya di
buku pedoman
10. Tema 3
Subtema 3

= Maintaining Work
= Deterring

<Files\\Interviewee 2> - § 1 reference coded [4.59% Coverage]
Reference 1 - 4.59% Coverage
Pertama dari Keuskupan Agung Semarang mengadakan pelatihan
pelatihan untuk bendahara karyawan yang mengerjakan ini, lalu dari
Keuskupan Agung Semarang selalu membuat laporan meminta dari paroki
paroki untuk melaporkan, dalam arti nagih ke paroki paroki, kalau sanksi
khusus biasanya begini kalau biasanya paroki itu membutuhkan subsidi
dari Keuskupan Agung Semarang, subsidi itu tidak diberikan kalau laporan
keuangan itu belum beres, sehingga memacu paroki – paroki lebih rajin
11. Tema 3
Subtema 4

= Maintaining Work
= Embedding and Routinizing

<Files\\Interviewee 6> - § 4 references coded [7.69% Coverage]
Reference 1 - 1.91% Coverage
Kalo misalnya membutuhkan sesuatu, stasi, tinggal ngomong saja, tdk ada
proposal, ndk bisa merumuskan proposal. Juga diminta mana RAB nya,
bagaimana mreka membuat RAB? Dan itu yg harus dilatihkan terus
menerus.
Reference 2 - 3.22% Coverage
Training terus menerus, semangat dipancarkan terus menerus. Kemudian,
salah satu kelemahan pergantian pastor paroki, dewan, sebetulnya yg terus
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menerus itu karyawan kantor. Karena ini mutlak, bukan sekedar volunteer,
dewan gereja berubah, romo berubah. Yang mengelola terus menerus itu
karyawan kantor. Kary kantor itu sebetulnya kalo bisa yg berkualitas.
Reference 3 - 1.20% Coverage
Karyawan kantor paroki mutlak perlu, karena yg mengelola administrasi
seluruhnya kan di kantor. Semacam ada traning buat penerusnya.
Reference 4 - 1.36% Coverage
Yg perlu diperhatikan, karyawan kantor itu harus kompetensi harus cukup
kalo mau serius. Bagaimana menjaga tradisi dan kontinuitas kehidupan
paroki
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Lampiran 2
Izin Penelitian
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Lampiran 3
Foto dengan Interviewee
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