
 

 

PROFIL PELAYANAN PRIBADI 

WWhheerree  YYoouu  WWaanntt  ttoo  BBee,,    

WWhheerree  YYoouu  aarree  NNooww,,  HHooww  YYoouu  GGeett  TThheerree  
 

Johan Setiawan, Gloria Ministry-Resources Centre 
 

PPEENNGGAANNTTAARR  
(Ocean Voyage) 

Sebelum memulai perjalanan, seseorang perlu 

mengetahui: 

 Dia mau ke mana (Where You Want to Be) 

 Dia berada di mana (Where You Are Now) 

sehingga dia tahu: 

 Apa dan bagaimana cara yang terbaik untuk 

berpindah dari sini ke sana (How You Get There) 

 

WWHHEERREE  YYOOUU  WWAANNTT  TTOO  BBEE  
 

 

             

KETERBEBANAN 

 

 

 

    KEMAMPUAN               KEPRIBADIAN 

 
 

 
       

Bidang/kelompok orang yang menjadi keterbebanan saya adalah: 

  

  

  
 

Kemampuan/Karunia/Pengalaman yang Tuhan berikan pada saya untuk mengerjakannya 

adalah: 

  

  

  

  

  

  

 
Peran khas saya di dalam kelompok adalah sebagai: 

  

  

  

  



 

 

FFOORRMMUULLAASSII  PPRROOFFIILL  PPEELLAAYYAANNAANN  PPRRIIBBAADDII    

 

Sebagai hamba Tuhan kita harus rela mengerjakan apapun yang dikehendaki-
Nya, pergi ke tempat manapun yang dikehendaki-Nya, mengorbankan apapun 
yang dikehendaki-Nya, mengubah apapun yang dikehendaki-Nya dan menjadi 
seperti yang dikehendaki-Nya. 
 

Agustinus Titi 

 

 

 
Keterbebanan yang mendalam di hati saya adalah untuk 

 

____________________________, ____________________________,  
 

dan ____________________________, 
(tulis 3 kata kerja yang mewakili kompetensi dan/ peran Anda) 

 

kepada/untuk/di antara  
 

_________________________________________________________, 
                  (tulis bidang/kelompok yang paling menarik/menggerakkan Anda) 

 

agar/demi/sehingga  
 

_________________________________________________________. 
      (tulis nilai yang penting dalam hidup Anda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masa depan tidak sama dengan tempat yang kita tuju, melainkan tempat yang kita 
ciptakan. Jalan menuju ke sana tidaklah ditemukan, melainkan dibuat, dan usaha 
membuatnya akan mengubah baik pembuatnya maupun arah-tujuannya. 
(The future is not the same place we are going, but one we create. The path are not 
found, but made, and the activity of making them changes both the maker and the 
destination.) 
 

John Schaar 

 

  VVAALLIIDDAASSII  PPRROOFFIILL  PPEELLAAYYAANNAANN  PPRRIIBBAADDII  

 

Apakah artinya berlari, jika Anda berlari di jalan yang salah? 
 

Pepatah Jerman 

 

Anda memerlukan iman seteguh batu karang untuk menjalani misi yang terformulasikan 

dalam profil pelayanan pribadi Anda. Namun bagaimana seseorang dapat yakin bahwa misi 

pelayanan tersebut berasal dari Tuhan? Bagaimana jika misi ini hanya hasil dari olah pikir 

Anda saja? Validasikan misi Anda sebelum meneruskannya.  

 

Gunakanlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini menguji misi pelayanan Anda. 



 

 

Apakah misi pelayanan saya: 

 Mengekspresikan prinsip dan kebenaran Firman Tuhan? 

 Memberikan arah dan tujuan yang menantang, memotivasi, dan mengilhami saya untuk 

memberikan yang terbaik? 

 Mendekati dan menyatukan keempat kebutuhan dan kemampuan manusiawi saya yang 

asasi (fisik, sosial-emosional, mental, dan spiritual)? 
 

Jika saya ingin menjaga hati saya, saya perlu mengenali betapa mudahnya saya 
bertindak berdasarkan rancangan dan pola yang bukan berasal dari Tuhan, 
melainkan berdasarkan hal-hal yang belum selesai dari masa lalu saya. 
 

Gordon MacDonald, Ordering Your Private World 

 

Apakah misi pelayanan saya: 

 Didorong oleh keinginan untuk memuaskan hasrat dan ambisi pribadi saja? 

 Didorong oleh keinginan untuk mengisi kekosongan dan kebutuhan jiwa saja 

(mendapatkan kasih, penghargaan, penghormatan)? 

 Didorong oleh keinginan untuk menyenangkan hati orang lain saja (teman hidup, orang 
tua, musuh, atasan, orang lain yang berpengaruh besar dalam hidup saya)? 

 

HHOOWW  YYOOUU  GGEETT  TTHHEERREE  
(Analisis Medan Kurt Lewin) 

 

Kita punya satu hidup untuk ditempuh. Mungkin sudah kita lalui seperempat, 
sepertiga, setengah, mungkin bahkan lebih dari itu. Apa yang sudah kita lalui itu 
sudah lampau, dan takkan kembali lagi. Tetapi bagaimana dengan yang masih sisa? 
Apakah yang akan kita lakukan dengan itu? 
 

Dr. Michael Griffiths 

 
KEKUATAN PENGHAMBAT   KEKUATAN PENDORONG 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi Saat Ini         Kondisi yg  

Diharapkan 



 

 

Pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini: 

 Bagaimanakah situasi ideal yang saya bayangkan? Bagaimana saya akan mengunakan 
waktu saya? Apa yang akan dihasilkan? 

 

 Bagaimanakah situasi saya saat ini? Bagaimana saya menggunakan waktu saya saat ini? 

 

 Faktor-faktor spesifik apa sajakah yang membatasi saya untuk berada dalam situasi ideal 
tersebut? Apa yang dapat saya lakukan untuk memperlemah / menghilangkannya? 

 

 Faktor-faktor spesifik apa sajakah yang mendorong saya untuk bergerak menuju situasi 

ideal tersebut? Apa yang dapat saya lakukan untuk memperkuat / menambahkannya? 

  

 

MMEENNYYUUSSUUNN  PPRRIIOORRIITTAASS  

 
… waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia,  
tetapi menurut kehendak Allah.  
 

Rasul Petrus, 1 Petrus 4:2 

 

Sasaran dalam Rentang Waktu 
 

Tulislah: 

 hal-hal yang sungguh-sungguh ingin Anda kerjakan atau kontribusi yang Anda ingin 
lakukan dalam hidup Anda (where you are going)  

 hal-hal yang dapat Anda lakukan untuk memperlemah/menghilangkan faktor 

pengambatmya atau memperkuat/menambah faktor pendorongnya (how you get there) 
 

Beri tanda silang pada kotak yang menunjukkan kapan Anda mungkin akan mencapai hal-

hal tersebut. Rentang perbedaan dari lima sampai sepuluh tahun dapat dianggap cukup 

akurat untuk keperluan latihan ini. 

 

 

Kontribusi dan Pencapaian 
Kapan  

(perkiraan usia) 

di masa depan 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 

 

Sasaran Tahunan dan Bulanan 
 

Tulislah sasaran yang Anda ingin capai dalam satu tahun dan satu bulan ke depan 

sehubungan dengan: 

 hal-hal yang sungguh-sungguh ingin Anda kerjakan atau kontribusi yang Anda ingin 

lakukan dalam hidup Anda (where you are going)  

 hal-hal yang dapat Anda lakukan untuk memperlemah/menghilangkan faktor 

pengambatmya atau memperkuat/menambah faktor pendorongnya (how you get there) 
 

Sasaran Satu Tahun Sasaran Satu Bulan 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 



 

 

~ A Special Place ~ 

 

There's a special place in life that needs my 

special skill 

A certain job I'm meant to do that no one 

else can fill. 

The hours may be demanding and the pay is not 

too good 

And yet I wouldn't change it for a moment if 

I could! 

 

There is a special place in life, a goal I 

must attain, 

A dream that I must follow, for I won't be 

back again. 

There is a mark that I must leave, however 

small it be, 

A legacy of love for those who follow after 

me! 

 

There is a special place in life that only I 

may share 

A special path that bears my name awaiting me 

somewhere. 



 

 

There is a hand that I must hold, a word that 

I must say, 

A smile that I must give for there are tears 

to blot away. 

 

There is a special place in life that I was 

meant to fill, 

A sunny spot where flowers grow upon a windy 

hill. 

There's always a tomorrow, and the best is 

yet to be, 

And somewhere in the world, I know, there is 

a place for me! 

 

- AUTHOR UNKNOWN 


