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PROFIL PELAYANAN PRIBADI 

KKoommppeetteennssii::  KKaarruunniiaa  RRoohh,,  KKeemmaammppuuaann  

UUmmuumm,,  KKeemmaammppuuaann  HHaassiill  BBeellaajjaarr  
 

Johan Setiawan, Gloria Ministry-Resources Centre 
 

 

KKOOMMPPEETTEENNSSII  
 

Kompetensi menunjukkan peran dan tindakan apa yang perlu Anda ambil dalam 

pelayanan. Kompetensi merupakan karunia, kecakapan, dan kesempatan yang diberikan 

Tuhan pada Anda yang merupakan kontribusi unik Anda dalam pelayanan. Aspek-aspek 

kecakapan seseorang meliputi: Karunia Roh (Spirit’s gifts), Kemampuan umum (natural 

talents), dan Kemampuan yang dipelajari (acquired abilities).  

 

KKAARRUUNNIIAA  RROOHH    

 
C. Peter Wagner (“Your Spiritual Gifts Can Help Your Church Grow”) mendefiniskan Karunia 

Roh sebagai perlengkapan istimewa yang diberikan oleh Tuhan (1 Kor 12:4-11; Ef 4:11; 1 

Pet 4:10) kepada tiap-tiap anggota tubuh Kristus (1 Kor 12:6-7; Ef 4:7) menurut kasih 

karunia-Nya (carivsmata) untuk dipakai dalam konteks tubuh Kristus tersebut (1 Kor 

12:7; 1 Kor 14:12,26; Ef 4:11-12; 1 Pet 4:10-11). 

 

Berapa banyak karunia yang ada, tidak seorang pun yang tahu. Hal terbaik yang dapat kita kerjakan 
adalah mendaftarkan sebagian daripadanya dan mengarahkan pada beberapa yang lain. Yang kita ketahui 
adalah bahwa Roh Tuhan memiliki keleluasaan untuk bekerja sesuai dengan apa yang dikehendaki-Nya. 
 

David Allan,”Unwrapping Your Spiritual Gifts” 

 

Daftar karunia Roh dalam Wagner-Modified Houts Questionnaire (WMHQ) Edisi 7: 

 
1. Kenabian: Karunia kenabian adalah 

kemampuan istimewa yang diberikan oleh Allah 
kepada beberapa anggota dalam Tubuh Kristus 
untuk menerima dan menyampaikan suatu 
ucapan yang diurapi oleh Allah (I Kor 12:10,28; 
Ef 4:11–14; Rm 12:6; Luk 7:26; Kis 15:32; Kis 
21:9–11). 

2. Gembala: Karunia gembala adalah kemampuan 
istimewa yang diberikan Allah kepada beberapa 
anggota dalam Tubuh Kristus untuk menerima 
tanggung jawab pribadi jangka panjang demi 
kesejahteraan rohani sekelompok orang 
percaya (Ef 4:11–14; I Tim 3:1-7; Yoh 10:1–18; I 
Pet 5:1–3). 

3. Mengajar: Karunia mengajar adalah 
kemampuan istimewa yang diberikan Allah 
kepada beberapa anggota dalam Tubuh Kristus 
untuk menyampaikan informasi yang berkaitan 
dengan kesehatan dan pelayanan Tubuh itu dan 
anggota-anggotanya dengan cara sedemikian 

sehingga orang lain akan belajar (I Kor 12:28; Ef 
4:11-14; Rm 12:7; Kis 18:24–28; Kis 20:20–21). 

4. Hikmat: Karunia hikmat adalah kemampuan 
istimewa yang diberikan oleh Allah kepada 
beberapa anggota dalam Tubuh Kristus untuk 
mengetahui pikiran Roh Kudus dengan cara 
sedemikian sehingga menerima wawasan 
tentang bagaimana caranya  pengetahuaan 
tertentu boleh diterapkan dengan sebaik-
baiknya untuk keperluan-keperluaan khusus 
yang timbul dalam Tubuh Kristus (I Kor 2:1-13; I 
Kor 12:8; Kis 6:3, 10; Yak 1:5-6; II Pet 3:15, 16). 

5. Pengetahuan: Karunia pengetahuan adalah 
kemampuan khusus yang diberikan oleh Allah 
kepada beberapa anggota dalam Tubuh Kristus 
untuk menemukan, mengumpulkan, 
menganalisis, dan menjelaskan informasi dan 
gagasan yang berhubungan dengan 
pertumbuhan dan kesejahteraan Tubuh itu ( I 
Kor 2:14; I Kor 12:8; Kol 2: 2 –3; II Kor. 11:6). 
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6. Memberi nasihat: Karunia memberi nasihat 
adalah kemampuan istimewa yang diberikan 
oleh Allah kepada beberapa anggota dalam 
Tubuh Kristus untuk memberikan kata-kata 
penghiburan, dorongan, dan nasihat dengan 
cara sedemikian kepada anggota-anggota lain 
dalam Tubuh itu sehingga mereka merasa 
terdorong dan dipulihkan (Rm 12:81; Tim 4:13; 
Ibr 10:25; Kis 14:22). 

7. Membedakan macam-macam roh: Karunia 
membedakan macam-macam roh adalah 
kemampuan istimewa yang diberikan oleh Allah 
kepada beberapa anggota Tubuh Kristus yang 
memungkinkan mereka mengetahui dengan 
pasti apakah perilaku tertentu yang mengaku 
berasal dari Tuhan itu, sesungguhnya dari 
Tuhan, dari manusia, dan Iblis (I Kor 12:10; Kis 
5:1-11; I Yoh  4:1-6; Mat 16:21-23). 

8. Membagi-bagikan: Karunia membagi-bagikan 
adalah kemampuan istimewa yang diberikan 
oleh Allah kepada beberapa anggota dalam 
Tubuh Kristus untuk menyumbangkan dari 
sumber penghasilan mereka kepada pekerjaan 
Tuhan dengan kemurahan hati dan dengan 
sukacita (Rm 12:8; II Kor 8:1–7; II Kor 9:2 –8; 
Mrk 12:41 – 44). 

9. Menolong: Karunia menolong adalah 
kemampuan istimewa yang diberikan oleh Allah 
kepada beberapa anggota dalam Tubuh Kristus 
untuk menginvetasi-kan bakat-bakat yang 
mereka miliki dalam kehidupan dan pelayanan 
anggota-anggota lain dari Tubuh Kristus 
sehingga dengan demikian mereka 
memungkinan orang yang ditolong itu untuk 
meningkatkan keefektifan karunia-karunia Roh 
yang dimilikinya (I Kor 12:28; Rm 16:1-2; Kis 
9:36; Luk 8:2-3; Mrk 15:40-41). 

10. Kemurahan: Karunia kemurahan adalah 
kemampuan istimewa yang diberikan Allah 
kepada beberapa anggota dalam Tubuh Kristus 
untuk merasa empati dan belas kasihan yang 
sungguh-sungguh terhadap orang-orang, baik 
yang Kristen maupun yang bukan Kristen, yang 
menderita masalah fisik, mental, atau emosional 
, serta mewujudkan belas kasihan itu dalam 
senang hati yang mencerminkan kasih Kristus 
dan meringankan penderitaan itu (Rm 12:8; Mrk 
9:41; Kis 16:33-34; Luk 10:33 –35; Mat 25:34-
40; Kis 11:28-30). 

11. Pelayanan Lintas Budaya: Karunia misionaris 
adalah kemampuan istimewa  yang diberikan 
oleh Allah kepada beberapa anggota dalam 
Tubuh Kristus untuk melayani dalam suatu 
kebudayaan yang berbeda dengan 
kebudayaanya sendiri dengan karunia-karunia 

Roh lain apa saja yang mereka miliki (I Kor 9:19 
–23; Kis 8:4; Kis 13:2-3;  Kis 22:21; Rm 10:15). 

12. Penginjil: Karunia penginjil adalah kemampuan 
istimewa yang diberikan Allah kepada beberapa 
anggota dalam Tubuh Kristus dengan cara 
sedemikian hingga pria dan wanita menjadi 
murid Tuhan Yesus dan anggota Tubuh Kristus 
yang bertanggung jawab (Ef 4:11-14; II Tim 4:5; 
Kis 8:26-40; Kis 14:21; Kis 21:8). 

13. Memberi tumpangan: Karunia memberi 
tumpangan adalah kemampuan istimewa yang 
diberikan oleh Allah kepada beberapa anggota 
dalam Tubuh Kristus untuk membuka rumah 
mereka dan menyambut dengan hangat orang-
orang yang membutuhkan makanan dan 
penginapan (I Pet 4:9; Rm 12:9-13; Rm 16:23; 
Kis 16:14-15; Ibr 13:1-2). 

14. Iman: Karunia iman adalah kemampuan 
istimewa yang diberikan Allah kepada beberapa 
anggota Tubuh Kristus untuk dapat mengerti 
dengan kepercayaan yang luar biasa kehendak 
dan maksud tujuan Allah bagi masa depan 
pekerjaan-Nya (I Kor 12:9; Kis 11:22-24; Kis 
27:21-25; Ibr 11, Rm 4:8-21). 

15. Kepemimpinan: Karunia kepemimpinan adalah 
kemampuan istimewa yang diberikan Allah 
kepada beberapa anggota dalam Tubuh Kristus 
untuk menetapkan sasaran-sasaran sesuai 
dengan maksud tujuan Allah untuk masa yang 
akan datang serta mengkomunikasikan 
sehingga mereka dengan sukarela dan rukun 
bekerja bersama-sama untuk mencapai 
sasaran-sasaran itu bagi kemuliaan Allah (I Tim 
5:17; Kis 7:10; Kis 15:7-11; Rm 12:8; Ibr 13:17; 
Luk 9:15). 

16. Kepengurusan: Karunia kepengurusan adalah 
kemampuan istimewa yang diberikan Allah 
kepada beberapa anggota dalam Tubuh Kristus 
yang memungkinkan mereka untuk mengerti 
dengan jelas tujuan-tujuan jangka pendek dan 
jangka panjang dari satu kesatuan tertentu 
dalam Tubuh Kristus sehingga dapat 
merencanakan dan melaksanakan rencana-
rencana yang berhasil guna mencapai tujuan-
tujuan itu (I Kor 12:28; Kis 6:1-7; Kis 27:11; Luk 
14:28-30; Tit 1:5). 

17. Mujizat: Karunia mujizat adalah kemampuan 
istimewa yang diberikan Allah kepada beberapa 
anggota dalam Tubuh Kristus untuk bertindak 
sebagai perantara manusiawi. Melalui mereka 
Allah berkenan melakukan perbuatan-perbuatan 
yang berkuasa yang menurut pengamatan 
orang-orang yang menyaksikan telah mengubah 
prosedur yang biasa terjadi  dalam alam (I Kor 
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12:10,28; Kis 9:36-42; Kis 19:11-20; Kis 20:7-
12; Rm 15:18-19; II Kor 12:12). 

18. Menyembuhkan: Karunia menyembuhkan 
adalah kemampuan istimewa yang diberikan 
Allah kepada beberapa anggota dalam Tubuh 
Kristus untuk bertindak sebagai perantara 
manusiawi. Melalui  mereka Allah berkenan 
menyembuhkan penyakit dan memulihkan 
kesehatan terlepas dari pengunaan cara-cara 
alami (I Kor 12:9,28; Kis 3:1-10; Kis 5:12-16; Kis 
9:32-35; Kis 28:7-10). 

19. Bahasa roh: Karunia bahasa roh adalah 
kemampuan istimewa yang diberikan oleh Allah 
kepada beberapa anggota  dalam Tubuh Kristus 
(a) untuk berbicara kepada Allah suatu bahasa 
yang tidak pernah mereka pelajari dan/atau (b) 
untuk menerima dan menyampaikan suatu 
pesan langsung dari Allah kepada umat-Nya 
melalui suatu ucapan yang diurapi Allah dalam 
suatu bahasa yang tidak pernah mereka pelajari 
(I Kor. 12:10,28; I Kor. 14:13-19, Kis. 2:1-3; Kis. 
10:44-46; Kis. 19:1-7; Mrk. 16-17). 

20. Menafsirkan bahasa roh: Karunia menafsirkan 
bahasa roh adalah kemampuan istimewa yang 
diberikan Allah kepada beberapa anggota 
dalam Tubuh Kristus untuk memberitahukan 
dalam bahasa sehari-hari pesan yang telah 
disampaikan dalam bahasa roh (I Kor 12:10,30; 
I Kor 14:13; I Kor 14:26-28). 

21. Hidup sederhana secara sukarela: Karunia 
hidup sederhana secara sukarela adalah 
kemampuan istimewa yang diberikan Allah 
kepada beberapa anggota dalam Tubuh Kristus 
untuk meninggalkan kesenangan material dan 
kemewahan serta menerima gaya hidup pribadi 
yang sama dengan mereka yang hidup pada 
taraf kemiskinan dalam suatu masyarakat 
tertentu agar dapat melayanyi Tuhan dengan 
lebih efektif (I Kor 13:1-3, Kis 2:44-45; Kis 4:34-
37; II Kor 6-10; II Kor 8:9). 

22. Hidup lajang: Karunia hidup lajang adalah 
kemampuan istimewa yang diberikan Allah 
kepada beberapa anggota dalam Tubuh Kristus 
untuk tetap hidup lajang dan menyenanginya, 
untuk tidak menikah dan tidak menderita 
godaan-godaan seksual (I Kor 7:7,8; Mat 19:10-
12). 

23. Doa syafaat: Karunia doa syafaat adalah 
kemampuan istimewa yang diberikan Allah  

kepada beberapa anggota dalam Tubuh Kristus  
untuk berdoa secara teratur selama waktu-
waktu yang agak lama dan sering melihat 
jawaban-jawaban khusus untuk doa mereka, 
dalam kadar yang lebih besar daripada yang 
diharapkan dari orang Kristen yang biasa (Yak 
5:14-16, I Tim 2:1-2; Kol 1:9-12; Kol 4:12-13; Kis 
12:12; Luk 22:41-44). 

24. Mengusir setan: Karunia  mengusir setan 
adalah kemampuan istimewa yang diberikan 
Allah kepada beberapa anggota dalam Tubuh 
Kristus untuk menghalai setan-setan dan roh-
roh jahat (Mat 12:22-32; Luk 10:12-20; Kis 8:5-
8; Kis 16:16-18). 

25. Pelayanan: Karunia pelayanan adalah 
kemampuan istimewa yang diberikan Allah 
kepada beberapa anggota dalam Tubuh Kristus 
untuk mengenali kebutuhan-kebutuhan yang 
belum dipenuhi yang termasuk suatu tugas 
yang berhubungan dengan pekerjaan Tuhan 
serta menggunakan sumber daya yang tersedia 
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu dan 
membantu mencapai tujuan-tujuan yang 
diinginkan (II Tim 1:16-18; Rm 12:7; Kis 6:1-7; 
Tit 3:14; Gal 6:2,10). 

26. Musik: Karunia musik adalah kemampuan 
khusus yang diberikan Allah kepada beberapa 
anggota dalam Tubuh Kristus untuk 
menggunakan suara dalam pujian dan alat 
musik demi kemuliaan Tuhan (Ul 31:22; I Sam 
16:16; I Taw 16:41-42; II Taw 5:12-13,34:12; Ef 
5:19; Kol 3:16). 

27. Menulis: Karunia menulis adalah kemampuan 
khusus yang diberikan Allah kepada beberapa 
anggota dalam Tubuh Kristus untuk 
memformulasikan pikiran dan ide dalam bentuk 
tulisan yang berarti sehingga orang yang 
membaca mendapat semangat, petunjuk dan 
pengetahuan atau pertumbuhan (Maz 45:1; Kis 
15:19-20; Fil 3:1; I Tim 4:14-15; Yud 3). 

28. Keterampilan: Karunia keterampilan adalah 
kemampuan khusus yang diberikan Allah 
kepada beberapa anggota dalam Tubuh Kristus 
untuk menggunakan tangan, pemikiran bagi 
pelayanan dalam bidang seni dan sarana 
kreatif. Kemampuan ini dapat juga bermanfaat 
untuk pemeliharaan bagi kebaikan dan 
keindahan pelayanan pekerjaan Tuhan (Kel 
30:22-25,31:3-11; II Taw 34:9-13, 16-14). 

Syarat Mengenali Karunia Roh 
 

 Sudah menerima Kristus 

 Bersedia menggunakan karunia-karunia Roh 

 Berdoa 

Langkah Mengenali Karunia Roh 
 

 Selidiki kemungkinan karunia yang ada 

 Terapkan sesering mungkin  

 Ujilah perasaan, efektivitas, dan peneguhan  

 Tetaplah berdoa 



 

  Ko Johan/106/Arsip1999 

Gambaran  sementara tentang kemungkinan karunia Roh yang diberikan pada Anda: 

 

Primer:  1. ________________________________________ 

 2. ________________________________________ 

3. ________________________________________ 

Sekunder: 1. ________________________________________ 

 2. ________________________________________ 

3. ________________________________________ 

 

KKEEMMAAMMPPUUAANN  UUMMUUMM::    
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R I A 

Orang yang memiliki 

ketrampilan mekanik. 

Lebih suka bekerja lapangan 

dengan objek, mesin, 

peralatan, tumbuhan, atau 

binatang. 

Orang yang suka mengamati, 

belajar, meneliti, 

menganalisis, mengevaluasi, 

atau memecahkan masalah. 

Orang yang memiliki 

kemampuan seni, inovasi, 

dan intuisi, serta senang 

bekerja dalam lingkungan 

yang tidak terstruktur 

dengan menggunakan 

imajinasi dan kreativitas 

mereka. 

 

S E C 

Orang yang suka bekerja 

dengan orang lain—untuk 
memberi informasi, 

menjelaskan, menolong, 

melatih, mengembangkan, 

atau menyembuhkan 

mereka. 

Orang yang suka bekerja 

dengan orang lain—untuk 
mempengaruhi, memimpin, 

mengelola bagi pencapaian 

tujuan organisasi ataupun 

keuntungan ekonomis. 

Orang yang suka bekerja 

dengan data, mempunyai 
keahlian mengolah angka 

dan pekerjaan administrasi 

atau perkantoran, 

memperhatikan detil, dan 

mengikuti instruksi dengan 

baik. 

 

Kode I    Kode II    Kode III 
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KKEETTRRAAMMPPIILLAANN  TTRRAANNSSFFEERRAABBLLEE  
 

Ketrampilan yang bisa ditransfer (transferable skills) adalah ketrampilan yang dapat 

digunakan dalam hampir semua pekerjaan. Ketrampilan-ketrampilan ini diperoleh 

seseorang melalui berbagai macam cara: pekerjaan penuh-waktu, pekerjaan paruh-waktu, 

menjadi relawan di dalam maupun di luar kampus, magang, kegiatan ekstra-kurikular, dll. 

Berikut ini adalah daftar ketrampilan yang bisa ditransfer. Silakan beri tanda  pada 

ketrampilan yang Anda miliki. Beri tanda  pada ketrampilan yang Anda sukai untuk 

menggunakannya. 

 

___ Ketrampilan Perencanaan  

___ Ketrampilan Berorganisasi 

___ Ketrampilan Komunikasi Lisan 

___ Ketrampilan Komunikasi Tertulis 

___ Ketrampilan Pengambilan Keputusan 

___ Ketrampilan Penyeliaan/Supervisi 

___ Ketrampilan Pengelolaan/Manajemen 

___ Ketrampilan Kepemimpinan 

___ Ketrampilan Pengelolaan Keuangan 

___ Ketrampilan Berpikir Analistis Kritis 
___ Ketrampilan Pemecahan Masalah 

___ Ketrampilan Penyelesaian Konflik 

___ Ketrampilan Membangun Tim 

___ Ketrampilan Etik dan Toleransi 

___ Ketrampilan Pengelolaan dan Pengembangan Diri 

___ Ketrampilan Pengelolaan/Pengembangan Profesi 

___ Ketrampilan Manajemen Informasi 

___ Ketrampilan Riset dan Investigasi 

___ Ketrampilan Hubungan Interpersonal 

___ Ketrampilan Administratif 

___ Ketrampilan Belajar 

___ Ketrampilan Beradaptasi  

___ Ketrampilan Bisnis dan Penjualan 

 

 

KKEEMMAAMMPPUUAANN  YYAANNGG  DDIIPPEELLAAJJAARRII  
 

FORMAL NON-FORMAL INFORMAL 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 


