INVENTARISASI BURNOUT
APAKAH SAYA BURNTOUT?
(Ken Williams, Ph.D., copyright 2000, International Training Partners. Dipergunakan dengan izin kalau bukan untuk
tujuan mendapatkan keuntungan)

Pertanyaan-pertanyaan ini bisa memberikan gambaran pada tingkat apa burnout yang
Anda alami. Terminologi "pekerjaan" termasuk pelayanan sepenuh waktu.
Beri nilai tanggapan Anda kepada setiap pertanyaan dari skala 1 sampai 5.
1 = Tidak mencerminkan keadaan saya sama sekalil. 5 = Menggambarkan keadaan
saya secara sangat akurat .
______1. Saya kelelahan sepanjang waktu, dan istirahat tidak banyak menolong.
______2. Saya tidak mendapatkan banyak kepuasan dari pelayanan saya seperti waktuwaktu sebelumnya..
______3. Saya lebih banyak takut pada pagi hari ketika akan pergi kerja.
______4. Saya merasa gagal dalam pekerjaan saya.
______5. Saya tidak bisa tidur sebanyak dulu.
______6. Semakin lebih sulit bagi saya berurusan dengan masalah dengan orang-orang
______7. Saya lebih sulit membuat keputusan dibanding waktu sebelumnya.
______8.Saya merasa sangat frustasi jika hal-hal tidak berjalan dengan baik di pekerjaan
saya..
______9. Saya menemukan diri saya semakin "sekedar bertahan saja" sampai saya bisa
keluar dari pekerjaan ini.
______10. Rasa bersalah atas pekerjaan yang tidak terlaksana atau tidak dikerjakan
dengan baik sangat mengganggu saya.
______11. Saya lebih mudah cepat marah di pekerjaan dibandingkan waktu-waktu
sebelumnya.
______12.Saya sering merasa kekosongan dan kehampaan, seperti saya tidak punya apaapa lagi untuk diberikan.
______13. Pekerjaan saya tidak memberikan sukacita ataupun sangat sedikit sukacita
pada saya.
______14.Saya prihatin bahwa saya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dalam pekerjaan
saya ini.
______15.Menjadi semakin sulit untuk melakukan beberapa aspek dari pekerjaaan saya.

______ = TOTAL
15-29:
30-49:
50-64:
65-75:

EVALUSI:
Anda kemungkinan tidak memiliki masalah dengan b
And mungkin mengalami burnout ringan sampai bur
Anda mungkin menderita burnout yang signifikan.
Anda mungkin dalam masalah serius!
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BURNOUT
"How to Beat Burnout" (oleh Frank Minirth, Don Hawkins, Paul Meier, Richard Flournoy). Moody Press, Chicago, 1986.

DEFINISI: Peneliti awal mengenai burnout, psikolog Christina Maslach mengatakan "Burnout
adalah sindrom kelelahan emosional, depersonalisasi dan mengurangi pencapaian pribadi dan
dapat terjadi diantara pribadi-pribadi yang melakukan ‘pekerjaan dengan orang-orang’."

Stress / tekanan yang berlebihan------>Burnout----->Depresi
Kesusahan = tingkat melampaui batas yang berkelanjutan, stress yang merusak. Eustress
= Stress yang baik dan positif, jenis stress yang dialami pada saat berbahagia, pencapaian
atau kepuasan.
CALON TERBAIK:

YANG MANA DARI KETIGA HAL INI YANG AKAN TERPENGARUH?
a)
b)
c)
TANDA PERINGATAN:

ELIA:
♦

Yakobus 5: 17

♦

1 Raja 18:41-45.

♦

1 Raja 19:9-10
Gejala-gejala Elia:

Perbaikan / obat dari Allah untuk Burnout-nya Elia:
MEMBEBASKAN BURNOUT (Yesus)

METODE MENGHINDARI BURNOUT:

1. Pergunakan waktu dengan bijaksana
2. Menjaga Prioritas yang jelas
3. Lebih banyak santai
4. Menyadari saya adalah seseorang dalam Kristus.
5. Awasi kecenderungan perfeksionis
6. Carilah arti hidup yang sebenarnya.
7. Jika betul hal bunuh diri,,buat pengaturan segera untuk pengobatan dan perawatan.

APAKAH SAYA SEDANG MENGALAMI BURNOUT ?
Oleh Ken Royer and Rev. Ron McLain, the Director of Pastoral and Congregational Development, Link Care Center;
1734 W. Shaw Ave; Fresno, CA 93711. Ph 559.439.5920. Fax 559.439.2214.

Para Utusan Injil tidak perlu untuk diyakinkan bahwa mereka ada dalam suatu lapangan
pelayanan yang bisa menimbulkan stress yang besar.
APAKAH PENYEBAB DARI BURNOUT ?
Ada beberapa alasan mengapa seorang utusan Injil mulai meragukan panggilan
pelayanannya, antara lain:
• Adanya perbedaan antara harapan yang ideal dengan realita yang sulit
• Diperbudak oleh pekerjaan
• Perasaan merasa kurang terlatih dan perasaan yang sedang berkecamuk
• Senantiasa mengalami masalah dan konflik
• Bergumul dengan citra diri / cara memandang diri sendiri
• Terlampau serius dalam hidup
• Perkiraan mengenai besarnya pengeluaran dari pada pemasukan
• Perasaan kurang dalam hal keuangan dan kurang dihargai
Burnout dapat digambarkan sebagai “suatu keadaan yang bersifat fisik, emosi dan
kelelahan mental yang ditandai dengan penurunan kondisi fisik tubuh dan kelelahan yang
kronis, perasaan tidak ada pertolongan dan tidak ada harapan, dan mengembangkan
konsep pribadi yang negatif dan sikap negatif terhadap pekerjaan, kehidupan dan
terhadap orang lain.
APAKAH GEJALA-GEJALA DARI BURNOUT ?
Dibawah ini merupakan tanda-tanda yang mungkin muncul:
1. Energi dikecilkan dan kesulitan diperbesar dalam “mengatur irama kecepatan”
dengan segala sesuatu yang terjadi.
2. Merasa gagal dalam pelayanan dan mulai menanyakan panggilan pelayanan
3. Mulai memperhitungkan keuntungan yang kecil yang didapat dari pelayanan
dibandingkan dengan pengeluaran dan pengorbanan yang besar.
4. Perasaan tidak berdaya dan ketidakmampuan untuk melihat jalan keluar terhadapa
masalah yang terjadi
5. Bersifat sinis dan negatif mengenai diri sendiri, orang lain, pekerjaan dan dunia
secara umum.
SARAN-SARAN
Ada sedikit saran bagaimana membawa pencegahan dan obat penawar terhadap hal ini:
1. Carilah disiplin rohani yang segar dan unik
Apakah anda selalu memiliki saat teduh dengan pola yang sama ? Mengapa tidak
memfariasikannya dan mengubah saat teduh anda dengan Tuhan. Sebagai contoh, satu
hari anda menuliskan satu atau dua ayat dari firman Allah dan membawa ayat yang
tertulis itu kemanapun anda pergi, merenungkan maknanya. Mungkin di hari yang lain,

anda bisa mendengarkan CD lagu rohani dan menyembah-Nya dalam puji-pujian. Dan
pada hari yang lainnya lagi, anda bisa mengingat satu bagian dari firman Allah yang
akan membimbing anda melewati satu hari itu. Dan bagaimana jika hanya berjalan-jalan
santai dan berbicara dengan Sang Juruselamat ? Menurut saya, Rasul Paulus sering
melakukannya !
2.Mengambil waktu yang tetap untuk diri sendiri
Tanpa waktu penyegaran dan pembaharuan kembali yang tetap, maka anda akan
mendapatkan diri anda sedang berada pada jalur cepat untuk mengalami burnout. Apakah
anda tidak memiliki satu hari pun dalam setiap minggu atau bulan untuk anda disegarkan
dan diperbaharui ? Atau apakah anda bekerja setiap hari, dan setelah itu, anda merasa
seperti memiliki kekuatan yang besar ( dan disamping itu, orang-orang membutuhkan
anda ! ) Ambilah waktu untuk keluar dari komunitas anda dan perolehlah kesegaran
hidup. Apakah anda memiliki waktu setiap kwartal untuk berlibur selama satu atau dua
hari untuk belajar, berdoa, tidur dan memfokuskan diri kembali ?
3) Tidur yang cukup dan latihan / olah raga.
Berjalan adalah baik jika anda tidak suka berlari atau tidak bisa karena adanya
keterbatasan fisik. Bermain tenis, golf dan basket dan olahraga yang lainnya juga bagus,
dan tentu saja untuk menjaga detak jantung anda dengan cara yang sehat. Juga, memakan
makanan yang sehat dan menghindari makanan daging-dagingan atau kue-kue di waktu
larut malam.
Walking is good if you don't like to run or can't because of physical limitations. Tennis,
golf, racquetball, and other sports are good, too, to keep the ol' ticker a-tickin' in a healthy
way! Also, eat healthy and stay away from meals or desserts late at night.
4) Istirahat dan santai
Tarik nafas dalam-dalam selama beberapa kali. Pikirkan sesuatu hal lain yang tidak ada
hubungannya dengan pelayanan. Percaya atau tidak, pelayanan yang anda kerjakan akan
masih muncul ketika anda memfokuskan diri kembali ! Ambil waktu untuk duduk dengan
tenang setiap hari. Ijinkan tubuh anda untuk membuang ketegangan yang telah mengikat
anda karena semua “tugas” yang terjadi dalam hidup anda.
5) Bertanggungjawablah
Bergabunglah dengan para utusan Injil yang lain untuk berdoa dan bermain. Siapakah
orang lain yang bisa memahami baik anda maupun utusan Injil yang lain ? Berlibur dan
lakukan sesuatu yang menyenangkan (hiburan dan bersenang-senang itu bukan dosa !)
6) Mulailah berpikir dengan cara yang berbeda
Apakah tujuan-tujuan anda ? Apakah hal itu cukup beralasan ? atau anda mencoba untuk
menjadi superman ? Belajarlah untuk membuat batasan-batasan yang sehat. Ketika anda
ingin berkata “tidak” katakan “tidak”. Ketika anda sungguh-sungguh ingin mengatakan
“ya” katakanlah “ya”. Jadilah fleksibel. Ubahlah bagian-bagian dalam hidup anda yang
harus diubah. Jadilah seorang pribadi yang bertumbuh.
7) Kerjakan sesuatu secara mingguan yang secara total berbeda dengan pelayanan
Mulailah sebuah hobi, bangunlah sesuatu, kunjungilah tetangga baru. Jangan lakukan

apapun. Hari ini adalah waktu yang baik untuk mulai menerapkan perubahan-perubahan
dalam hidup anda. Anda akan bersukacita atas apa yang telah anda kerjakan dan tentu
saja akan menyukakan hati keluarga dan kerabat pelayanan anda. Jika anda merasakan
pandangan anda terhadap kehidupan dan pelayanan tidak bertambah baik, maka jangan
takut untuk mencari seorang ahli terapi Kristen yang professional yang bisa menolong
anda.
PERTANYAAN: Apakah perbedaan antara BURNOUT dengan STRES ?
Dr. Archibald Hart membagikan perbedaan antara burnout dengan stress:
"Burnout" merupakan suatu karakteristik pembelaan yang dilepaskan.
"Stress" merupakan karakteristik kesibukan yang melampaui batas.
Dalam “burnout” emosi-emosi menjadi tumpul.
Dalam "stres," emosi-emosi menjadi reaksi yang berlebihan
Keletihan dari “burnout” mempengaruhi motivasi dan dorongan.
Keletihan dari "stres" mempengaruhi kekuatan pisik.
"Burnout" menghasilkan demoralisasi.
"Stress" menghasilkan disintegrasi.
"Burnout" dapat dipahami sebagai kehilangan bahan bakar dan energi / kekuatan.
Tekanan dari "stress" dihasilkan oleh reaksi tubuh untuk melindungi diri sendiri dan
menghemat energi.
"Burnout" menghasilkan suatu perasaan tidak ada pertolongan dan tanpa harapan.
"Stress" menghasilkan perasaan dari keadaan yang mendesak dan aktifitas yang terlalu
banyak.
"Burnout" tidak akan membunuh anda, tetapi anda akan merasa hidup anda tidak
berharga.
"Stres" bisa membunuh anda secara premature, dan anda tidak memiliki waktu yang
cukup untuk menyelesaikan apa yang sudah anda mulai.
Sumber-sumber yang direkomendasi: Cloud, Henry dan John Townsend. Boundaries. Grand
Rapids:Zondervan Publishing House, 1992.
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