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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Setiap organisasi mempunyai tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan 

visi dan misinya. Karena itu organisasi mempunyai sistem dan mekanisme 

yang diterapkan sebagai upaya agar program maupun rencana-rencana dapat 

dijalankan. Tetapi pada kenyataannya sistem dan mekanisme yang 

diterapkan sering menghadapi kendala-kendala, karenanya diperlukan 

pengendalian yang tepat. 

 Pemimpin (leader) berfungsi untuk melihat, mengamati dan menilai 

tindakan atau pekerjaan pegawai, apakah  benar-benar melaksanakan hasil 

dalam rangka mencapai tujuan atau target yang direncanakan. Apabila terjadi 

penyimpangan dari rencana semula perlu diperbaiki dengan memberi arahan-

arahan kepada pegawai. Dalam pengendalian sangat diperlukan pengelolaan 

yang efektif, agar  mendukung strategi organisasi untuk memberikan 

kontribusi dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Hal ini akan berhasil 

jika organisasi mampu mengelola dan meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. 

 Pemimpin dan kepemimpinan memiliki fungsi strategis yang 

menentukan kinerja organisasi. Pemimpin yang melaksanakan 
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kepemimpinannya dengan cara efektif, dapat menggerakkan orang (personil) 

ke arah tujuan yang dicita-citakan. Sebaliknya pemimpin yang 

keberadaannya hanya sebagai figur dan tidak memiliki pengaruh serta 

kemampuan memimpin, akan mengakibatkan kinerja organisasi menjadi 

lambat, karena tidak memiliki kapabilitas dan kecakapan untuk 

menghasilkan kinerja terbaik.  

HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) merupakan persekutuan 

orang percaya yang dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, AnakNya Yesus 

Kristus dan Roh Kudus dari segala marga, suku dan bangsa di Indonesia dan 

dunia.  HKBP yang berkantor pusat di Pearaja-Tarutung  adalah organisasi 

keagamaan  yang mampu bertahan lama dan berkembang. Hal  ini dibuktikan 

melalui usianya yang sudah genap 150 tahun pada 7 Oktober 2011.  HKBP 

sebagai gereja telah mendapat Pengakuan Pemerintah melalui Ketetapam 

Pemerintah Agung tgl. 11 Juni 1931 No. 48 yang dimuat pada Staatsbland 

tahun 1932 No. 360, Pengakuan Ulang Pemerintah Republik Indonesia No. 

33 tanggal 6 Pebruari 1988. HKBP berdiri di Sipirok  pada tanggal 7 Oktober 

1861 oleh Pdt.Heine, Pdt.Klammer,  Pdt. Betz,  Pdt. Van Asselt. Keempat 

penginjil tersebut telah berkomitmen untuk lebih mengkonsentrasikan 

penginjilan di bagian Utara bukan lagi di bagian Selatan tanah Batak. Visi 

dan misi mereka bahwa Injil harus diberitakan secepat mungkin kepada 

kaum Batak yang masih hidup dalam dunia agama purba yang animis-magis, 
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dunia zaman Pidari yang penuh kekerasan dan ketidakadilan serta 

kemiskinan dan pemujaan berhala (bahasa batak:hasipelebeguon).  

Menurut Hutauruk (2011) pada tanggal tersebut ditetapkan menjadi 

hari lahirnya battakmission. Battakmission (bahasa Jerman) atau Mission-

batak (bahasa Batak) berarti himpunan dari seluruh para utusan RMG di 

tanah batak beserta asetnya mencakup komplek gereja (pargodungan) dan 

jemaat serta pelayan pribumi. 

Nama battakmission telah melekat dalam ingatan para penginjil RMG 

dan juga umat Kristen Batak yang terhimpun dalam berbagai jemaat (huria). 

Pada tahun 1936 dalam era keterbukaan HKBP sesuai dengan visi dan 

misinya, sangatlah tepat HKBP kembali pada jati dirinya yaitu sebagai Huria 

Kristen Batak yang masih tetap mengedepankan semangat penginjilan yang 

holistik tanpa melupakan kemurnian ajaran Protestan sebagaimana ditandai 

dengan namanya sejak 1929 ”Huria Kristen Batak Protestan” (HKBP). 

Kembali ke jati diri berarti kembali kepada pemberitaan Injil Yesus Kristus 

seperti yang telah dilakukan oleh para penginjil 7 Oktober 1861.  

Terkait dengan HKBP masa depan, menurut aturan dan peraturan 

(2002) HKBP berkembang menjadi gereja yang inklusif, dialogis dan 

terbuka serta mampu mengembangkan kehidupan yang bermutu di dalam 

kasih Tuhan Yesus Kristus. 



4 
 

 Almanak  HKBP (2012) menginformasikan bahwa warga  HKBP  

berjumlah  kurang lebih 4,1 juta jiwa dengan jumlah pelayan penuh waktu 

yaitu  Pendeta sebanyak 1354 orang, Guru Jemaat 343 orang,  Bibelvrouw  

(pelayan khusus kaum ibu)  206 orang, Diakones (pelayan sosial) 194 orang. 

Sementara itu calon pelayan terdiri dari calon pendeta  99 orang,  calon guru 

jemaat 22 orang, calon bibelvrouw 25 orang, serta calon diakones 21 orang. 

Pelayan sebagaimana dimaksud di atas melayani pada semua aras 

pelayanannya yang terdiri dari 26 distrik, 637 ressort, 18 persiapan resort, 

3170 gereja, 112 pos pelayanan dan 25 pos penginjilan (zending), tersebar di 

Indonesia dan luar negeri.  

  Aturan dan peraturan HKBP (2002) mengatakan ada enam jenis 

jabatan tahbisan tohonan di HKBP yaitu: Pendeta, Guru Jemaat, Bibelvrouw, 

Diakones, Evangelis dan Penatua. Enam pelayan tahbisan tersebut, yang 

tidak  menjadi pelayan penuh waktu adalah penatua (sintua) karena 

menerima jabatan  dari HKBP melalui pendeta resort sesuai dengan agenda 

HKBP, dan selebihnya  menerima jabatannya dari HKBP melalui Ephorus 

sesuai dengan Agenda HKBP. Kelima jabatan tahbisan tersebut, hanya 

dalam jabatan kependetaanlah  tercakup ketiga jabatan Kristus yaitu nabi, 

imam, dan raja. 

 Enam jenis jabatan tahbisan yang disebutkan di atas, penulis memilih 

dan melaksanakan penelitian pada pelayan tahbisan pendeta, karena pada diri 
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pendeta HKBP tercakup 3 jabatan Kristus dalam melaksanakan tugasnya. 

Berdasarkan hal tersebut  pendeta mempunyai tugas, wewenang dan 

tanggung jawab yang lebih berat dari kelima jabatan tahbisan lainnya, baik di 

gereja dan kehidupan sosial. 

 Sebelum seseorang dapat diangkat menjadi pendeta melalui tahbisan 

kependetaan, harus terlebih dahulu menempuh pendidikan Teologi di 

Sekolah Tinggi Teologi yang didirikan atau yang diakui HKBP, setelah itu 

mengajukan permohonan menjadi calon pendeta HKBP. Kesarjanaan adalah 

salah satu syarat saja untuk menjadi calon pendeta, oleh sebab itu para calon 

pendeta sebelum  menerima tahbisan kependetaannya haruslah terlebih 

dahulu menghayati dengan sungguh-sungguh panggilannya, memahami 

tugas pendeta sebagaimana yang ditetapkan  HKBP dalam tata ibadah 

penahbisan pendeta, Konfesi, Aturan dan Peraturan HKBP, serta terampil 

menjalankan tugasnya. 

Tugas, wewenang dan tanggung jawab pendeta menurut Agenda 

HKBP (2010) ada tujuh yaitu: 

1. Peliharalah harta yang kau terima dari Tuhan Yesus seperti yang 

dilakukan gembala memelihara yang dipercayakan kepadanya agar 

jangan tersesat. Karena kamu kelak mempertanggungjawabkan 

mereka yang saudara gembalakan. 
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2. Sama seperti kesungguhanmu menasehati orang-orang yang mau 

hidup dalam kerendahan kepada Allah, demikianlah juga 

kesungguhanmu menegor mereka yang tidak mau datang kepada 

kehidupan, supaya tidak seorangpun menjadi sesat karena tidak ada 

nasihat, sehingga mereka tidak dituntut kepadamu. 

3. Tetapi tidak hanya tugas pelayanan diuraikan di atas yang diserahkan 

kepada pendeta. Sebab ketika Tuhan Yesus Kristus hendak 

meninggalkan dunia ini, Dia menetapkan dua sakramen yaitu 

perjamuan kudus dan baptisan kudus. 

4. Selain dari pada itu tekunlah mendidik dan memelihara anak-anak 

seperti yang dilakukan Yesus Kristus. 

5. Jaga dan peliharalah seluruh anggota jemaat, para janda, kaum bapa 

dan kaum ibu, anak laki-laki dan anak perempuan, seperti diperbuat 

Rasul Paulus. 

6. Milikilah cara hidup yang baik agar menjadi contoh dan teladan bagi 

mereka yang digembalakan; teladan dalam perkataan, cara hidup, 

iman dan kasih. 

7. Demikianlah segala perbuatanmu harus saudara lakukan dengan baik 

sesuai dengan yang diaturkan oleh pimpinanmu. 

Berdasarkan  jabatan dan uraian tugas pendeta HKBP di atas 

diperlukan pengelolaan tenaga pendeta yang tepat agar tujuan HKBP yang 
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ditetapkan dapat tercapai, apa lagi dengan jumlah pendeta yang begitu besar 

dan wilayah pelayanan yang begitu luas yang tersebar di 28 distrik dengan 

pelaksanaan penggajian yang berbeda-beda di setiap distrik serta  budaya 

batak dan marga yang sangat kental, kemampuan ekonomi dan pendidikan 

yang bervariasi.  

Pengelolaan penempatan dan mutasi pendeta dapat dilihat pada 

aturan dan peraturan HKBP (2002)  pasal 25  mengenai pelayan tahbisan 

HKBP, yang mengatakan tempat pelayanan dan mutasi pendeta yang 

menentukan  adalah rapat pimpinan HKBP sebagai berikut: 

1. Rapat pimpinan HKBP yang menentukan mutasi pendeta setelah 

menerima saran  dari praeses, pimpinan lembaga dan pimpinan 

yayasan. 

2.   Seorang pendeta dapat bertugas di suatu jemaat atau resort paling 

lama enam tahun, dan di satu distrik paling lama dua periode. 

3.   Seorang pendeta dapat dimutasikan walaupun belum cukup enam 

tahun di satu tempat, sesuai dengan pertimbangan pimpinan HKBP.  

  Namun dalam proses pengelolaan SDM pendeta pada penempatan 

dan mutasi pendeta tersebut, kurang dikelola dengan baik. Hal ini dapat 

dilihat dari pendapat Hutahaean (2010) mengatakan harus disadari bahwa 

perkembangan HKBP  selama 150 tahun sudah melaksanakan beberapa kali 

pergantian pemimpin yaitu Ephorus 13 kali, Sekretaris Jenderal 9 kali, 
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Kepala Departemen: Koinonia (persekutuan) 2 kali, Marturia (kesaksian) 2 

kali, Diakonia (sosial) 2 kali. Namun selama periode tersebut kurang 

dikelola dengan rapi tersusun, dan akibatnya  HKBP belum dapat 

memaksimalkan fungsinya. Hal ini merupakan konsekuensi keberadaan 

HKBP sebagai gereja yang bertumbuh dan berkembang, sesuai dengan 

tujuan sejak berdirinya. Salah satu ciri gereja yang hidup adalah: gereja yang 

senantiasa membaharui dirinya (Ecclesia reformata, semper reformanda). 

Pendapat di atas dipertegas, melalui penjelasan seorang pegawai kantor pusat 

HKBP yang mengemukakan bahwa sering keputusan penempatan dan mutasi 

pendeta berdasarkan kebijakan (kepentingan) pribadi oleh pengambil 

keputusan, yang dipengaruhi margaisme yang sangat kental baik pada 

pemimpin maupun pada jemaat (huria). 

  Napitupulu (2010) mengatakan gereja yang rapi tersusun seyogianya 

memiliki karakter yang sinergis, efektif, efisien dan mampu melakukan 

pelayanan holistik. Nilai-nilai terpenting dari penatalayanan gereja yang 

teratur adalah bersih, transparan, partisipatif, akuntabel dan menghindari 

kekacauan. 

 Tercapainya pelayanan yang holistik dan rapi diperlukan suatu 

sistem sebagai pengendalian. Melalui sistem tersebut  dapat dihindari 

kepentingan-kepentingan pribadi yang berbeda dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa pendapat di bawah ini. 
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 Sidaharta (2004) mengatakan pengendalian merupakan fungsi yang 

kritis dari manajemen. Tanpa pengendalian, tujuan yang sudah ditetapkan 

oleh organisasi sulit tercapai karena anggota organisasi sering melakukan 

tindakan hanya untuk memuaskan kepentingan individu yang berbeda 

dengan tujuan organisasi.  

  Choo (1999) organisasi yang mampu untuk bertahan lama adalah 

yang terus berkembang dari dekade ke dekade. Organisasi bertahan bukan 

karena ukuran dan keberuntungannya tetapi karena mampu menunjukan  

kapasitas untuk beradaptasi cepat dan mengambil tindakan yang tepat 

dengan menggerakkan organisasi kearah  yang sudah ditetapkan. Sebagai 

kepemilikan informasi dan pengetahuan, organisasi memperoleh keunggulan, 

terampil mengelola informasi dan mampu mentransformasikannya ke dalam 

pengertian dan pengetahuan, kemudian menyebarkan pengetahuan tersebut 

melalui insiatif dan pola-pola tindakan sehingga organisasi belajar dan 

adaptif dengan perubahan.  

 Berdasarkan uraian di atas, organisasi  yang selalu mampu 

menunjukan kapasitasnya dan beradaptasi dengan perubahan adalah 

organisasi yang bertahan lama dan  memerlukan pengelolaan sumber daya 

manusia yang tepat. Hal yang menarik untuk dipertanyakan adalah 

bagaimanakah pengelolaan SDM yang tepat?.  
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Ardana (2012) merumuskan manajemen sumber daya manusia adalah 

suatu proses pemanfaatan SDM secara efektif dan efisien melalui kegiatan 

perencanaan, penggerakan dan penggendalian semua nilai yang menjadi 

kekuatan manusia untuk mencapai tujuan. 

 Merchant (2003) mengatakan bahwa pengendalian manajemen 

merupakan sistem yang diterapkan manajemen untuk mengarahkan perilaku 

karyawan agar sesuai dengan tujuan organisasi. Apabila strategi tidak tepat, 

maka sistem pengendalian manajemen harus dapat menjamin bahwa strategi 

tersebut dapat  dimodifikasi. Arie de Geus (1997) berpendapat penyebab 

umum singkatnya hidup organisasi terutama karena tidak  mampu untuk 

belajar dan mengadaptasikan dirinya dengan pelanggan, dan akhirnya 

mereka mati, sebab ditolak oleh komunitas dan lingkungan dimana ia berada.  

 Gibson, et.all (1997) berpendapat bahwa mencapai tujuan 

merupakan bagian penting dari setiap bentuk manajemen, karena apabila 

tujuan tersebut tidak tercapai, organisasi akan mati. Pencapai tujuan 

organisasi memerlukan manajemen sumber daya manusia dengan 

memperoleh, mempertahankan, mengakhiri, mengembangkan dan 

menggunakan dengan tepat sumber daya manusia dalam organisasi. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, apabila organisasi 

tidak mampu mengendalikan manajemennya, akan berakibat organisasi 

tersebut berumur pendek karena ditolak oleh lingkungannya. Hal tersebut 
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juga dapat dilihat pada organisasi HKBP, apabila terjadi ketidak sesuaian 

penempatan dan mutasi pendeta pada tempat yang tepat dapat menimbulkan 

tiga masalah pada jemaat, yaitu: 

1. Terjadi penolakan oleh jemaat dan majelis terhadap SK penempatan 

dan mutasi pelayan oleh pusat, karena tidak sesuai dengan yang 

dibutuhkan. 

2. Melaksanakan SK dari pusat  dalam keadaan terpaksa karena sudah 

ditetapkan dari kantor pusat.  

3. Terjadinya burnout pada pendeta ketika melaksanakan tugas ditempat 

pelayanannya. 

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Sinaga (2007) 

mengemukakan akibat dari pengelolaan  yang kurang tepat tersebut, sering  

terdapat tidak sehati sepikir dalam Kristus antara pengambil keputusan 

dengan aturan yang telah ditetapkan, sehingga keputusan yang telah 

ditetapkan tidak tepat. 

Organisasi gereja HKBP yang sudah berusia tua dan terus 

berkembang dari dekade ke dekade adalah gereja yang terbuka dan adaptis 

terhadap perubahan. Perubahan tersebut dirasakan kurang diikuti 

pengelolaan tenaga kependetaan yang tepat dan terampil, yang 

mengakibatkan timbulnya tiga masalah tersebut.  Hal ini disebabkan adanya 
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kepentingan pribadi baik pada pimpinan maupun jemaat yang bertentangan 

dengan tujuan organisasi. 

Bagi  penulis, hal tersebut menarik sekali untuk diteliti, dan obyek 

penelitian ini adalah pengelolaan tenaga kependetaan di HKBP yang 

meliputi persiapan (penerimaan-mahasiswa di STT HKBP), calon pendeta 

(vikaris), penerimaan pendeta, penempatan dan mutasinya. Pengelolaan 

tersebut jelas masih kurang rapi tersusun, karena masih terdapat beberapa 

kendala-kendala pada penempatan dan mutasi pendeta, pada usianya yang 

sudah 150 tahun  dan sudah beberapa kali pergantian pemimpin. Berdasarkan 

hal tersebut penelitian  yang dilakukan diberi judul Pengelolaan Tenaga 

Kependetaan Di HKBP (Suatu Kajian Analisis Kebijakan Dari Perspektif 

Teori MSDM). 

1.2 Masalah Penelitian 

Berdasarkan  latar belakang di atas, HKBP sebagai organisasi gereja 

dalam pelaksanaan sistem pengelolaan tenaga kependetaan dapat diukur 

dengan berpedoman pada manajemen  sumber daya manusia  untuk 

memaksimalkan tujuan yang hendak dicapai organisasi. Sementara  dalam 

penerapannya gereja HKBP mempunyai hambatan-hambatan dan 

meminimalisasikan dampak dari masalah yang dihadapi. 
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1.3. Perumusan masalah 

1. Bagaimanakah aturan dan pelaksanaan HKBP mengenai pengelolaan 

sumber daya manusia khususnya pendeta  sejak penerimaan 

mahasiswa di STT HKBP, calon pendeta, pendeta dan penempatan 

serta mutasi? 

2. Apa saja hambatan-hambatan dalam penerapan kebijakan 

pengelolaan tenaga kependetaan di HKBP. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan paparan rumusan  masalah di atas, yang menjadi tujuan 

penelitian adalah: 

1.  Mendeskripsikan aturan dan pelaksanaan pengelolaan tenaga 

kependetaan mulai dari penerimaan  mahasiswa, calon pendeta dan 

penempatan serta mutasi di HKBP. 

2. Mendeskripsikan kendala-kendala dalam penerapan kebijakan 

pengelolaan tenaga kependetaan.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

untuk memperkaya referensi penelitian di bidang pengelolaan tenaga 

kependetaan pada organisasi keagamaan (gereja). Secara khusus penelitian 

ini bermanfaat dan memberi sumbangan pemikiran pada gereja HKBP dalam 

menerapkan pengelolaan tenaga kependetaan dengan tepat. 


