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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam mempertahankan  eksistensi sebuah  organisasi  keagamaan 

(gereja) bukanlah tanpa  perjuangan. Perjuangan tersebut sangat memerlukan 

daya agar tetap bertahan (survive) ditengah berbagai dera yang dihadapi dan 

dirasakan, karena itu sangat diperlukan usaha-usaha strategis agar tidak  

terjadi masalah dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu usaha tersebut  

memerlukan proses yang sistematis,  dan tepat  dalam berbagai kegiatan, 

sehingga bermanfaat bagi suatu organisasi keagamaan untuk mencapai 

tujuannya.  

Usaha yang sistematis dan tepat sangat memerlukan pengelolaan. 

Pengelolaan  yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sistem pengendalian 

manajemen yang mempunyai peran untuk mengarahkan organisasi 

keagamaan untuk mencapai tujuannya. Melalui tujuan tersebut akan 

dilakukan sistem kebijakan pengelolaan SDM pendeta mulai sejak  

perencanaan, rekrutmen, penempatan dan mutasi, pengendalian serta 

kendala-kendala dalam penerapan kebijakan. Sebelum memasuki tahapan 

proses analisis kebijakan pengelolaan tenaga kependetaan pada HKBP, 

terlebih dahulu akan dipaparkan gambaran umum gereja HKBP. 
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2.4     Gambaran umum HKBP 

1.1.1. Visi dan Misi HKBP  

Sejak tahun 1861, aturan peraturan HKBP selalu berubah sejalan 

dengan perubahan zaman yang dihadapi oleh gereja selaku tubuh Kristus di 

dunia ini. Tetapi kendati aturan dan peraturan gereja berubah, dasar gereja  

yakni berita kesukaan yang tertulis dalam Kitab Suci tidak pernah berubah. 

Perubahan aturan dan peraturan pada hakikatnya hanyalah untuk 

menyempurnakan cara pelaksanaan dari ketiga tugas panggilan gereja di 

dunia ini, agar menghasilkan buah-buah yang bermutu. 

Perubahan-perubahan yang akan dihadapi HKBP pada abad 21 ini, 

sangat berbeda dengan masa lalu. Gemuruh gelombang informasi dan 

globalisasi yang semakin kuat, mengakibatkan terjadinya perubahan yang 

cepat dalam berbangsa dan bernegara. Demikian juga dalam kehidupan 

keberagamaan, yang mengakibatkan timbulnya masalah-masalah yang pelik 

dan multidimensional, hal ini menjadi tantangan yang dihadapi oleh gereja di 

masa kini maupun di masa depan. 

HKBP sebagai gereja yang disuruh ke tengah-tengah dunia harus 

bekerja secara proaktif, kritis dan realistis untuk menghadapi tantangan-

tantangan, karenanya diperlukan aturan peraturan yang berdasarkan visi, misi 

dan prinsip yang kokoh. 
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Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya  HKBP  

mempunyai visi dan misi yang akan dicapai. Hal tersebut tertulis dalam 

aturan dan peraturan HKBP (2002). Visi HKBP adalah HKBP berkembang 

menjadi gereja yang inklusif, dialogis dan terbuka serta mampu dan 

bertenaga mengembangkan kehidupan yang bermutu di dalam kasih Tuhan 

Yesus Kristus, bersama-sama dengan semua orang di dalam masyarakat 

global, terutama masyarakat Kristen, demi kemuliaan Allah Bapa Yang 

Mahakuasa.  

Napitupulu (2011) mengemukakan visi tersebut mengandung arti 

yang  khas, dalam dan luas. Inklusif  artinya bahwa HKBP ingin menjadi 

gereja yang bertumbuh untuk meruntuhkan tembok-tembok eksklusifisme 

serta memadamkan rohnya. HKBP menghindari dan menjauhkan pola hidup 

yang memarjinalkan. Dialogis berarti HKBP tidak menutup diri pada 

interaksi, komunikasi dan kerja sama antara sesama pelayan dan jemaat, 

sesama pelayan serta sesama jemaat. Secara eksternal membuka dialog dan 

kemitraan yang membangun dengan gereja dan aliran gereja di seluruh dunia 

serta semua agama, masyarakat dan pemerintah tanpa harus mengorbankan 

ciri khas dan jati dirinya. Terbuka berarti menerima dan dengar-dengaran 

terhadap masukan, keluhan serta seruan dari manapun dan siap mengolahnya 

dan mengembangkan pelayanannya sehingga HKBP menjadi berkat dan 

garam serta terang dunia.Terbuka berarti HKBP akan selalu melakukan 
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manajemen yang transparan. Mampu dan bertenaga berarti mengembangkan 

SDM yang bermutu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. 

Wujud dari visi tersebut  dapat dilihat dalam misi HKBP yaitu HKBP 

berusaha meningkatkan mutu segenap warga masyarakat, terutama warga 

HKBP, melalui pelayanan  gereja yang bermutu agar mampu melaksanakan 

amanat Agung Tuhan Yesus dalam segenap perilaku kehidupan pribadi, 

keluarga maupun bersama segenap masyarakat manusia di tingkat lokal dan 

nasional, regional dan global dalam menghadapi tantangan abad-21. 

4.1.2 Prinsip Gereja HKBP  

 Untuk melaksanakan misi menuju visi tersebut, HKBP berpegang 

pada 3 prinsip yaitu: 

1. Melayani, bukan dilayani ( Mrk.10:45). 

2. Menjadi garam dan terang (Mat.5:13-14). 

3. Menegakkan keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan  

(Mrk.16:15; Luk.4:18-19). 

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.2.1. Analisis Penerimaan Mahasiswa di STT HKBP 

Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan STT HKBP  setiap tahun 

atas kerja sama dengan kantor pusat HKBP. Adapun bentuk kerja sama ini 

masih sebatas jumlah yang diterima setiap tahunnya dengan jumlah 80 orang 

dari  jumlah seluruh peserta yang mengikuti ujian, dengan asumsi dua kelas. 
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Proses terpilihnya mahasiswa pertama sekali dimulai dari keluarga dengan 

memilih anak yang terbaik secara akademik, moral dan kesehatan. 

Selanjutnya diikuti STT HKBP dengan cara merangking hasil ujian nilai 

tertinggi. Calon mahasiswa yang mengikuti ujian setiap tahunnya rata-rata 

250 orang. Tidak ada kuota dari gereja tertentu, termasuk dari HKBP. Secara 

umum yang mendaftar dan diterima berasal dari gereja HKBP, GKPI, HKI, 

GKPS, GKPA, GMI, tetapi mayoritas dari HKBP. Proses penerimaan 

mahasiswa dilaksanakan melalui ujian masuk penerimaan dengan pokok-

pokok yang diuji adalah: psyko test, kemampuan pengetahuan isi Alkitab 

(PL dan PB), bahasa inggris, pengetahuan umum, bahasa Indonesia dan 

wawancara. Ujian psyko test merupakan jenjang yang utama untuk 

menetapkan seseorang calon dalam kriteria: dapat diterima, dapat 

dipertimbangkan untuk diterima, dan disarankan untuk tidak diterima. 

Mahasiswa yang dapat diterima adalah yang terdapat dalam kriteria ‘dapat 

diterima’ dan ‘dapat dipertimbangkan untuk diterima’. Dalam proses 

penerimaan ini pelaksananya adalah Fakultas Psikologi Universitas HKBP 

Nomensen. 

Orientasi mahasiswa lulusan STT lainnya (STT Jakarta, STT Duta 

Wacana, STT Satya Wacana dan STT Intim)  bukanlah atas kepentingan 

STT HKBP melainkan atas kepentingan HKBP. Apabila ada lulusan non-

STT HKBP yang ingin menjadi pendeta HKBP, maka pimpinan HKBP 
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menyampaikan permohonan kepada STT HKBP agar calon pendeta tersebut 

diorientasi dalam hal pengenalan teologi, tradisi, warisan teologi dan 

pengaruh budaya yang ada di HKBP. Hal tersebut bertujuan untuk 

pengenalan peta pelayanan, teologi, dogma serta budaya yang hidup dalam 

HKBP. 

Prinsip studi pelayanan studi berteologi  STT HKBP mencakup tiga 

bidang: academic formation, practical formation dan spritual formation. 

Ketiga formasi tersebut dilaksanakan dalam proses belajar mengajar dan 

dalam kehidupan berasrama. Setiap mahasiswa yang diterima wajib untuk 

tinggal di asrama dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan, kecuali 

yang sudah berkeluarga. 

4.2.2 Penentuan Kurikulum 

 Penentuan kurikulum diterima dari berbagai pihak yaitu kurikulum 

nasional, kurikulum Kemenang RI, PERSETIA, dan kurikulum lokal dari 

gereja HKBP. Usulan dari HKBP diterima melalui rapat pimpinan HKBP, 

keputusan sinode godang dan rapat praeses. Penetapan kurikulum 

berdasarkan usulan tersebut kemudian dievaluasi sesuai dengan kebutuhan. 

4.2.3 Masalahnya 

Masalah dalam tata kelola tenaga pembinaan ada dua penyebabnya 

yaitu dari mahasiswa dan dosen. Dari mahasiswa  adalah kurangnya 
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pemahaman tugas pelayanan kependetaan oleh calon mahasiswa. Hal ini 

disebabkan karena: 

a) Adanya mahasiswa yang diarahkan  orang tua menjadi calon pendeta. 

b) Mahasiswa dipaksa orangtuanya untuk menjadi calon pendeta. 

c) Mahasiswa memilih masuk ke STT HKBP karena 

mempertimbangkan kesediaan lapangan kerja. 

d) Adanya kesadaran dan terpanggil  mahasiswa untuk menjadi calon 

pendeta. 

e) Adanya mahasiswa yang gagal dari perguruan tinggi negeri dan 

beralih masuk ke STT HKBP. 

 Selanjutnya dari pihak dosen kurang konsisten dalam menjalankan 

keputusan pimpinan HKBP. Hal tersebut dapat dilihat pada mutasi dosen. 

4.3   Analisis Tentang Proses Rekrutmen  

4.3.1   Sistem Penerimaan Calon Pendeta  

Rekrutmen  merupakan kegiatan untuk mendapatkan sejumlah tenaga 

kerja dari berbagai sumber, sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, 

sehingga mereka mampu menjalankan misi organisasi untuk merealisasikan 

visi dan tujuannya (Yuniarsih et all, 2008) 

Kegiatan untuk mendapatkan sejumlah tenaga kependetaan di HKBP, 

adanya kerja sama yang baik antara kantor pusat HKBP dengan fakultas 

theologi lainnya yang diakui ( STT Jakarta, STT Duta Wacana, STT Satya 
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Wacana dan STT Intim) dan STT HKBP. Apabila ada lulusan non-STT 

HKBP yang ingin menjadi pendeta HKBP, maka pimpinan HKBP 

menyampaikan permohonan kepada STT HKBP agar calon pendeta tersebut 

diorientasi selama enam bulan, dalam hal pengenalan teologi, tradisi, warisan 

teologi dan pengaruh budaya yang ada di HBKP. 

Hal tersebut bertujuan untuk pengenalan peta pelayanan, teologi, 

dogma serta budaya yang hidup dalam HKBP. Berdasarkan penjelasan di 

atas proses penerimaan calon pendeta pertama sekali terjadi di STT HKBP 

dan dilanjutkan oleh kantor pusat HKBP. Proses ini langsung ditangani oleh 

Kepala Biro Personalia melalui Biro Pembinaan dan dilanjutkan Preases 

dengan mengundang para ahlinya. Beberapa syarat yang ditentukan kantor 

pusat dalam proses penerimaan calon pendeta adalah mengadakan seleksi 

dan ujian dengan: 

1. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,50, umur maksimal 35 tahun pada 

saat mendaftar. 

2. Surat pernyataan tunduk kepada aturan dan peraturan HKBP. 

3. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah pelayanan 

HKBP (di atas kertas bermaterai).  

4. Bagi mereka yang memenuhi syarat tersebut diminta datang ke Biro 

Personalia HKBP untuk mengisi formulir pendaftaran dengan 

membawa surat permohonan yang ditulis sendiri di atas kertas segel 
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dan bermaterai dengan melampirkan data-data pribadi, ijazah SD, 

SMP, SMA, S1, pasphoto dan surat keterangan berkelakuan baik dari 

lembaga pendidikan teologi yang bersangkutan. 

5. Yang telah memenuhi syarat diundang mengikuti test penerimaan 

calon pelayan (ujian tulisan dan lisan/wawancara). Adapun materi 

ujian: pengetahuan isi Alkitab, pengenalan tentang HKBP (dogma, 

aturan dan peraturan dan perangkat-perangkat HKBP), sejarah gereja 

umum HKBP, psikologi (motivasi, spritualitas). 

4.3.2 Metode Penerimaan Calon Pendeta 

Latihan Persiapan Pelayanan (LPP) I, II, III: 

LPP I : 

1. setelah syarat-syarat tersebut dinyatakan lulus dan jumlah sesuai 

dengan yang telah ditetapkan oleh panitia. 

2. Peserta yang lulus test penerimaan diterima menjadi calon pendeta 

HKBP dan diwajibkan mengikuti LPP I. 

3. LPP I dilaksanakan paling lama 30 hari, sedikitnya 14 hari di 

tempat yang ditentukan kepala Biro Personalia HKBP. 

4. Biaya mengikuti LPP I ditanggung oleh yang bersangkutan. 

5. Pelaksana LPP ialah Biro Personalia bekerjasama dengan Biro 

Pembinaan. 
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6. Pada akhir LPP I, calon pendeta akan menerima surat penugasan 

untuk berpraktek di jemaat dari Sekretaris Jenderal atas nama 

Ephorus HKBP. 

LLP II: 

1. Setelah menjalani praktek di jemaat selama 10-11 bulan, Kepala Biro 

Personalia HKBP mengundang calon pendeta mengikuti LPP II, yang 

dilaksanakan selama 14 hari (2 minggu). 

2. Calon pendeta yang dapat mengikuti LPP II adalah yang telah 

mengirim laporan pekerjaan ke kantor pusat sedikitnya 4 kali, dan 

membawa surat pengantar dari pendeta pembimbing yang berisikan 

laporan tentang kepribadian, daftar nilai selama praktek tahun 

pertama. Melengkapi tugas-tugas yang ditentukan kepala biro 

personalia HKBP dalam undangan mengikuti LPP II. 

3. Biaya mengikuti LPP II oleh yang bersangkutan. 

4. Berdasarkan penilaian selama praktek tahun pertama dan evaluasi 

LPP II, tim pembina akan mengadakan evaluasi apakah yang 

bersangkutan dapat melanjutkan masa praktek atau tidak. 

5. Berdasarkan hasil tim pembina, pada akhir LPP II, calon pendeta 

menerima surat penugasan kedua ke distrik/tempat lain dari sekretaris 

jenderal HKBP atas nama Ephorus HKBP. 
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LPP II dan Ujian Gerejawi: 

1. Peserta adalah calon pendeta yang sudah menjalani masa praktek 2 

tahun atau lebih. 

2. Yang dapat mengikuti LPP III: telah mengirimkan laporan pekerjaan 

selama praktek sedikitnya 8 kali dan membawa rekomendasi dari 

pendeta pembimbing yang berisikan penilaiannya tentang 

kemampuan calon pendeta serta melengkapi tugas-tugas yang 

ditentukan Kepala Biro Personalia HKBP dalam undangan mengikuti 

LPP III. 

3. Biaya mengikuti LPP III ditanggung yang bersangkutan 

4. Pembinaan sama dengan LPP I 

5. Lamanya LPP III adalah 21 hari (3 minggu) 

6. Pada akhirnya LPP III, calon pendeta akan mengikuti ujian gerejawi 

7. Ujian gerejawi dilaksanakan secara lisan 

8. Ujian gerejawi dipimpin ephorus HKBP, Sekretaris Jenderal, dibantu 

Praeses, Kepala Biro, Pendeta Pembimbing 

9. Materi Ujian Gerejawi: 

- Spritualitas, pengetahuan Alkitab 

- Uraian tugas pendeta dan poda tohonan kependetaan 

- Pengenalan HKBP:: aturan/peraturan, RPP, Konfessi, Tradisi 
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- Kesiapan melayani: keterampilan melayani, paragendaon, 

nyanyian, liturgy 

- Oikumene 

10.  Ujian gerejawi diselenggarakan untuk memastikan tingkat 

spiritualitas, dedikasi, kemampuan dan integritas calon pendeta 

11. Penilaian: 

 - motivasi : jelas atau tidak jelas 

 - pengenalan HKBP: baik, sedang, kurang 

 - keterampilan: baik, sedang, kurang 

      12. Pertanyaan yang diajukan tim penguji disusun tertulis, disampaikan      

            Secara lisan 

1. Hasil ujian gerejawi diberitahukan segera sesudah tim penguji selesai 

mengadakan sidang. 

4.3.3 Pedoman Penerimaan Pendeta 

Tahun Pertama 

1. Mempelajari, mengamati serta memahami (mendata) kehidupan 

warga jemaat sehari-hari khususnya mengangkut pekerjaan, kegiatan 

dan kebiasaan-kebiasaan termasuk masalah-masalah yang dihadapi. 

2. Mempelajari hubungan dan kerjasama dengan semua pelayan 

(sinergi). 
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3. Mempelajari, memulai dan mengembangkan serta memelihara 

hubungan dengan semua warga jemaat, terutama kepada yang miski, 

lemah, sakit dan bermasalah. 

4. Membiasakan menulis renungan, khotbah secara terus menerus dan 

berdisiplin. 

5. Menghafal, memahami serta menghubungkan tujuh uraian tugas 

pendeta (podatohonan) dengan tugas pelayanan dan kehidupan 

jemaat. 

6. Meningkatkan kehidupan spiritualitas pribadi (meditasi) dan 

keterampilan setiap hari. 

7. Mempelajari pelaksanaan ritus dan seremoni HKBP sesuai dengan 

tata ibadah (agenda) HKBP dan menyusun daftar nyanyian sesuai 

dengan tata ibadah tersebut. 

8. Mengikuti atau memimpin sermon di tingkat jemaat, resort dan 

distrik. 

9. Menyususn dan merencanakan program pelayanan untuk 1 tahun dan 

melaksanakannya dalam bimbingan pendeta resort, seperti: 

pengajaran sekolah minggu, katekisasi sidi, pelayanan pemuda 

gereja, buruh, karyawan dan pegawai negeri, pengembangan 

masyarakat dan diakoni jemaat serta pelayanan keluarga. 
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10. Mempelajari penulisan naskah warta jemaat, buku keuangan, daftar 

baptisan dan buku-buku lainnya sebagaimana tercantum dalam aturan 

dan peraturan HKBP. 

11. Memahami pelaksanaan pengisian formulir surat-surat keterangan 

seperti baptisan, sidi, pernikahan dll. 

12. Memahami mekanisme pengambilan keputusan di tingkat jemaat, 

ressort, distrik dan umum HKBP sesuai dengan aturan dan peraturan 

HKBP. 

13. Konsultasi dengan pendeta resort tentang perkembangan pelayanan. 

14. Menghadiri dan mengikuti latihan persiapan pelayanan (LPP) calon 

pendeta HKBP dengan membawa rekomendasi dari pendeta ressort.’ 

15. Mengirimkan laporan pelaksanaan tugas dan pekerjaan 1x3 bulan 

kepada pendeta ressort dengan tembusan kepada Ephorus HKBP cq 

Kepala Biro Personalia HKBP, Praeses dan Kepala Biro HKBP. 

16. Apabila dibutuhkan dapat ditugaskan menjadi pelaksana guru huria 

setelah mendapat persetujuan Praeses, mempelajari pengembangan 

hubungan oikumenis, hubungan gereja dengan masyarakat, hubungan 

dengan pemerintah dan umat beragama. 
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Tahun Kedua 

1. Meneruskan dan meningkatkan uraian tugas 1-16 seperti yang 

diuraikan di atas. 

2. Mempelajari, mempersiapkan, memimpin dan menindaklanjuti rapat-

rapat. 

3. Mempelajari pelaksanaan pastoral konseling dan penyelesaian 

masalah. 

4. Mempelajari dalam kerjasama dengan semua pelayan merencanakan, 

melaksanakan dan mengevaluasi program pelayanan. 

5. Mempelajari pelaksanaan pelayanan sakramen pemberkatan nikah, 

naik sidi dan acara penguburan. 

6. Mengikuti dan menghadiri latihan persiapan pelayanan (LPP) III 

calon pendeta HKBP dengan membawa rekomendasi dari pendeta 

resort. 

7. Mengirimkan laporan pelaksanaan tugas dan pekerjaan 1x3 bulan 

kepada pendeta ressort dengan tembusan kepada Ephorus HKBP cq 

kepala biro personalia, praeses dan kepala biro pembinaan HKBP. 

Setelah menjalani LPP (Latihan Program Pelayanan) satu dan dua  

selama 2 tahun  dan dinyatakan memenuhi syarat, kemudian calon pendeta 

tersebut kembali di undang untuk mengikuti pembinaan dan mengikuti ujian 



60 
 

mengenai pengetahuan isi Alkitab PL dan PB, dogma dan kode etik pendeta 

(poda tohonan) serta wawancara. 

Apabila hal yang di atas dinyatakan lulus kemudian setiap calon 

pendeta membuat surat pernyataan dengan materai yang berikan taat dan 

tunduk pada aturan dan peraturan HKBP serta bersedia ditempatkan di 

daerah mana saja. Setelah itu, dilanjutkan dengan penerimaan tahbisan dari 

Tuhan Kristus Yesus melalui pimpinan tertinggi HKBP yaitu Ephorus 

disertai Sekretaris Jenderal, Kepala Dewan Koinonia, Kepala Dewan 

Marturia, Kepala Dewan Diakonia dengan disaksikan banyak orang. 

4.4 Analisis Kebijakan Penempatan Dan Mutasi 

 Sesuai dengan aturan yang telah tercantum dalam aturan dan 

peraturan HKBP (2002) yang berisikan mengenai penempatan dan mutasi : 

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. 

Seorang pendeta dapat dimutasikan walaupun belum cukup enam 

tahun di satu tempat, sesuai dengan pertimbangan pimpinan HKBP. 

Berdasarkan penjelasan proses penerimaan calon pendeta dan 

pendeta di atas, ketika salah satu pertanyaan yang disampaikan kepada 
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kelima responden melalu wawancara langsung mengenai dasar kebijakan 

menempatkan dan memutasikan pendeta, responden menjawab pada 

penempatan dan mutasi pendeta dan calon pendeta diusahakan sesuai dengan 

aturan dan peraturan HKBP. Tetapi pada penerapan sering berhadapan 

dengan kendala-kendala baik pada pemimpin, pendeta dan jemaat.  

4.4.1 Kendala-Kendala  Penerapan Pengelolaan Tenaga Kependetaan 

 Kelima pimpinan HKBP tersebut pada saat akan memutuskan dan 

menetapkan penempatan calon pendeta, dan mutasi pendeta berupaya sesuai 

dengan aturan yang berlaku. Tetapi selalu ada kendala-kendala  ketika 

hendak melaksanakan penempatan dan mutasi pendeta HKBP. Hal ini 

disebabkan beberapa masalah yaitu: 

1. Dampak dari perbedaan penggajian yang mencolok. Ini disebabkan 

karena kantor pusat hanya mampu memutuskan jumlah nilai nominal 

pengajian sesuai dengan golongan, jabatan, tunjangan jabatan dan 

keluarga. Selanjutnya besar jumlah penggajian yang diterima 

tergantung keputusan distrik dimana ditempatkan. HKBP terdiri dari 

28 distrik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri, 

memiliki kebijakan penggajian yang berbeda-beda. Sebagai contoh 

distrik XVIII-JABARTENGDIY memutuskan dan menetapkan 3 kali 

penggajian berdasarkan SK. Tetapi distrik lain belum tentu mampu 

menetapkan dan memutuskan 3 kali, bahkan hanya mampu 1,1/2-2 
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kali SK. Hambatan juga dihadapi ketika keputusan distrik tersebut 

telah diputuskan dan ditetapkann belum otomatis dapat dilaksanakan 

di gereja dimana pendeta tersebut ditempatkan, karena tergantung 

pada kemampuan kepemimpinan pendeta mengembangkan keuangan 

dan talenta  jemaat setempat. 

2. Sistem jenjang karir yang belum ada di HKBP, yang berakibat belum 

adanya standart  masa tugas pendeta untuk ditempatkan di satu 

gereja. Hal ini berdampak pada jumlah tabel penggajian yang 

berbeda-beda, yang berakibat jemaat dan majelis menerima keadaan 

terpaksa dan bahkan menolak penempatan pendeta karena tidak 

sesuai dengan kemampuan  jemaat. 

3. Penempatan dan mutasi pendeta yang bukan berdasarkan daerah 

pedesaan, transisi, perkotaan dan lembaga/badan usaha. Hal ini juga 

penyebab tidak berlakunya jenjang karir. 

4. Saat ini HKBP kekurangan pendeta, karena kemampuan sumber daya 

manusia yang masih kurang berkualitas dan menyebabkan  

ketidakmampuan dalam melaksanakan tugasnya dan 

mengembangkan talenta jemaat.  Hal ini  yang penyebab tidak 

diterimanya dan ditolak pendeta di tempat gereja ditugaskan walau 

berdasarkan SK pusat atau diterima tapi dalam keadaan terpaksa. 

Jumlah tersebut saat ini menurut responden 10 % dari jumlah pendeta 
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yang ada. Kelemahan ini disebabkan kurangnya kerja sama STT 

HKBP dan pimpinan HKBP dalam hal mengajari muatan budaya 

dalam kurikulum. 

5. Sistem di HKBP yang sinodal. Walaupun pengajuan sudah dimulai 

dari bawah tetapi keputusan tergantung pada kantor pusat dalam hal 

ini pada lima pimpinan HKBP. Keputusan yang telah ditetapkan 

terkadang berbeda dengan yang diharapkan oleh praeses, pendeta 

resort dan jemaat setempat. Sebagai contoh salah satu gereja HKBP 

di Jawa Tengah, telah mendapat SK seorang pendeta. Penempatan 

tersebut di tolak majelis dengan alasan masa tugas sdh lebih 10 tahun 

sehingga penggajian tidak sanggup, tidak bersedia dipimpin pendeta 

perempuan dan meragukan kepemimpinannya. 

6. Dalam pengambilan keputusan di pengaruhi keterbatasan waktu yang 

berakibatkan pimpinan mengambil keputusan bukan berdasarkan data 

base tetapi berdasarkan feeling (ikatan emosional) yang pernah terjadi 

selama di lapangan. 

7. Primodialis (marga). Ikatan  marga sangat kental dalam kehidupan 

sosial orang batak. Hal ini juga sangat berpengaruh dalam kehidupan 

bergereja. Misalnya apabila di satu gereja didominasi marga tertentu, 

maka diusahakan menempatkan pendeta dengan marga tersebut, hal 

ini bertujuan untuk meredam masalah yang ada pada gereja tersebut. 
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Pengaruh primodialis  juga berdampak pada pimpinan selaku 

pengambil keputusan penempatan pendeta.  

 Kesimpulan yang dapat diambil peneliti adalah penyebab kurang 

tepatnya kebijakan dalam penempatan dan mutasi pendeta disebabkan oleh 

sistem jenjang karir yang belum ada, kualitas pendeta yang masih kurang dan 

rasa primodial yang berlebihan karena budaya batak yang mengatakan 

mangkuling do mudar i (darah keturunan marga berbicara), perbedaan jender 

antara laki-laki dan perempuan, dimana dibeberapa jemaat masih belum 

menerima pendeta perempuan  sebagai pemimpin karena budaya batak  

patrinial yang meneruskan garis keturunan dari laki-laki,   sehingga tidak 

mengikuti pengelolaan yang tepat. Hal tersebut menyebabkan  terjadi 

ketidaktepatan penempatan pendeta baik dalam tempat, kemampuan dan 

waktu, yang berdasarkan lima kelas yaitu daerah perkotaan, transisi, 

pedesaan, penginjilan ke daerah terpencil (zending) dan lembanga/badan 

usaha. 

 


