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BAB V 

PENUTUP 

Setelah melalui tahap pembahasan dan analisis, maka selanjutnya 

pada bab ini akan memaparkan mengenai kesimpulan yang dapat diambil 

berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya. Selain itu pada bab ini juga akan memberikan implikasi teoritis 

maupun implikasi manejerial dari pokok penelitian yang telah dilakukan 

serta keterbatasan dalam penelitian ini. 

1.1 Simpulan 

Tujuan pengelolaan SDM pendeta dilakukan pada organisasi 

keagamaan termasuk di gereja HKBP  memiliki tujuan yang positif, baik 

bagi organisasi, pemimpin maupun pendeta. Pada  gereja HKBP  sistem 

perencanaan SDM diharapkan dapat mewujudkan visi dan misinya. Pendeta 

sebagai pelaku pelayanan diharapkan dapat memiliki kualitas serta spiritual 

yang baik, yang sesuai dengan kode etik (poda tohonan) yang ditetapkan 

dalam aturan peraturan HKBP. Hal tersebut berhubungan dengan tugas dan 

tanggungjawab pendeta pada organisasi maupun pelayanan seperti yang telah 

dipaparkan pada bab I.  

Penerapan kebijakan penempatan pendeta di HKBP akan efektif dan 

berhasil jika pimpinan, pendeta dan jemaat memiliki tujuan yang sama yaitu 
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sesuai dengan visi dan misi HKBP. Perbedaan pemahaman antara pemimpin, 

pendeta, dan jemaat akan menimbulkan bias perspektif terhadap penempatan 

pendeta.  

 Kendala-kendala  HKBP dalam penerapan kebijakan pengelolaan 

SDM pendeta pada rekrutmen yang dimulai dari STT HKBP dan penerimaan 

calon pendeta bukan berdasarkan pada kebutuhan tetapi mengalir begitu saja. 

Hal ini dapat dilihat melalui: 

1. Penerimaan pada STT HKBP yang dibatasi jumlahnya hanya 80 

orang setiap tahunnya dan tidak pernah berubah jumlahnya. Ini 

dilakukan berdasarkan 2 jumlah ruangan yang ada, bukan 

berdasarkan perencanaan pengelolaan SDM pendeta untuk jangka 

pendek dan panjang, dan bukan juga berdasarkan jumlah yang akan 

pensiun. 

2. Belum ada sistem penilaian kinerja. Penempatan dan mutasi pendeta 

pada 4 daerah yaitu pedesaan, transisi, perkotaan dan lembaga/badan 

usaha bukan berdasarkan penilaian kinerja. Hal ini dapat dilihat pada 

sistem penempatan dan mutasi pendeta yang kurang teratur pada 4 

daerah pelayanan HKBP. Hal ini dapat dilihat dimana pendeta dapat 

dimutasikan dari ibu kota negara ke daerah pedesaan dan dari 

pedesaan dapat mutasi ke ibu kota negara tanpa melewati daerah 

transisi.  
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3. Rasa primodial (margaisme) dan penggunaan feeling (ikatan 

emosional) masih lebih kuat dari Firman Tuhan pada penempatan 

dan mutasi pendeta.  Akibatnya pada saat pelaksanaan, pimpinan  

memutuskan dan menetapkan penempatan dan mutasi pendeta, 

kurang memperhatikan perencanaan SDM dan hasil rangking nilai 

rekrutmen.  

Perlu kajian yang mendalam  agar pedoman penempatan dan mutasi 

disesuaikan  dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Mekanisme 

penempatan dan mutasi juga perlu diperhatikan agar tidak menghidupkan 

hirarki kepemimpinan yang bertentangan dengan tiga prinsip gereja HKBP 

yang telah diuraikan di atas. Hal ini perlu karena: 

1. Dapat menumbuhkan kepercayaan pendeta dan jemaat terhadap 

pimpinan  maupun kantor pusat dalam mengelola tenaga 

kependetaan. 

2.  Menghindari burnout pada pendeta. 

Dampak positif, apabila ini telah tumbuh akan berpengaruh pada 

peningkatan jumlah persembahan yang akan disetorkan  untuk pusat setiap 

minggunya dan persembahan untuk biaya operasional gereja. Melalui 

kenaikan persembahan, segala program dapat berjalan dengan baik dari 

pusat, distrik, resort dan jemaat (huria) serta diikuti dengan peningkatan 
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kesejahteraan pemimpin dan seluruh pengawai di kantor pusat maupun 

peningkatan penggajian pada pendeta di gereja tersebut.  

1.2 Implikasi Teoritis  

 Kebijakan pengelolaan tenaga kependetaan dilaksanakan memiliki 

tujuan yang positif supaya organisasi keagamaan dapat bertahan dan 

berkembang dari dekade ke dekade. Pada organisasi gereja secara khusus 

HKBP diharapkan akan berdampak positif  baik secara pengelolaan SDM 

pendeta baik pada jangka pendek maupun jangka panjang.  

Apabila gereja HKBP pada penerapan kebijakan pengelolaan SDM 

sesuai dengan berdasarkan aturan baik pada proses perencanaan SDM, 

rekrutmen, penempatan dan mutasi maka tujuan dapat tercapai sesuai dengan 

visi dan misi. Hal tersebut dapat terlaksana dengan tepat bila terjadi kerja 

sama yang baik (demokrasi) diantara: STT HKBP dan kelima pemimpin 

serta kepala  personalia, preases, pendeta,  jemaat. 

Dalam hal ini, pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen SDM sebagai 

magnetic forces adalah nilai-nilai dan pandangan hidup. Dengan adanya 

nilai-nilai dan pandangan hidup, maka perubahan yang berlangsung tidak 

membuat SDM menjadi kehilangan tujuan. Oleh karena itu SDM perlu 

dikembangkan dan diselaraskan dengan visi dan misi dan tujuan (Harry  

2012). 
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1.3 Implikasi Terapan 

Hasil penelitian yang dilakukan pada  kebijakan pengelolaan tenaga 

kependetaan yang dilakukan di HKBP adalah satu langkah positif. Pemimpin 

sebaiknya mau mendengar masukan dari  preases selaku pemimpin di distrik, 

pendeta resort pemimpin di resort, pendeta jemaat selaku pimpinan jemaat 

serta suara jemaat yang mengenal dengan baik lapangan, sehingga dalam 

proses penetapan penempatan pendeta dapat dilaksanakan dengan tepat 

berdasarkan aturan  yang telah ditetapkan. 

HKBP sebagai organisasi gereja perlu meningkatkan pengelolaan data 

base pendeta agar menjadi dasar untuk penempatan dan mutasi pendeta oleh 

pemimpin HKBP. Hal ini dapat menghindari rasa primodial yang berlebihan. 

1.4 Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini telah dilaksanakan dengan baik, namun peneliti 

menyadari bahwa beberapa keterbatasan yang tidak dapat dihindari. Berikut 

ini beberpa keterbatasan yang mengganggu hasil penelitian ini, yaitu: 

1. Responden yang dipilih untuk penelitian ini adalah para pimpinan 

yang bekerja di STT HKBP dan kantor pusat, yang hasilnya mungkin 

akan berbeda jika responden dari majelis dan jemaat. 

2.  Dalam penelitian ini penulis hanya menganalisis kebijakan pimpinan 

dalam proses penerimaan calon pendeta, penempatan dan mutasi 

pendeta. Penulis tidak  melakukan pengujian terhadap validitas dari 
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indikator-indikator dan standard manajemen dan perencanaan yang 

dibuat oleh HKBP, sehingga tidak diketahui apakah  hal tersebut 

layak atau tidak untuk diberlakukan di HKBP. 

1.5 Agenda Penelitian Mendatang  

Berhubung dengan keterbatasan penelitian di atas maka terdapat 

beberapa hal yang dapat dijadikan agenda penelitian selanjutnya, yaitu: 

1. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan memperluas wilayah 

penelitian dan jumlah respodens bahkan dapat juga melibatkan 

majelis dan jemaat, dengan menggunakan kuisioner maupun 

wawancara . 

2. Untuk mengukur tingkat validitas dari indikator-indikator dan 

standard pengelolaan tenaga kependetaan yang dibuat oleh HKBP, 

maka penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan melakukan 

pengujian terhadap indikator-indikator dan standar yang diberlakukan 

di HKBP. 

 


