
BAB 7  

PERENCANAAN BAGAIMANA KITA AKAN ADA DI SANA? 
 

 

Perencanaan yang baik dan kerja keras mengarah pada kemakmuran, tetapi jalan pintas yang 

tergesa-gesa mengarah pada kemiskinan. (Amsal 21: 5)  

 

 Apakah Anda siap untuk maju?  

 Apakah Anda mengerti bahwa tujuan inti dan warisan Anda adalah membuat murid 

Alkitabiah?  

 Apakah Anda mendapatkan bahwa visi untuk tumbuh kembang dimulai dengan 

menemukan impian dan visi Allah dan kemudian membangun visi Anda di sekitar-Nya?  

 Sudahkah Anda meluangkan waktu untuk mulai merumuskan visi unik Anda?  

 Apakah Anda memiliki perspektif di mana Anda berada hari ini dan bagaimana Anda 

sampai di sana?  

 Sudahkah Anda mengidentifikasi jalur utama untuk tumbuh kembang?  

 Apakah Anda siap untuk bergerak menuju tumbuh kembang Kerajaan dan mimpi-mimpi 

yang Tuhan miliki untuk Anda dan gereja Anda?  

 

Maka bagian selanjutnya dari perjalanan ini adalah kunci untuk membangkitkan mimpi-mimpi itu 

dan mempertahankannya. Untuk mencapai tujuan yang Anda inginkan, Anda harus 

merencanakan perjalanan. Seperti halnya kita suka mendengar tentang kisah sukses dalam 

semalam, kebenarannya adalah bahwa perencanaan dan kerja keras adalah pendahulu dari visi 

yang terpenuhi.  

 

Ketika Anda mendeklarasikan jurusan kuliah yang Anda pilih, Anda merencanakan kelas apa yang 

perlu Anda lulus dengan gelar itu. Ketika Anda membangun gereja Anda, Anda memilih tanggal 

peluncuran dan mengerjakan detail yang mengarah ke layanan pertama. Hal yang sama berlaku 

ketika kita bergerak ke arah melihat hasil dari visi tumbuh kembang kita. Kita harus 

merencanakan untuk sampai ke sana. Proses perencanaan dan pengembangan strategi 

membantu kita mulai menempatkan konsep abstrak futuristik visi ini ke dalam tindakan nyata. 

 

MENGAPA ANDA MEMBUAT PERENCANAAN? 

Mengetahui bagaimana menjaga visi yang diberikan Allah kepada Anda dengan jelas dan vital 

adalah salah satu tugas terpenting namun terabaikan dalam pelayanan. Anda mungkin tahu 

bahwa perencanaan itu penting, tetapi proses perencanaan dan pengembangan strategi untuk 

mencapai tujuan yang Anda inginkan akan menawarkan manfaat utama bagi semua orang yang 



terlibat. Dengan mempertimbangkan manfaat-manfaat tersebut, Anda dapat tetap 

merencanakan prioritas pembuka jalan perintisan, menghindari pertemuan yang dijadwalkan 

ulang dan gangguan yang sering membuat kita tidak pada jalurnya.  

 

Lihatlah bagaimana perencanaan benar-benar membawa Anda lebih dekat ke tujuan:  

 

1. Perencanaan memberi makan jiwa Anda.  

Para pemimpin yang mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan mereka mengalami makna 

pribadi yang lebih dalam. Ketika Anda lebih banyak merefleksikan visi Tuhan untuk pelayanan 

Anda dan mengembangkan strategi untuk bergerak ke arah itu, Anda akan mulai melihat visi 

Anda lebih sedikit dari puncak yang tidak dapat diatasi dan lebih sebagai serangkaian pos 

pemeriksaan yang diberikan Tuhan di sepanjang jalan.  

 

2. Perencanaan mengubah kartu skor.  

Karena kekuatan luar biasa dari "budaya penambahan" di gereja, pemimpin tumbuh kembang 

terhambat dan mungkin tidak memberi diri mereka izin untuk lebih maju dengan perspektif dan 

definisi kesuksesan yang baru. Perencanaan mengundang semua orang ke meja untuk membantu 

mengubah kartu skor.  

 

3. Perencanaan membantu Anda memfokuskan sumber daya secara strategis.  

Dua tahun lalu, Will dan timnya di Auxano melakukan penelitian untuk menemukan kebutuhan 

terbesar akan visi dan strategi yang jelas. Dia menemukan bahwa alasan No. 1 para pemimpin 

ingin menghilangkan kabut masa depan adalah untuk mengetahui di mana dan bagaimana 

memfokuskan sumber daya mereka. Waktu pelayanan Anda dan dolar pelayanan Anda adalah 

sumber daya yang terbatas dan berharga. Di mana Anda akan mengarahkan persediaan terbatas 

yang telah Allah berikan?  

 

4. Perencanaan menyelaraskan aktivitas dengan prioritas.  

Apakah upaya dan energi dari orang-orang Anda yang bekerja paling keras menggerakkan Anda 

menuju visi tumbuh kembang Anda? Atau apakah semua aktivitas dan kerja keras lebih tampak 

seperti berlari di treadmill? Mereka berkeringat keras tetapi sebenarnya tidak ke mana-mana.   

 

Beberapa komunitas menyebutnya Aturan 80/20, yang dikenal sebagai hukum  Pareto. 80 persen 

upaya (langkah-langkah yang tidak perlu, tidak fokus, dan tidak efisien) menghasilkan kurang dari 

20 persen dari hasil yang berharga. Sebaliknya, hanya 20% dari sumber daya yang berguna dan 

efektif menghasilkan 80% dari hasil yang diperoleh. 

 



Perencanaan mengidentifikasi prioritas yang bergerak maju dan kegiatan yang diperlukan untuk 

mencapainya. Perencanaan menetapkan arah dan prioritas khusus. Anda dan semua orang di Tim 

Anda memiliki daftar tanggung jawab yang panjang. Proses perencanaan membantu setiap orang 

tahu apa yang harus mereka lakukan dengan energi mereka. Apa yang harus mereka kerjakan 

terlebih dahulu. Yang sebaliknya adalah sekelompok individu berbakat yang mengerjakan 

prioritas mereka sendiri yang mungkin atau mungkin bukan pekerjaan nyata yang menggerakkan 

Anda menuju impian tumbuh kembang spesifik Anda.  

 

5. Perencanaan membuat semua orang berada di halaman yang sama.  

Satu kata satu tujuan satu tindakan. Apa yang akan terjadi jika ke-12 mata-mata yang dikirim 

untuk memeriksa Kanaan akan memeluk perspektif Yosua dan Kaleb dan menyadari bahwa Allah 

telah memberikan tanah kepada bangsa Israel? Memiliki semua orang di halaman yang sama 

sangat penting. Perencanaan menyatukan Tim saat semua orang bekerja dalam kesatuan menuju 

visi. Pada saat yang sama, orang mulai melihat bagaimana peran individu dan pekerjaan sehari-

hari mereka bersatu untuk melaksanakan visi. 

 

6. Perencanaan menyederhanakan pengambilan keputusan.  

Dugaan saya adalah bahwa gereja Anda memiliki serangkaian peluang dan ide-ide baru secara 

konsisten datang kepada Anda. Mengetahui apa yang harus dikatakan "ya" dan "tidak" bisa sulit. 

Ketika visi dan strategi jelas, keputusan itu menjadi lebih mudah. Perencanaan menunjukkan 

dengan tepat arah dan kegiatan yang diperlukan untuk sukses. Saat ide dan peluang potensial 

tidak selaras dengan visi dan strategi tumbuh kembang Anda, itu adalah "tidak" yang mudah.  

 

Strategi khusus membantu menghindari gangguan dan memberi Anda dan Tim kekuatan untuk 

membuat keputusan lebih cepat. Ukuran termudah kejelasan berkelanjutan adalah kemampuan 

untuk mengatakan 'tidak' berulang kali, dan merasa senang tentang hal itu. 

 

7. Perencanaan memperlengkapi Anda untuk mengkomunikasikan strategi dan mengurangi 

frustrasi.  

Pernahkah Anda bekerja dengan seseorang yang membuat strateginya terkunci di dalam 

kepalanya? Dia telah mengkomunikasikan visi itu, tetapi tidak seorang pun kecuali dia yang tahu 

strategi untuk sampai ke sana. Proses perencanaan — benar-benar berbicara tentang strategi 

dengan Tim Anda dan mengeluarkannya dari kepala di atas kertas. Tidak hanya membuat Anda 

fokus, tetapi juga memberi semua orang di sekitar Anda informasi dan pemberdayaan yang 

diperlukan untuk melaksanakan strategi menggunakan bakat dan keterampilan unik mereka.  

 

 

 



8. Perencanaan membantu Anda melacak kemajuan.  

Tanpa strategi, Anda tidak memiliki cara untuk mengetahui apakah Anda bergerak menuju visi 

Anda. Kunci dari rencana apa pun adalah kemampuan untuk membuat pos pemeriksaan dan 

kemudian mengukur di mana Anda berada. Bahkan, kembali ke analogi GPS kami. Rencana 

seperti peta. Anda selalu dapat melihat seberapa besar kemajuan Anda ke arah sasaran dan 

seberapa jauh Anda dari tujuan. Pikirkan kembali diskusi kita tentang perspektif dalam bab 3.  

 

9. Perencanaan memberi Anda perspektif.  

Mengetahui di mana Anda berada di jalur Anda menuju tumbuh kembang sangat penting untuk 

membuat keputusan yang baik tentang ke mana harus pergi atau apa yang harus dilakukan 

selanjutnya. Kapan saja, Anda dapat merujuk ke paket dan bertanya:  

 Apa yang tidak sesuai jalur?  

 Mengapa?  

 Bantuan atau bimbingan apa yang bisa saya berikan?  

 Prioritas apa yang perlu saya perkuat?  

 Perencanaan menjawab pertanyaan, "Apakah kita bergerak menuju visi kita?"  

 

10. Perencanaan mengungkap potensi masalah.  

Di setiap pos pemeriksaan, perencanaan memberi Anda penilaian untuk mengidentifikasi tidak 

hanya masalah saat ini tetapi juga masalah potensial di masa depan. Setiap jalan akan memiliki 

belokan/tanjakan/lobang/hambatan/titik macet di sepanjang jalan. Ketika kita mengidentifikasi 

dan mempersiapkan masalah potensial, kita memberi diri kita margin fisik, emosional, dan 

finansial untuk meresponsnya versus bereaksi terhadap masalah yang tidak terdeteksi. Semakin 

siap Anda, semakin baik kemampuan Anda menangani masalah saat masalah itu muncul. Atau 

bahkan mencegah mereka dengan menemukan solusi sebelum mereka menjadi kenyataan.  

 

11. Perencanaan memperluas fleksibilitas.  

Ini mungkin tampak kontra-intuitif, tetapi memiliki strategi di tempat sebenarnya memberi Anda 

fleksibilitas dan margin untuk menanggapi perubahan yang tak terhindarkan. Misalnya, jika 

seorang anggota Tim pergi, Anda dapat meninjau rencana dan membuat penyesuaian yang 

diperlukan. Ketika semua orang tahu strategi penuntun, perubahan besar tidak akan 

menghancurkan bumi seperti yang mungkin terjadi tanpa proses perencanaan yang utuh. 

 

12. Perencanaan memperketat pelaksanaan Tim, secara kolaboratif.  

Pada dasarnya ada dua jenis Tim gereja: mereka yang rukun dan mereka yang menyelesaikan 

sesuatu. Jarang ada Tim pelayanan yang melakukan keduanya. Dalam proses membangun 

rencana bersama, banyak Tim memecahkan kode akuntabilitas positif. Anda bisa menyelesaikan 

lebih banyak hal dan bersenang-senang sekaligus. Dengan perencanaan yang cerdas, kami 



mengaktifkan visi. Jadi pertanyaan kuncinya adalah bukan seharusnya Anda merencanakan, 

tetapi bagaimana seharusnya Anda merencanakan secara efektif untuk membangunkan mimpi 

itu. 

 

BAGAIMANA ANDA HARUS MEMBUT RENCANA?  

Seperti yang kita bicarakan di Bab 5, pertanyaan kunci untuk mengembangkan visi kita adalah, 

"Ke mana Tuhan ingin kita pergi dan menjadi siapa kita yang Dia inginkan?" Jadi masuk akal 

bahwa proses perencanaan untuk melaksanakan visi itu juga dimulai dengan Tuhan dan doa. 

 

Prioritas Doa  
Tuhan sendiri ingin mengungkapkan rencana-Nya untuk gereja Anda. Tidak hanya itu, strategi-

Nya harus dikumpulkan sedemikian rupa sehingga dapat diartikulasikan dengan jelas kepada 

orang lain. Dari awal dalam setiap usaha besar, tidak ada kesalahan tentang asal usul visi dan 

rencana untuk sampai ke sana. Tuhan Yang Mahakuasa yang memberi tahu nabi Habakuk, 

"Tuliskan jawaban-Ku dengan jelas di atas tablet, sehingga seorang pelari dapat membawa pesan 

yang benar kepada orang lain," adalah perancang gereja kita, visi kita dan strategi kita.  

 

Kisah HCPN, yang visinya adalah menjadi "jaringan jaringan yang ada untuk memperkuat para 

pendiri gereja yang menggandakan gereja untuk menjangkau setiap pria, wanita dan anak-anak 

di daerah Houston yang lebih besar”. Selain mendukung penanaman gereja melalui kolaborasi, 

jaringan ini telah meluncurkan HCPN Church Planting Residency untuk mendanai, melatih dan 

mendukung para pendiri gereja yang diharapkan akan menjadi pembuat gerakan di Houston. 

Semua itu, dimulai dengan fondasi doa, ketika para pendeta di seluruh kota mulai belajar tentang 

bahan-bahan umum dari kebangunan rohani yang melanda beberapa kota global. Doa terpadu 

dan gerakan penanaman gereja yang berlipat ganda adalah dua unsur utama.  

 

Di Houston, para pemimpin gereja mempelopori pertemuan doa dan retret untuk meminta 

Tuhan mengubah kota mereka. Tuhan menggunakan pertemuan doa ini untuk menghancurkan 

divisi (pemisahan, perpecahan) yang disebabkan oleh ras dan denominasi di kota. Dalam sumber 

yang dapat diunduh merujuk pada buku 2016 mereka, God Dreams, Mancini dan Warren Bird 

menawarkan latihan doa khusus untuk tim visi Anda.  Ketika kita membiarkan Tuhan membawa 

visi-Nya, dengan jalan-Nya, kita akan melihat Dia yang memanggil kita, Dia yang setia, dan Dia 

yang akan melengkapi visi-Nya. Hanya Pencipta alam semesta yang dapat memberikan Anda 

gambaran mental yang diikuti oleh pemahaman tentang jalan menuju masa depan yang luar 

biasa yang telah Ia rencanakan untuk Anda dan gereja Anda. 

 

 



Memahami Peran Kepemimpinan 
Kepemimpinan adalah kapasitas untuk menerjemahkan visi menjadi kenyataan. Sarjana 

kepemimpinan dan penulis Warren G. Bennis merangkum peran pemimpin dalam proses 

perencanaan ini. Peran Anda adalah katalisator, yaitu seseorang yang mempercepat perubahan.  

 

Memperlengkapi diri Anda untuk peran vital yang Anda mainkan adalah kunci untuk mewujudkan 

impian Anda dan tumbuh kembang gereja Anda. Salah satu hal utama yang dapat Anda lakukan 

sebagai pemimpin adalah memastikan bahwa Anda memiliki gambaran yang jernih tentang visi 

tumbuh kembang.  

 Sudahkah Anda berkumpul sebagai sebuah tim untuk benar-benar menguraikan visi 

tumbuh kembang unik gereja Anda?  

 Apakah Tim berbagi gambaran kuat tentang masa depan?  

 

Untuk sampai di sana, Anda harus mengukir waktu. Di mana tidak ada margin, tidak ada imajinasi. 

Sadarilah bahwa visi Anda memiliki efek berjenjang pada hal-hal lain. Visi berawan mendorong 

prioritas yang kabur dan membingungkan, karyawan yang frustrasi, dan hasil yang 

mengecewakan. Visi yang tajam menumbuhkan kejelasan dan momentum yang kuat.  

 

Pikirkan visi dalam lima bagian yang ditentukan oleh lima pertanyaan spesifik:  

1. Apa yang pada akhirnya kita lakukan?  

2. Mengapa kita melakukannya?  

3. Bagaimana kita melakukannya?  

4. Kapan kita berhasil?  

5. Ke mana Tuhan membawa kita?  

 

Jika Anda belum memikirkan kelima aspek dari visi gereja Anda, Tim Anda tidak akan dapat 

mengaksesnya.  

 

Jika Anda mengajukan lima pertanyaan kejelasan ini kepada 40 pemimpin teratas di gereja Anda, 

apa yang akan mereka katakan? Jika mereka tidak memiliki jawaban yang jelas, ringkas, dan 

meyakinkan yang merupakan jawaban yang sama, maka Anda tahu ada pekerjaan yang harus 

dilakukan. Mereka harus dipersiapkan… 

 

Dalam proses perencanaan, para pemimpin bertanggung jawab atas "visi yang menetes." 

Sepanjang kepemimpinan harian Anda, Anda “meneteskan” visi ke Tim. Seiring waktu, visi itu 

mulai meresap dan memenuhi orang lain yang juga mulai meneteskan visi. Visi harus menjadi 

pelatihan praktik Tim dan melibatkan pasukan pencerita sehari-hari dan setiap hari. Seharusnya 

tidak pernah diturunkan ke pemberian khusus yang hanya bisa diberikan oleh pemimpin utama 



atau asal, dalam hal gereja adalah berasal dari Pendiri Gereja itu sendiri. Visi Pendiri GKKI itulah 

yang secara khusus dituangkan (bukan hanya diteteskan) ke saya (Mahli Sembiring) selama dua 

tahun 1998-1999 dalam berbagai kesempatan di berbagai tempat. 

 

ENAM ALASAN MENGAPA RENCANA GAGAL  

Dengan mimpi apa pun yang kita kejar, perjalanan akan memiliki penghalang yang tak 

terhindarkan untuk dijelajahi dan diatasi. Juga selalu ada perangkap yang harus dihindari, bahkan 

ketika kita sudah terperangkan harus berusaha untuk melepaskan diri dan bebas kembali. 

Terkadang kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang apa yang harus dilakukan 

ketika kita melihat skenario sebaliknya, yaitu apa yang tidak boleh dilakukan.  

 

Pernahkah Anda menjadi bagian dari pertemuan yang sia-sia atau retret strategis yang semuanya 

berbicara, tetapi tidak ada tindakan?  

 

1. Semua rencana tinggal di atas kertas.  

Tidak ada yang mau menghabiskan energi dan waktu mereka memimpin atau menjadi bagian 

dari sesuatu yang tidak pernah terbang.  

 

Sebaliknya, proses visi yang dirancang dengan baik adalah salah satu hal yang paling menarik 

untuk dipimpin dan dialami. Pertimbangkan beberapa alasan mengapa proses perencanaan 

gagal.  

 

2. Rencana itu diisi dengan terlalu banyak informasi.  

Kita semua telah melihat rencana itu dengan lima tujuan menyeluruh dan 22 tujuan (jika Anda 

tidak bersyukur). Masalah dengan terlalu banyak informasi adalah bahwa satu-satunya orang 

yang mendapat manfaat adalah para pendeta eksekutif atau anggota dewan atau Badan Pekerja 

Harian Majelis dengan kebutuhan kontrol yang tinggi. Memiliki semua sasaran dan sasaran yang 

tercantum di satu tempat membantu mereka merasa senang dengan rencana tersebut. Jujurlah 

kepada GKKI, setelah Kepemimpinan Ketua Umum Sinode yang dipegang Pendiri beralih ke 

generasi berikutnya, apakah ada tujuan bersama yang terwujud? Kalau ada, berapa persenkah 

yang terwujud dari semua yang pernah diputuskan dalam Sidang Raya Sinode? Jangan-jangan 

bahkan tidak ada orang yang melakukan pemantauan terus menerus dan melakukan perhitungan 

tingkat pencapaian setiap masa jabatan kepengurusan. Kalau ya, saatnya kita berubah menuju 

perbaikan yang menuju gereja Tingkat Lima. 

 

Masalah sebenarnya adalah bahwa tidak ada orang lain di organisasi yang peduli dengan tujuan. 

Sebuah rencana yang terkubur dalam informasi merindukan elemen manusia dan tidak 



terhubung pada tingkat emosional. Itu tidak membantu kebanyakan orang tahu apa yang harus 

dilakukan dan bagaimana pekerjaan mereka sesuai dengan rencana.  

 

Pada tingkat ringkasan, sebuah rencana harus memiliki lima hal: misi, nilai-nilai, ukuran, visi yang 

tepat, dan semua orang tahu satu ini yaitu tujuan paling penting kapan saja. Pernyataan misi dan 

nilai-nilai rencana terlalu umum. Ingatlah bahwa kami berbicara tentang visi generik yang 

menjadi salah satu hambatan bagi visi tumbuh kembang yang meningkatkan Kingdom. Ini dia lagi. 

Kita sudah begitu jenuh dengan "generik", ya kita menjadi bosan dan mengabaikannya dalam 

kepemimpinan gereja sehingga kita bahkan tidak menyadari apa itu lagi.  

 

Misi dan nilai-nilai harus luas, bermakna luas, mencakup luas, melibatkan luas dan besar, tetapi 

tidak generik. Mereka luas karena mereka membutuhkan banyak jenis kegiatan untuk 

menyelesaikannya dan berbagai jenis tugas dapat mengalir keluar dari nilai yang dipegang teguh. 

Misi dan nilai-nilai Anda harus luas namun spesifik.  

 

3. Rencana itu tidak menjelaskan bagaimana misi itu tercapai.  

Ini kembali ke mengidentifikasi inisiatif yang memajukan visi dan menentukan prioritas dan 

kemudian orang yang bertanggung jawab untuk memastikannya sampai ke sana. Setiap orang 

harus memiliki gambaran yang jelas tentang visi dan bagaimana peran mereka cocok dengan visi 

tersebut.  

 

4. Rencana itu tidak mengklarifikasi kapan misi selesai.  

Mengusahakan sesuatu tanpa mengetahui apakah Anda benar-benar mencapainya bisa 

membuat frustrasi. Plus, itu dapat menghambat kemajuan. Dengan tidak ada kriteria yang jelas 

di tempat, urgensi jatuh ke pinggir jalan. Kami siap untuk mencapai tujuan. Ketika kami tidak 

menetapkan kriteria khusus untuk dikerjakan, tugas mendesak lainnya, sering kali tidak terkait 

dengan visi, mulai mendorong ke pinggir inisiatif yang terkait dengan visi.  

 

5. Proses perencanaan melibatkan terlalu banyak orang.  

Keputusan oleh panitia seringkali rumit dan memakan waktu. Saya tidak mengatakan jangan 

melibatkan Tim kepemimpinan Anda. Orang memiliki apa yang mereka bantu ciptakan. Namun, 

saya mendorong para pemimpin untuk mempersempit jumlah pemimpin yang terlibat, terutama 

pada tahap perencanaan awal. Kemudian sampaikan rencana itu kepada Tim yang lebih banyak, 

dorong diskusi terbuka.  

 

6. Rencananya terlalu kaku.  

Godaannya adalah untuk berpegang teguh pada rencana dengan pegangan besi dan bahkan 

berjuang untuk melindunginya. Tetapi sejarah membuktikan bahwa segalanya akan berubah dan 



tidak berjalan sesuai rencana. Para pemimpin visioner sejati memegang rencana mereka dengan 

tangan terbuka. Selama administrasi kepresidenannya, Dwight D. Eisenhower berkata, "Dalam 

mempersiapkan pertempuran, saya selalu menemukan bahwa rencana tidak berguna, tetapi 

perencanaan sangat diperlukan." Mengubah rencana menyebabkan kita kehilangan tanda-tanda 

peringatan ranjau darat potensial yang sedang kita tuju. Rencana tetap, teknis pelaksanaannya 

fleksibel. 

 


