Panduan untuk
Pemimpin
Pelayanan Kaum
Muda

1. Pengantar
Selamat datang di Hillsong youth, pelayanan untuk kaum muda di Hillsong
Church.
Adalah sebuah keistimewaan untuk bisa melayani generasi selanjutnya dan kami
menganggap serius keistimewaan tersebut. Kami menghargai kerinduan anda
untuk menjadi partner kami dalam memimpin generasi ini dan membuat dampak
yang positif dalam hidup mereka.
Adalah hal yang penting untuk anda mengerti apa yang akan menjadi komitmen
anda sebelum memulai pelayanan ini dan mengetahui bahwa ada harapanharapan yang kami taruh atas diri anda mengenai cara anda hidup dan bertindak
sebagai pemmpin.
Panduan ini bertujuan untuk menolong anda membuat pilihan-pilihan yang bijak
sebagai seorang pemimpin dan untuk melindungi anda dan gereja kami dari
situasi yang tidak diinginkan. Panduan ini seyogyanya akan membentuk
landasan untuk anda menjadi pemimpin di pelayanan kaum muda kami.
Dengan menjadi seorang pemimpin, berarti anda setuju untuk bertindak sesuai
dengan tata cara dalam panduan ini. Apabila anda mempunyai pertanyaan,
kekuatiran atau masalah dengan isi dari panduan ini, mohon untuk berbicara
kepada salah satu pastor pelayanan kaum muda mengenai hal tersebut.
Seperti kita tahu, ribuan anak muda datang ke pelayanan kaum muda kami
setiap minggunya, maka kebutuhan untuk sikap yang transparan, berintegritas,
unggul dan bisa dipercaya meningkat.
Tujuan dari tata cara di panduan ini bukan untuk menghilangkan kegembiraan
dan kesukacitaan dari apa yang kita lakukan sebagai pemimpin kaum muda,
namun bertujuan untuk menciptakan tempat dimana kita bisa memberikan yang
terbaik dalam jangka panjang, yaitu untuk memberikan dampak yang radikal
dalam hidup anak muda dengan penuh gairah dan cara yang menyenangkan.
Kami berdoa agar perjalanan kepemimpinan anda dalam Hillsong Youth dapat
berbuah dan bermanfaat dan supaya bersama-sama kita dapat memberikan
dampak yang besar pada generasi ini.

2. Pedoman dan ekspektasi untuk pemimpin kelompok
kaum muda
a. Ekspektasi dalam keterlibatan
GEREJA
• Hadir pada minimal 2 ibadah di akhir pekan – melayani di satu kebatkian
dan beribadah di ibadah yang lain
• Hadir pada ibadah penting gereja lainnya (contoh : Rekaman Album, Natal
dan Paskah)
KEGIATAN KAUM MUDA
• Hadir setiap minggu dalam acara kaum muda, baik hari rabu atau jumat
malam
• Berantusias dan bersemangat dalam setiap kegiatan
• Berlaku sopan dan hormat kepada para orang tua dan pemimpin yang lain
KELOMPOK SEL
• Hadir dalam pelatihan untuk pemimpin Kelompok Sel maupun ikut serta
dalam kelompok sel yang sesuai dengan kelompok umur anda
• Memimpin atau menjadi asisten pemimpin kelompok sel untuk kaum muda
atau RDG (Radical Discipleship Group), sebutan untuk kelompok sel kaum
muda
ACARA KHUSUS
• Melayani atau berpartisipasi di acara utama gereja / acara kaum muda:
o Summercamp (retreat musim panas)
o Encounterfest
o Colour / Men’s Conference
o Youth Alive Events (Big Exo Day, Groundswell)
PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN
• Hadir dalam pelatihan tahunan
• Hadir dalam pertemuan pimpinan mingguan yang berlangsung sebelum
hari Rabu atau Jumat malam
• Hadir dalam Leadership Vision Nights (acara untuk menyatukan visi)
• Memiliki jiwa yang mau belajar dan patuh kepada pemimpin yang telah
ditunjuk di dalam pelayanan kaum muda
Catatan: Kepemimpinan bukanlah sebuah “Satu ukuran untuk semua”. Apabila
anda tidak dapat berkomitmen untuk salah satu ekspektasi di atas, anda bisa
mendiskusikannya dengan pastor anda.

b. Ekspektasi Gaya Hidup
Sebagai seorang pemimpin, anda diharapkan untuk hidup dengan standar moral
yang bisa menjadi contoh untuk para kaum muda sehingga memampukan anda
untuk memiliki hidup yang tak bercela.
•
•
•
•
•
•

Berlaku bijak dan menjadi contoh dalam aktivitas sosial
Menjaga kemurnian seksual baik sebagai pribadi maupun di dalam
membina hubungan
Menjaga integritas yang alkitabiah di dalam pekerjaan, usaha,
pertemanan dan keluarga
Menaati hukum yang berlaku di Negara kita
Mengejar pertumbuhan rohani di setiap waktu dan memiliki kebiasaan
untuk mempunyai waktu berdoa dan membaca Firman Tuhan setiap hari
Membangun hubungan yang jujur dan bisa dipercaya dengan salah
seorang pemimpin, dimana orang tersebut sanggup untuk mendorong
anda untuk terus bertumbuh dan berubah

Dalam kaitannya dengan pengkonsumsian alcohol, kami meminta anda untuk
berlaku bijak dan terus ingat peran anda sebagai seorang pemimpin yang juga
merupakan duta untuk Kristus dan Gereja di masa sekarang. Berikut adalah
beberapa pedoman untuk menolong anda dalam membuat keputusan:
•
•
•

Para pemimpin diharapkan untuk tidak mengkonsumsi alkohol di depan
anak muda berusia di bawah 18 tahun
Para pemimpin tidak boleh mengkonsumsi alkohol di setiap acara yang
berkaitan dengan gereja
Para pemimpin diharapkan untuk mengkonsumsi alkohol dengan
bertanggung jawab dan tidak berlebihan, apabila mereka memilih untuk
tetap minum.

C. Pemberhentian dalam kepemimpinan
Anda dapat diberhentikan dari jabatan kepemimpinan dan tindakan yang sesuai
akan diberlakukan kepada anda apabila:
•
•
•
•

Anda terbukti bersalah melakukan tindakan pidana
Anda mempengaruhi seorang anak muda untuk melakukan tindakan
pidana
Anda gagal untuk mematuhi pedoman yang dinyatakan dalam manual ini
Apabila anda terlibat dalam salah satu dari tindakan berikut:
o Penyalahgunaan zat / mabuk
o Perbuatan asusila
o Gaya hidup yang tidak sesuai dengan Firman Tuhan

•

Apabila seorang pastor memiliki kecemasan yang serius terhadap
karakter anda atau kemampuan anda untuk tetap ada di dalam
kepemimpinan, termasuk kehilangan kepercayaan di dalam karakter anda
atau kemampuan anda untuk memimpin

Tentunya akan ada masa untuk restorasi, yang akan mengizinkan anda untuk
masuk ke dalam kepemimpinan lagi apabila anda telah benar-benar bertobat dan
setuju untuk tunduk pada akuntabilitas dan pemimpin anda. Hal ini bisa termasuk
pemberian berbagai langkah untuk restorasi.
Setelah dimulainya peran kepemimpinan, semua pemimpin harus melewati 3
bulan masa percobaan sesuai waktu yang ditentukan oleh pastor anak muda
yang akan menentukan setelah anda berpartisipasi sebagai piminan dalam
pelayanan kaum muda.
Keputusan pastor mengenai kecocokan seseorang untuk peran kepemimpinan
bersifat final.
d. Memimpin tanpa cela / tuduhan
Persepsi yang salah seringkali lebih merusak daripada melakukan kesalahan itu
sendiri. Sebagai pemimpin, anda harus sadar bagaimana orang melihat tindakan
anda dan jangan izinkan ada tuduhan atau salah sangka.
Untuk alasan tersebut, kami telah mengembangkan beberapa pedoman yang
harus ditaati oleh semua pemimpin kaum muda untuk menghindari adanya
potensi tuduhan atau persepsi yang merusak.
Mohon diingat bahwa pedoman ini banyak berhubungan dengan memimpin
mereka yang masih di bawah 18 tahun (atau disebut disini sebagai anak muda)
•

•
•
•

•

Seorang pemimpin harus menghindari berada dalam sebuah
rumah atau ruang tertutup hanya sendirian bersama seorang
anak muda
Seorang pemimpin tidak diizinkan untuk membawa murid ke
tempat yang gelap
Seorang pemimpin tidak diperkenankan mengunjungi seorang
muda atau anak kecil ketika mereka di rumah sendirian
Seorang pemimpin tidak diperkenankan untuk berinteraksi
dengan anak muda dengan cara yang bisa mengarah ke
seksual (ciuman, memeluk seluruh tubuh)
Seorang pemimpin dilarang untuk menyentuh tubuh anak muda
di tempat yang tertutup apabila memakai baju renang

•
•

•
•
•

•

•
•
•

Seorang pemimpin tidak diperkenankan untuk menggunakan
ruang ganti bersamaan dengan anak-anak muda lainnya
Seorang pemimpin harus menghindari mengantar hanya satu
anak muda di dalam mobil atau kendaraan. Anak muda pertama
atau 2 anak muda terakhir harus dijemput atau diantar
bersamaan.
Seorang pemimpin harus selalu meminta izin orang tua pada
saat hendak melakukan acara bersosialisasi
Seorang pemimpin tidak boleh memaksa seorang anak muda
untuk melakukan sesuatu yang mereka tidak inginkan
Seorang pemimpin harus selalu menghubungi orang tua para
anak muda apabila mereka terlambat atau ada perubahan
rencana
Seorang pemimpin harus mempertimbangkan di kerumunan
mana mereka berada ketika sedang pergi ke pesta atau
bersosialisasi
Seorang pemimpin harus selalu menunjukkan integritas dan
menunjukkan bahwa mereka telah menaati aturan negara
Seorang pemimpin harus menjaga integritas keuangan
(contohnya membayar tagihan, hutang, pajak)
Seorang pemimpin dilarang menganjurkan kontak fisik yang
tidak aman atau tidak layak (seperti olahraga yang tidak aman,
berkelahi)

3. Kepemimpinan dalam Kelompok Sel / Pemuridan
a. Pedoman pertemuan kelompok
Berikut adalah beberapa panduan dan peraturan yang melindungi anda pada
saat menyelenggarakan kelompok sel. Hal ini terutama digunakan pada saat
memimpin anak muda dibawah 18 tahun.
Biarkan pintu di ruangan terbuka pada saat melakukan pemuridan. Orang
tua yang ada di dalam rumah harus bisa melihat apa yang sedang
dilakukan
• Pastikan pertemanan anda dengan murid-murid tetap layak. Pertemanan
anda haruslah tidak memiliki intensi emosional lebih baik dari sisi anda
maupun murid-murid
• Bicaralah kepada orang tua sebelum berbicara pada murid-murid.
Meskipun murid anda yang menjawa telepon, adalah hal yang baik untuk
meminta berbicara kepada orang tua atau wali mereka terlebih dahulu.
Hal ini terlebih ditujukan pada murid-murid yang duduk di bangku SMP.
• Lakukanlah pemuridan di rumah seorang murid dimana ada orang tua di
dalamnya. Tempat untuk pemuridan haruslah sebuah rumah. Hal ini
sifatnya wajib untuk murid-murid yang duduk di bangku SMP.
• Semua rumah dimana pemuridan berlangsung harus disetujui oleh pastor
kelompok umur atau pastor kaum muda. Keluarga yang menjadi tuan
rumah harus dikenal oleh gereja.
• Hindari berada sendirian dengan hanya 1 atau 2 murid. Apabila hanya ada
1 atau 2 murid dalam kelompok pemuridan anda, maka anda harus
bergabung dengan kelompok lain.
• Anda tidak diperkenankan mengadakan acara menginap atau
menghabiskan waktu semalaman dengan murid-murid anda.
• Murid-murid di bawah 16 tahun tidak diperkenankan menginap di rumah
anda.
b. Antar-jemput murid-murid ke acara kaum muda
• Seorang pemimpin tidak diperkenankan untuk mengantar-jemput seorang
anak tanpa ada setidaknya satu orang dewasa lain di dalam mobil.
• Seorang pemimpin harus menaati peraturan lalu lintas di setiap saat untuk
alasan keamanan dan untuk menjadi contoh kepada anak-anak muda. Hal
ini termasuk menjaga kecepatan, mengenakan sabuk pengaman, dan lain
sebagainya
• Seorang pemimpin tidak diperkenankan membonceng anak muda dengan
motor
• Seorang pemimpin tidak diperkenankan mengantar jemput orang lebih
dari kapasitas kendaraan
•

•

Anda harus mengatur penjemputan 2 murid pertama dan pengantaran 2
murid terakhir, sehingga menghindari anda sendirian di dalam mobil
dengan hanya 1 orang murid.

C. Aktivitas di luar gereja
• Seorang pemimpin harus mendapatkan persetujuan orang tua untuk
segala aktivitas di luar gereja
• Seorang pemimpin tidak diperkenankan mengadakan aktivitas yang tidak
pantas untuk umur anak muda (contohnya membawa anak 13 tahun
menonton film dewasa)
• Seorang pemimpin harus melakukan pengecekan di www.imdb.com untuk
isi film yang memiliki unsur kekerasan, seksual sebelum mengadakan
acara nonton bersama para murid. Walaupun seorang anak muda telah
cukup umur untuk menonton bioskop, pemimpin harus menggunakan
hikmat dalam memilih film apa yang pantas dilihat bersama dengan anak
seusia mereka
• Seorang pemimpin tidak diperkenankan mengadakan aktivitas yang
memiliki resiko besar untuk para kaum muda
• Acara menginap tidak diperkenankan
• Pemimpin harus selalu mengingat bahwa dirinya adalah perwakilan
Hillsong Church dan pelayanan kaum muda kemanapun mereka pergi dan
haruslah bertindak dengan semestinya
• Pemimpin harus menyetir dengan aman pada saat membawa anak-anak
muda di dalam kendaraan mereka
• Anak-anak berusia sekolah tidak diperkenankan melakukan aktivitas di
atas pukul 8.30 malam pada saat hari sekolah, kecuali seiizin orang tua.
Hal ini termasuk pemuridan harus selesai pukul 8.30 malam
• Usahakan selalu ada pemimpin lain yang hadir pada saat acara di luar
gereja
d. Peraturan untuk pelayanan pastoral
i. Pelatihan SAFE
Semua pemimpin kaum muda di Hillsong diwajibkan untuk berpartisipasi
dalam pelatihan SAFE (Sexual Abuse Freedom and Education) setiap
tahunnya. Para pemimpin harus menyetujui untuk bertindak sesuai
dengan tata cara dan aturan yang terpapar dalam pelatihan SAFE,
sebagai tambahan kepada aturan pelayanan kaum muda dan panduan
prosedur lainnya.
ii.

Pelaporan wajib dan pengungkapan tindakan yang tidak wajar
Sebagai pemimpin, anda memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan
segala informasi mengenai tindakan yang tidak wajar terhadap seorang
dibawah 18 tahun kepada pastor kelompok umur anda. Anda tidak

diperkenankan untuk menjanjikan kepada anak-anak muda untuk
merahasiakan apapun.
iii. Contoh situasi pelayanan pastoral
Sebagai pemimpin kaum muda, ada hal-hal yang anda mampu untuk atasi tapi
ada juga beberapa hal dimana anda harus memberitahu pastor kelompok umur
anda.
Anda dapat memberitahu pastor untuk situasi yang membutuhkan pelayanan
pastoral dengan menelepon gereja untuk hal-hal yang mendesak atau melalui
email kepada pendeta kelompok umur (age group pastor) dalam kurun waktu 12
jam untuk hal-hal yang tidak mendesak.
Sebagai seorang pemimpin, saya dapat melakukan pelayanan pastoral untuk:
• Masalah-masalah sekolah yang ringan
•

Pertemanan

•

Hubungan laki-laki / perempuan

•

Pekerjaan Rumah

•

Manajemen waktu

•

Hubungan dengan Tuhan

•

Masalah-masalah keluarga yang ringan

•

Tantangan-tangan seksual ringan – pornografi ringan, masturbasi

Situasi yang harus dilaporkan ke Pastor untuk anak muda (Age Group /
Extension Youth Pastor ):

•

Penyalahgunaan zat aditif/narkoba

•

Bullying di sekolah

•

Masalah-masalah keluarga yang berat – perceraian, perpisahan, kematian

•

Gangguan pola makan

•

Tantangan-tantangan seksual berat – kecanduan pornografi atau seks
yang parah, homoseksualitas

•

Gangguan mental – ketakutan, kegelisahan, depresi, kemarahan, rasa
malu, rasa bersalah

•

Situasi-situasi yang mengancam jiwa – kekerasan, bunuh diri

Adalah sangat penting ketika seorang anak muda menyingkapkan informasi
kepada Anda bahwa anda membuat mereka sadar bahwa Anda mungkin secara
hukum terikat untuk menyampaikan informasi tersebut ke gembala atau otoritas.
Dalam situasi apapun Anda tidak dapat berjanji untuk menyimpan informasi
tersebut rahasia.

4. Kebijakan Program Pelayanan Kaum Muda
a. Pengawasan Gedung /Kebijakan Keamanan
Pentingnya pengawasan gedung didasarkan pada 2 hal berikut:
1. Melindungi anak muda yang tergabung dalam pelayanan Hillsong Church
dari semua bentuk bahaya atau pelecehan. Mencegah lebih baik dari
pada mengobati.
2. Melindungi integritas Hillsong Church – bahkan untuk menghindari wujud
pelanggaran sekecil apapun. Seiring dengan profil Gereja yang meningkat
demikian pula alasan-alasan untuk menyerang Gereja. Hal ini penting
untuk menimbulkan kepercayaan kepada jemaat dan komunitas dalam
skala besar.
Prioritas dari pengawasan gedung untuk anak-anak muda adalah:
Memastikan perlindungan anak-anak muda dan pemimpin dari
bahaya atau ancaman berbahaya (termasuk bahaya fisik, isu
Kesehatan dan Keselamatan Kerja seperti genangan air di lantai,
dan anak muda diancam oleh sesamanya)
Bersiaga terhadap tindakan berbahaya, agresif atau ofensif dan
cepat menangani hal tersebut (hal ini termasuk perkelahian, caci
maki, segala tindakan seksual, komentar kasar terhadap satu sama
lain)
Melindungi properti kegiatan meliputi gedung, kendaraan, dan
barang-barang pribadi (dari vandalisme, pencurian atau orang yang
mencoba masuk area terlarang)
Mengawasi semua akses masuk dan keluar dari gedung (termasuk
individu yang telah dilarang atau mencurigakan untuk masuk,
mencegah anak muda untuk pergi selama acara tanpa
sepengetahuan orang tua, dan memeriksa keamanan semua pintu
masuk)
Menyampaikan nilai pengawasan, kedewasaan, dan tanggung
jawab yang kuat kepada orang tua, anak muda dan masyarakat

luas (seperti hadir saat orang tua mengantar atau menjemput,
menunjukan diri sendiri sebagai pemimpin yang dihormati, dan
menjaga standar tindak laku sekalipun di bawah tekanan.)
Dalam setiap acara anak muda pada Jumat malam kami menyewa jasa
keamanan profesional. Pengawal profesional bersiaga dalam setiap waktu untuk
membantu dalam situasi-situasi yang mungkin terlalu sulit untuk diatasi oleh
pemimpin anak muda kami dan sukarelawan/volunteers.
Anak muda yang terlibat dalam acara Fuel harus tetap berada dalam acara
tersebut sepanjang waktu. Anak muda yang terlibat dalam acara Wildlife harus
tetap berada dalam lingkungan Hillsong Church sepanjang waktu. Jika ada anak
muda yang ingin meninggalkan acara Fuel atau Wildlife, tim pengawas gedung
harus menghubungi orang tua untuk memperoleh izin lisan untuk membiarkan
anak itu pergi atau mengatur penjemputan anak tersebut.
Anak muda dapat dilarang untuk mengikuti acara kami dengan keputusan dari
Pastor anak muda cabang. Pemimpin anak muda dan Pastor kelompok umur
bertangungjawab untuk membuat rekomendasi kepada Pastor anak muda
cabang. Adalah tanggungjawab dari tim keamanan profesional untuk
menindaklanjuti larangan hadir bagi orang tertentu.
Semua kebijakan pengawasan gedung ada untuk perlindungan anak-anak muda
kami dari bahaya di luar batasan Hillsong Church dan untuk menghargai
kepercayaan yang telah diberikan oleh orang tua yang mengirimkan anakanaknya untuk menghadiri acara-acara kami. Bukanlah maksud kami untuk
memiliki suatu lingkungan yang restriktif, tetapi untuk menciptakan suatu
lingkungan yang aman sehingga anak-anak muda kami dapat menikmati acara
yang kami selenggarakan. Anak-anak muda dalam setiap acara harus selalu
diberikan akses ke toilet, air minum, dan sebuah telepon. Kami tidak pernah
akan memaksa seseorang untuk tetap berada dalam acara yang mereka tidak
mau terlibat, dan langkah yang tepat harus diambil untuk memastikan
keselamatan anak muda tersebut adalah prioritas. Oleh karena itu kami
mengusahakan untuk tidak membiarkan orang muda tersebut pergi tanpa
menghubungi orang tua terlebih dahulu atau memberikan orang muda tersebut
akses ke telepon.

b. Kebijakan Pengunjung Dewasa
Ketika pengunjung dewasa ingin berkunjung acara Fuel atau Wildlife kami,
mereka harus membawa salinan email persetujuan tertulis dari pendeta Fuel
atau Wildlife.

Pengunjung harus mendaftarkan diri pada resepsionis dan akan diberikan
sebuah tanda pengenal pengunjung yang harus dikembalikan pada akhir acara.
Informasi lebih lanjut dapat diperoleh dengan menghubungi administrator youth
dari setiap cabang.
Jika ada orang tua yang ingin berkunjung ke acara Fuel atau Wildlife, mereka
dapat berdiri di belakang dan selalu didampingi oleh seorang pemimpin. Seorang
pemimpin maksimal dapat mendampingi sampai 6 orang tua.

c. Panduan Acara Luar Ruangan
Acara-acara di luar ruangan kami harus memenuhi kriteria berikut:
• Tingkat suara / kegaduhan yang patut dengan pertimbangan akan area
tempat belanja dan perumahan sekitar.
• Pengawasan yang cukup pada semua aktivitas luar ruangan.
• Penilaian risiko harus dilaporkan sebelumnya kepada Campus Youth
Pastor (Pastor kaum muda di setiap cabang)
• Kantin / stan makanan harus higienis dan dijalankan dengan aman.

d. Kebijakan P3K
Seorang dewasa dengan sertifikat P3K yang valid harus hadir dalam setiap
acara dan kegiatan anak muda. Untuk acara dalam skala besar, Layanan
Paramedis atau Ambulans harus disewa.
Setiap insiden harus dirujuk kepada Petugas P3K yang bertugas dalam berbagai
acara.
Beberapa panduan P3K:
• Dalam keadaan darurat telepon 119 (Ambulans) segera
• Jika seorang anak muda diduga memiliki cedera pada tengkorak atau
tulang bekang, jangan memindahkan mereka tanpa terlebih dahulu
berkonsultasi pada Petugas P3K kecuali mereka ada dalam bahaya
terkena cedera lebih lanjut.
• Selalu berhikmat dan berhati-hati – selalu lebih baik untuk menilai sebuah
situasi lebih serius daripada yang sebenarnya mungkin terjadi
• Kita seharusnya tidak memindahkan seorang anak muda ke pusat medis
kecuali kita telah mendapat instruksi khusus dari Layanan Paramedis atau
Ambulans.
• Dalam kasus seorang anak muda memerlukan perawatan di luar tempat
kejadian, ambulans harus dipanggil kecuali kita telah mendapat instruksi
yang jelas dari orang yang memiliki kualifikasi untuk melakukan hal lain.

Dalam kasus cedera, kecil atau besar, formulir laporan insiden harus
dilengkapi di meja resepsionis.

e. Mengeluarkan / Menskors Anak Muda dari Aktivitas Anak
Muda
Pelayanan anak muda kami meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan
menciptakan lingkungan dan budaya yang aman untuk dinikmati oleh anak-anak
muda kami. Dalam keadaan tertentu, seorang anak muda dapat dilarang atau
diskors dari pelayanan anak muda kami.
Anda bertanggungjawab untuk melengkapi sebuah laporan insiden yang
berkaitan dari situasi berikut kepada pastor Anda untuk penyelidikan lebih lanjut:
• Tindakan kekerasan
• Seorang anak muda membawa senjata
• Seorang anak muda membawa obat-obatan (termasuk alkohol) di luar
obat-obatan yang diresepkan
• Bullying / penganiayaan emosional
• Aktivitas seksual atau predator
• Geng
• Pencurian atau perusakan properti yang disengaja (baik properti Gereja
atau properti orang muda lainnya)
• Mengabaikan atau tidak menghormati pemimpin atau personel
keamanaan secara terang-terangan
• Setiap tindakan yang berlawanan dengan tipe budaya yang kami bangun
dalam acara-acara gereja kami.
Anak muda yang tidak menaati aturan dan batasan dari pelayanan anak muda
dapat dilarang untuk hadir secara permanen atau diberikan tenggat waktu skors
sebelum mereka diperbolehkan untu datang kembali. Bagaimanapun juga, pastor
kaum muda akan menentukan langkah terbaik yang diambil sehingga sangat
penting bagi Anda sebagai pemimpin untuk melaporkan setiap insiden kepada
mereka. Lengkapi formulir laporan insiden pada meja resepsionis jika ada dari
tindakan yang telah disebutkan tersebut terjadi.

5. Pelayanan Dalam Sekolah / Universitas
a. Panduan Umum
Ketika kita melayani atau menjalankan program di sekolah-sekolah dan
universitas, berikut panduan yang harus dipatuhi:
• Kebijakan dan aturan yang ada di sekolah atau universitas harus selalu
dihormati
• Datang 10 menit lebih awal dan hargai setiap perjanjian atau pengaturan
yang telah dibuat
• Pemimpin harus menghindari situasi yang konfrontatif dan fokus dalam
melaksanakan tugas yang ada dengan cara yang damai dan
menyenangkan.
• Jika praktis dan memungkinkan, kita harus bekerja dalam kesatuan
dengan gereja-gereja / pelayanan lainnya untuk mencapai dampak
maksimum.
• Pemimpin harus menunjukan tingkah laku yang menjunjung pernyataan
dari Hillsong Church dan pelayanan anak muda ketika menjalankan
perannya di sekolah-sekolah dan universitas-universitas.
• Kita harus selalu mengacu pada rencana yang telah disetujui. Jangan
menggonta-ganti rencana jika sekolah atau universitas terkait telah
menjelaskan apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan.

b. Panduan Khusus Sekolah
Secara khusus di sekolah kita harus:
• Menunjukkan kehadiran diri di kantor sekolah.
• Memastikan program dan aktivitas yang kita jalankan aman untuk orang
muda, secara khusus menghindari aktivitas kontak fisik.
• Memastikan setiap aktivitas yang memerlukan persetujuan dijalankan oleh
kepemimpinan di sekolah sebelum kita berasumsi bahwa segalanya
diperbolehkan.
• Memperoleh izin untuk memberikan materi promosi kepada siswa-siswi.
• Mengikuti satuan kurikulum
• Bekerja sama dengan pendeta / pembina kerohanian sekolah, koordinator
kelas Agama atau Pendalaman Alkitab atau siapapun yang ditunjuk oleh
otoritas di dalam sekolah.
• Menyerahkan rencana aktivitas kepada Pastor kaum muda yang
bertanggungjawab.

•

Ingatlah bahwa beberapa aktivitas yang kami laksanakan di acara kaum
muda mungkin tidak cocok dijalankan di sekolah-sekolah (contoh: tribal
challenges, musik keras)

c. Panduan Spesifik Universitas
Secara spesifik dalam universitas kita harus:
• Memperoleh izin dari tingkat struktur pengelola universitas yang sesuai
ketika menyelenggarakan acara-acara
• Sadar akan panduan yang berlaku dalam universitas tertentu (hal ini
berbeda dari satu kampus ke kampus lainnya) mengenai unit kegiatan
mahasiswa, perwakilan kerohanian, serta Kesehatan dan Keselamatan
Kerja.
• Menghargai jadwal mahasiswa dan periode ujian dalam segala waktu
• Memiliki standar keunggulan yang tinggi dalam hal yang kita lakukan

6. Kamp Musim Panas dan Retreat Musim Panas
a. Pedoman dan Ketentuan Umum
Kamp dan retreat musim panas adalah dua acara utama di pelayanan kaum
muda. Sebagai seorang pemimpin, anda diharapkan sepenuhnya untuk
menjunjung tanggungjawab tersebut, baik secara spiritual maupun dalam hal-hal
praktis selama kamp/retreat berlangsung.
Di setiap saat di mana kita membawa anak muda untuk kamp atau retreat,
sangat penting bagi kita untuk selalu mengingatkan diri untuk bersikap bijaksana
dan memiliki wawasan yang terbuka.
Di bawah ini adalah beberapa pedoman umum dalam menjalankan
kepemimpinan selama kamp dan retreat:
- Ingat bahwa kita mewakili Hillsong Church dan pelayanan kaum muda
- Hindari situasi di mana kita hanya bersama satu anak muda terutama di
ruangan tertutup
- Biaya pendaftaran harus dilunasi sebelum hari pertama acara
berlangsung
- Pastikan terlebih dahulu apakah Anda bisa membawa kendaraan pribadi
ke kamp, karena pemimpin diharapkan untuk pergi bersama dengan grup
anak-anak mudanya dengan bus gereja (leader Fuel dan Wildlife saja)
- Selalu bersikap bijaksana dan ikuti arahan pastoral care terutama karena
kamp dan retreat cenderung membawa isu-isu tertentu dalam diri anak
muda ke permukaan

7. Privasi
Sebagai seorang pemimpin, Anda akan diberikan akses untuk informasi pribadi
anak-anak yang Anda pimpin. Penting diingat agar Anda memperlakukan
informasi ini dengan seksama, penuh kehati-hatian, menjaga kerahasiaannya
dan patuh pada kebijakan kerahasiaan Hillsong Church.
Di bawah ini adalah panduan umumnya:
- Jika anak muda tidak ingin berinterkasi, jangan mengontak mereka
- Jika anak muda atau orangtuanya meminta detil atau informasi mereka
dihapus dari rekor gereja, sampaikan hal ini ke age group pastor terkait
(atau asisten mereka) agar mereka bisa membantu memproses hal ini
- Jangan pernah memberikan kontak anak muda kepada orang lain

8. Penanganan Keuangan
Anda mungkin diminta untuk membantu menangani keuangan dari waktu ke
waktu, dalam bentuk:
- Mengumpulkan formulir registrasi di meja pendaftaran
- Menghitung uang persembahan di ibadah kaum muda
- Mengurus kantin atau BBQ
Penting diingat bahwa seluruh uang tunai yang masuk disimpan dengan baik dan
setiap prosesnya dicatat. Jika Anda merasa belum memahami prosedur ini,
tanyalah salah satu staf pelayanan kaum muda gereja.
Pedoman umum dalam menangani uang:
- Saat menghitung uang (persembahan), minimal ada 2 orang (3, jika
memungkinkan) yang menghitung bersama
- Uang tidak diizinkan untuk dibawa pulang, disimpan di dalam mobil, di
dalam laci terkunci, dan lain-lain. Uang harus segera disimpan di lemari
penyimpanan uang gereja dengan catatan laporan keuangan (countsheet)
dilampirkan
- Miliki integritas di setiap waktu – jika catatan dan jumlah uang yang
terkumpul tidak sama, Anda menempatkan diri Anda di bawah kecurigaan
dan ada kemungkinan Anda akan diturunkan dari posisi kepemimpinan
jika Anda dicurigai mencuri uang gereja
- Selalu ingat untuk mengisi dan melengkapi catatan laporan keuangan
(countsheet) dengan seksama
- Jika tidak yakin, hubungi staf pelayanan kaum muda sesegera mungkin

9. College Internship (Mahasiswa Magang)
Jika Anda sedang bersekolah di Hillsong College dan pelayanan kaum muda
adalah praktikum Anda, Anda diharapkan untuk patuh kepada beberapa
pedoman berikut:
- Anda bertanggungjawab untuk menyelesaikan/mengumpulkan setiap
berkas dan laporan pada waktunya kepada pengawas Anda, selambatlambatnya satu minggu sebelum Anda memerlukannya kembali
- Anda diharapkan untuk bisa mengatur kehidupan pribadi Anda, komitmen
terhadap lembaga edukasi dan komitmen lainnya, memastikan Anda
memberikan teladan kepemimpinan yang baik
- Karena Anda tidak akan selalu berinteraksi dengan pastor divisi
pelayanan Anda, Anda perlu mencatat/membuat jurnal berisi
tanggungjawab, tugas dan waktu yang Anda telah kerjakan sehingga di
akhir semester Anda bisa mempertanggungjawabkannya dengan baik
- Merupakan tanggungjawab Anda untuk membuat perjanjian dengan
pengawas atau pastor divisi pelayanan Anda untuk keperluan pembinaan
dan pelatihan serta pertanggungjawaban dan pengarahan, dan bukannya
meunggu sampai mereka mengontak Anda untuk mengatur pertemuan
dengan Anda
- Keberhasilan periode magang/intership Anda dengan pelayanan kaum
muda bergantung pada inisiatif dan integritas pribadi Anda
Di dalam pelayanan kaum muda ini, kami berkomitmen untuk:
- Memberikan kesempatan kepada Anda untuk melayani dan berkontribusi
dalam program-program yang ada, serta untuk memberikan dampak
positif bagi kehidupan anak-anak muda
- Memposisikan Anda dalam struktur kepemimpinan dan memberikan Anda
pembinaan, pemuridan, hubungan yang baik dan memberikan visi
- Membantu
Anda
menyelesaikan/melengkapi
segala
bentuk
berkas/laporan yang diberikan kepada kami tepat pada waktunya, disertai
dengan jurnal pelayanan Anda
- Memberikan Anda pelayanan pastoral sebaik mungkin selama masa
pelayanan Anda dengan pelayanan anak muda
Di divisi ini, selalu ada kesempatan besar bagi Anda untuk berkarya (kami tidak
pernah kekurangan peran dan selalu ada anak muda yang perlu dijangkau).
Kemampuan Anda untuk memposisikan diri Anda di dalam tim yang ada dan

menangkap dan menginternalisasi visi divisi ini adalah dua hal utama yang
penting ditunjukkan selama masa magang Anda.

10. Formulir dan Pendaftaran
Anda perlu melengkapi formulir aplikasi terlampir untuk menjadi pemimpin/leader
dan mengirimkan formulir Working With Children Check (Formulir Pemeriksaan
dan Perizinan Untuk Bekerja Dengan Anak-Anak Di Bawah Umur) sebelum Anda
diizinkan untuk melayani di pelayanan kaum muda.

RAHASIA

FORMULIR APLIKASI LEADER KAUM MUDA
NAMA: ____________________________________

JENIS KELAMIN: L / P

ALAMAT: __________________________________

KOTA: ____________

NO. TELEPON: (rumah) ___________ (hp) ___________ (kerja) ___________
EMAIL: ____________________________________ TGL LAHIR: __ / __ / __
GRUP USIA YANG DIINGINKAN:

Fuel / Wildlife / Powerhouse

CAMPUS / EXTENSION SERVICE: ___________________________________
Sudah berapa lama Anda bergereja di Hillsong Church? ___________________
Alasan ingin terlibat di pelayanan kaum muda:
________________________________________________________________
_______________________________
Pengalaman melayani di pelayanan kaum muda:
________________________________________________________________
___________________________
PEMBERI REKOMENDASI (bukan keluarga, setidaknya salah satu harus
merupakan pemimpin di Hillsong Church)
1. Nama: _____________________________ No. Telepon: _______________
2. Nama: _____________________________ No. Telepon: _______________
Keterlibatan/pelayanan di gereja saat ini: _______________________________
Pemimpin Connect Group (komunitas sel) saat ini: ________________________
Apakah Anda sudah menyelesaikan Discovery?

Ya

Tidak

Apakah Anda sudah dibaptis selam?

Ya

Tidak

Apakah Anda sudah dibaptis dalam Roh?

Ya

Tidak

Apakah Anda pernah terlibat tindakan kriminal?

Ya

Tidak

Jika YA, berikan detil:
_____________________________________

Apakah Anda sudah membaca “Panduan Kepemimpinan Divisi Kaum Muda” dan
apakah Anda setuju untuk patuh pada apa yang tercantum di dalamnya dan di
bawah kepemimpinan Hillsong Church?
Ya

Tidak

Apakah Anda bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan berikut dalam masa 12 bulan
mendatang?
Encounterfest (awal Oktober)

Ya

Tidak

Tidak Yakin

Jam / Hillsong (awal Juli)

Ya

Tidak

Tidak Yakin

Summercamp (pertengahan Januari)

Ya

Tidak

Tidak Yakin

Colour Conference (pertengahan Maret)

Ya

Tidak

Tidak Yakin

Men’s Conference (awal November)

Ya

Tidak

Tidak Yakin

Big Exoday (awal September)

Ya

Tidak

Tidak Yakin

PERNYATAAN
Saya menyatakan bahwa saya tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal atau
divonis bersalah dalam hal-hal yang terkait pada penyiksaan fisik ataupun
seksual. Saya mengizinkan Hillsong Church untuk melakukan pemeriksaan
melalui catatan kepolisian dan kontak rekomendasi untuk membuktikan
kesesuaian saya melayani di divisi kaum muda. Saya setuju untuk bertingah laku
yang seusi dengan ketentuan pelayanan kaum muda yang telah saya baca dan
pahami.

Tanda Tangan: ____________________________

Tanggal: __ / __ / __

