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BAB II 

Landasan teori Pendampingan Pastoral Dalam Kaitannya 

Terhadap Pelayanan Kerohanian  

 

 Manusia adalah makluk sosial yang hidupnya saling berdampingan dan 

memiliki hubungan simbiosis yang mana dalam kehidupan sosial yang dijalani 

manusia dituntut untuk saling menolong dan menopang antar sesama, sebab 

didalam kehidupan sosial ada berbagai bentuk masalah atau konflik yang terjadi 

dalam setiap lingkup kehidupan baik secara pribadi, keluarga, maupun dalam 

masyarakat. Cara menyelesaikan masalah atau konflik pun berbeda-beda, ada 

orang yang dapat menyelesaikan dengan cara yang baik, tetapi ada juga yang 

menyelesaikan dengan cara yang menyimpang dari norma-norma yang ada dalam 

masyarakat.  

Untuk itu, tidak dapat dipungkiri kalau ada banyak orang yang ditahan dan 

direhabilitasi didalam Rumah Tahanan Negara dan/ Lembaga Pemasyarakatan 

berkaitan dengan permasalahan kehidupan yang mereka hadapi. Mereka dalam hal 

ini tahanan dan narapidana sangat membutuhkan pendampingan yang bertujuan 

untuk membimbing mereka kearah hidup yang lebih baik. Tidak ada yang kekal 

dalam kehidupan ini selain perubahan. Artinya, manusia sebagai mahkluk sosial 

setiap hari diperhadapkan pada serangkaian perubahan baik itu perubahan di 

dalam maupun di luar diri manusia.  

Ketika diperhadapkan pada serangkaian perubahan dalam kehidupannya, 

tak jarang manusia merasa kehilangan kendalinya atas kehidupan ini. Mereka 

menjadi bingung bahkan putus asa, tidak tahu lagi apa yang seharusnya diperbuat. 
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Masa-masa ini sering disebut sebagai masa krisis. Jika seseorang mampu 

mengatasi krisis yang muncul dalam kehidupannya, maka dia akan dimampukan 

untuk memasuki tahapan perkembangan yang lebih tinggi. Namun jika tidak 

mampu, maka dia akan mengalami krisis yang tidak berkesudahan.  

 Dengan demikian dalam Bab II ini penulis akan memaparkan tentang 

Pendampingan Pastoral yang berkaitan dengan Pelayanan Kerohanian yang di 

berikan oleh pihak gereja setempat bagi Warga Binaan Nasarani di RUTAN kelas 

II-B Salatiga. 

 

II.1.Pendampingan Pastoral 

 Perkembangan pendampingan pastoral di Indonesia langsung atau tidak, 

dapat dikaitkan dengan usaha yang dilakukan oleh van Beek (seorang Amerika 

Belanda) pada tahun 1982 bersama dengan Wiryasaputra yang mulai melakukan 

penelitian sederhana, penerbitan dan pelatihan pendampingan psikologis. Dari 

upaya sederhana tersebut kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Kemudian 

pendampingan lahir karena kebutuhan konkret masyarakat, terutama karena 

munculnya berbagai persoalan manusia dalam aspek mental, emosional, spiritual, 

dan sosial. Persoalan tersebut tidak saja semakin beragam, melainkan juga 

semakin kompleks.
1
 Dalam prespektif sejarah peradaban manusia, sesungguhnya 

usia pendampingan setua umur manusia di bumi. Semangat, sikap, dan tindakan 

memedulikan dan mendampingi sesama yang mengalami krisis melekat erat 

dengan sejarah keberadaan dan peradaban manusia.   

                                                           
1
 Wiryasaputra Totok.S Ready To Care, (Yogyakarta : 2006), hal. 30 
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 Kata pendampingan pastoral adalah gabungan dua kata yang memiliki 

makna pelayanan, yaitu kata pendampingan dan kata pastoral. Menurut van Beek 

istilah pendampingan berasal dari kata mendampingi yang merupakan suatu 

kegiatan menolong orang lain yang karena suatu sebab perlu didamping. Orang 

yang melakukan kegiatan mendampingi disebut sebagai pendamping antara yang 

di dampingi dan pendamping terjadi suatu interaksi sejajar dan atau relasi timbal-

balik. Pihak yang paling bertanggung jawab (sejauh mungkin sesuai dengan 

kemampuan) adalah pihak yang di dampingi.  

Dengan demikian, istilah pendampingan memiliki arti kegiatan kemitraan, 

bahu-membahu, menemani, membagi/ berbagi dengan tujuan saling 

menumbuhkan dan mengutuhkan. Menurut Wiryasaputra pendampingan 

merupakan cara manusia memberadakan dan memberadabkan diri. Dengan 

semangat, sikap dan tindakan mendampingi orang yang mengalami krisis, 

manusia berada dan beradab. Tanpa pendampingan pada orang yang mengalami 

krisis, manusia tidak beradab dan tidak dapat disebut sebagai manusia. Dengan 

saling mendampingi manusia mampu mempertahankan dan memberadabkan 

keberadaannya sampai masa kini.  

 Sejarah dunia Barat menunjukkan bahwa pada akhir abad ke-XIX dan 

awal abad ke-XX merupakan titik awal perubahan yang radikal, khususnya dalam 

ilmu sosial, psikologi, dan sosiologi. Dalam kurun waktu tersebut muncul ilmu 

terapan dari sosiologi, yakni pekerjaan sosial sebagai disiplin ilmu dan profesi 

tersendiri. Dari pekerjaan sosial itu muncul pekerjaan sosial klinis (clinical social 
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work) dan pekerjaan sosial medis (medical social work).
2
 Pendampingan dapat 

dilakukan oleh seorang atau lebih yang mewakili kelompok masyarakat atau 

komunitas tertentu. 

Sebagai contoh, keyakinan seorang Pendeta atau pemimpin komunitas 

beriman melakukan pendampingan, dia mewujudkan dan mewakili semangat, 

sikap, dan tindakan memperdulikan dan mendampingi komunitasnya sehingga 

dapat memberdayakan komunitasnya untuk melakukan pendampingan terhadap 

sesama. Tidak jarang sebagai perangkat sosial dan keagamaan yang berkaitan 

dengan kepedulian dan pendampingan diwariskan, dipelihara, disesuaikan, dan 

direvitalisasi dari zaman ke zaman. Sebagai contoh: kita dapat melihat kebiasaan 

bergotong-royong, saling memberi, mengunjungi, menyumbang, menolong, 

merawat, menopang, menguatkan, menghibur, menasehati, dan sebagainya dalam 

setiap komunitas manusia.  

 Pendampingan mengacu pada hubungan antara dua subyek, yakni orang 

yang mendampingi (pendamping) dengan yang didampingi. Keduanya dalam 

posisi sederajat, tidak ada yang lebih tinggi atau rendah.
3
 Komunitas Kristiani 

sebagai bagian dari keluarga manusia universal mengembangkan mutual charing 

sesuai dengan iman, keyakinan dan nilai yang dimilikinya. Iman, keyakinan, dan 

nilai itu berdasar pada pribadi dan karya Yesus Kristus sebagai inkarnasi Tuhan 

Allah yang sempurna.  

 Berdasarkan pada pandangan di atas, pendampingan dalam komunitas 

Kristiani lebih tepat disebut sebagai pendampingan inkarnasional karena 

                                                           
2
 Wiryasaputra Totok.S, ibid, hal.17 

3
 Wiryasaputra T,S & Handayani.R Pengantar Ke dalam Konseling Pastoral, (AKPI), hal.21-22 
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pendampingan pastoral bassed on the office and the works or the ministries of 

pastor (berbasis pada jabatan dan pekerjaan atau pelayanan pastor), seperti 

dikemukakan oleh seorang tokoh reformasi pada abad-XVI, Zwingli dalam 

bukunya The Shepherd. Menurut Wiryasaputra dan Handayani pendampingan 

komunitas Kristiani harus berdasar pada perspektif inkarnasi Tuhan Allah dalam 

pribadi dan karya Yesus Kristus. Inkarnasi menggambarkan karakter-katakter 

Allah, yakni mengasihi, menertibbkan, menciptakan, menghidupkan, 

menyelamatkan, mempedulikan, memperhatikan, merawat, mendampingi, 

mengubah, menumbuhkan, mengampuni, dan sebagainya.  

Dengan menjadi bersifat dan berpresfektif inkarnasional pendampingan 

dan koseling komunitas Kristiani memiliki dasar yang kokoh, yakni pada Missio 

Dei (God Mission) atau Misi Tuhan Allah. Mereka mendasarkan pendampingan 

dan konseling pastoral pada “Meta-Grand Story” yang disaksikan oleh Alkitab 

dari Kitab Kejadian sampai Kitab Wahyu, dengan demikian pendampingan 

Kristiani tidak berdasar pada jabatan seorang manusia yang biasa disebut sebagai 

pastor, gembala atau pendeta.
4
 

  Pada hakikatnya, pendampingan adalah proses perjumpaan pertolongan 

antara pendamping dan orang yang didampingi, yang bertujuan untuk menolong 

orang yang didampingi agar dapat menghayati keberadaannya dan mengalami 

pengalamannya secara utuh dan penuh. Sehingga dapat menggunakan sumber-

sumber yang tersedia untuk berubah, bertumbuh, dan berfungsi penuh secara fisik, 

mental, spiritual, dan sosial. Dari hal ini dapat dilihat bahwa pendampingan 

                                                           
4
 Wiryasaputra T,S & Handayani.R, ibid, hal26-27 
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merupakan proses perjumpaan yang dinamis. Dalam pendampingan terjadi 

interelasi dan interaksi antar pendamping dan orang yang didampingi. Pihak orang 

yang didampingi makin mampu menghayati keberadaannya pada masa kini secara 

penuh dan utuh serta dari tahap demi tahap dalam proses perjumpaan dan 

mengalami perubahan dan pertumbuhan.  

Melalui proses pendampingan orang yang didampingi diharapkan dapat 

menolong diri sendiri pada masa kini dan masa yang akan datang bila menghadapi 

hal yang sama atau berbeda. Perjumpaan pendampingan merupakan perjumpaan 

yang khusus dan unik dan juga sangat intensif. Oleh sebab itu tidak jarang 

perjumpaan pendampingan sangat menguras energi batin karena betul-betul 

bergumul dengan keberadaan manusia yang paling dalam, suka yang paling 

puncak dan duka yang mendalam.
5
 

 

II.1.1 Tujuan Pendampingan 

  Dari pemahaman Wiryasaputra akan pendampingan yang telah 

dipaparkan di atas, ada tujuh tujuan pendampingan yang menjadi perhatian dalam 

pendampingan. Adapun tujuh pendampingan tersebut meliputi:
6
  

1. Berubah Menuju Pertumbuhan 

Dalam pendampingan secara berkesinambungan memfasilitasi orang yang 

didampingi menjadi agen perubahan bagi dirinya dan lingkungannya. 

2. Mencapai pemahaman Diri secara Penuh dan Utuh 

                                                           
5
 Ibid..51-62 

6
 Ibid…hal. 79-86 
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Memahami kekuatan dan kelemahan yang ada dalam dirinya, serta 

kesempatan dan tantangan yang ada diluar dirinya dan pada dasarnya 

merupakan pondasi yang peling kokoh bagi pertumbuhan secara utuh, 

penuh, dan berkelanjutan. 

3. Belajar Berkomunikasi yang lebih Sehat 

Banyak orang dalam kehidupan ini tidak atau kurang mampu 

berkomunikasi secara sehat dengan lingkungannya. Pendampingan dan 

konseling dapat dipakai sebagai media pelatihan bagi orang yang 

didampingi untuk berkomunikasi secara lebih sehat dengan 

lingkungannya. Dengan membutuhkan pelatihan berkomunikasi secara 

formal dan terstruktur, antara lain melalui proses pendampingan dan 

konseling. 

4. Berlatih Tingkah Laku Baru yang lebih Sehat 

Dalam hal ini dipakai sebagai media untuk menciptakan dan berlatih 

perilaku baru yang lebih sehat. 

5. Belajar Mengungkapkan diri secara Penuh dan Utuh 

Agar dapat dengan spontan kreatif dan efektif mengekspresikan perasaan 

keinginan dan aspirasinya. Dalam suasana yang kondusif dia didorong dan 

diberi kesempatan untuk bertingkah laku baru. 

6. Dapat Bertahan 

Membantu orang agar dapat bertahan pada masa kini, menerima keadaan 

dengan lapang dada, dan mengatur kembali kehidupannya denga kondisi 



20 

 

yang baru bila keadaan orang yang didampingi tidak mungkin dapat 

kembali pada keadaan semula. 

7. Menghilangkan Gejala-gejala yang Disfungsional 

Membantu orang yang didampingi untuk menghilangkan atau 

menyembuhkan gejala yang mengganggu sebagai akibat dari krisis. 

 Selain ke tujuh hal tersebut di atas layanan pendampingan juga 

membutuhkan etika dan kode etik. Ide-ide tersebut mendorong Wiryasaputra 

merintis berdirinya Komunitas Pendampingan dan Konseling Indonesia 

(KOMPAK Indonesia). Sebuah layanan yang bersifat komprehensif, yang mana 

para pendamping/konselor dapat membantu menghilangkan rasa susah, marah, 

terkejut, bingung, tertekan, dan putus asa yang kemudian menolong klien untuk 

memampukan dirinya menjadi pendamping bagi dirinya sendiri di masa depan 

dan memampukan mereka untuk dapat diterima kembali secara terbuka. Adapun 

kode etik
7
 yang dimaksudkan adalah : 

1. Manusia Ciptaan Tuhan yang Berharga 

Setiap manusia adalah sama dan sederajat, tidak ada yang lebih tinggi atau 

rendah. Selanjutnya setiap manusia adalah makhluk yang otonom yang 

berkehendak, berpikiran, berperasaan dan beraksi. Semua kekuatan yang 

ada hendanya dipakai untuk saling membantu, memedulikan dan 

mendampingi.  

2. Kesungguhan dalam Pendampingan dan Konseling 

                                                           
7 Wiryasaputra T,S & Handayani.R Pengantar Kedalam Konseling Pastoral (AKPI)hal.179-183 
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Pendampingan dan konseling bukan merupakan kegiatan main-main 

meskipun dilakukan oleh orang-orang yang tidak berprofesi sebagai 

pendamping dan konselor psikologis secara penuh waktu. Semua itu 

dilakukan untuk menjamin bahwa yang terbaik adalah untuk orang yang 

didampingi dan mencapai kesejahteraan yang maksimal bagi klien. 

3. Hak Istimewa Pendampingan dan Konselor 

Pendampingan dan konselor adalah seorang tamu yang diundang untuk 

memasuki kehidupan orang lain secara dalam, ektensif, dan intensif. Oleh 

sebab itu pendamping dan konselor harus menghormati dan menjaga 

undangan, kepercayaan dan kesempatan istimewa tersebut. 

4. Kerahasiaan (Konfidensialitas) 

Pendampingan bisa menyangkut informasi yang rahasia bahkan sangat 

rahasia dan menyangkut nasib seseorang. Oleh sebab itu pendamping dan 

konselor mempunyai tanggung jawab untuk memperlakukan proses 

pendampingan dan konseling sebagai sesuatu yang konfidensial. 

Pendampingan dan  konselor harus menjamin kerahasiaan informasi. 

5. Privasi 

Pendampingan dan konseling bersentuhan dengan hal-hal yang bersifat 

pribadi. Namun demikian tidak berarti pendampingan dan konseling 

mencampuradukkan antara hubungan professional dan hubungan pribadi. 

Pendampingan dan konselor tidak dapat memaksa klien untuk memberi 

inforfamasi tertentu bila dia tidak bersedia dan pendampingan tidak 

dilakukan di tempat umum. Sebaiknya perjumpaan pendampingan 
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dilakukan di tempat yang tersendiri dan tenang atau bahkan tertutup yang 

dapat menjamin ketenangan dan sifat privasi baik bagi pendamping sendiri 

maupun orang yang didampingi. 

6. Kebersamaan 

Oleh karena persoalan manusia yang mulia dan otonom tersebut adalah 

kompleks maka prinsip kebersamaan penting untuk kita cermati. 

Pendamping dan konselor tidak dapat bekerja sendirian, ia harus menjadi 

anggota tim kerja baik langsung maupun tidak untuk memudahkan proses 

konsultasi, supervisi, dan rujukan. 

 

II.1.2 Tahapan Proses Pendampingan 

 Dalam melaksanakan pendampingan ada tahapan-tahapan yang 

dilaksanakan sebagai pedoman arah agar proses perjumpaan menjadi jelas dalam 

pengertian memiliki awal, pertengahan dan akhir yang jelas. Adapun tahapan-

tahapan proses pendampingan yang dimaksudkan, yaitu: 

1. Tahapan Awal  

Menciptakan hubungan kepercayaan 

2. Tahapan Tengah 

Membuat rencana tindakan dan melaksanakan rencana tersebut, 

selanjutnya mengevaluasi rencana yang telah direalisasikan 

3. Tahapan Akhir 

Mengambil pelajaran dan pemutusan proses pendampingan pastoral. 
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 Diharapkan tahapan-tahapan tersebut dilakukan sesuai dengan konteks 

situasi yang sedang dihadapi. Antara tahapan yang satu ke yang lain bisa berjalan 

dengan waktu yang sangat singkat atau sebaliknya dalam waktu yang lama, 

tergantung pada permasalahan yang dihadapi. 

 

II.2 Pastoral 

Sebagai seorang Kristiani, selalu diperhadapkan dengan ajaran kasih yang 

mengingatkan untuk saling menghargai satu dengan yang lain, saling menolong 

satu dengan yang lain, dan hal-hal lainnya yang mendorong untuk hidup saling 

membangun dan berdampingan dengan sesama. Maka, bukan hal baru jika dalam 

kehidupan orang Kristen diharapkan untuk dapat menerapkan kasih bagi sesama, 

yang terkhususnya dalam kesusahan atau pun penderitaan dan penerapan kasih ini 

biasa terwujud melalui pelayanan yang diberikan sekaligus pendampingan. Kata 

pastoral di ambil dari pemahaman tentang Gembala dalam Injil yang dalam 

bahasa Latin disebut sebagai Pastor. Ada tiga aspek yang menggambarkan sifat 

pastoral, yaitu: memimpin (leading), menyembuhkan (healing), dan memelihara 

(nurturing). Bagi orang-orang kristiani, ketiga aspek tersebut mengarah pada 

tokoh Yesus sebagai gembala yang baik yaitu Yesus sebagai pelayan, saudara, dan 

sekaligus kawan.
8
 Istilah Gembala tidak lepas dari konteks Alkitab yang 

menunjukkan pada “Tuhan adalah Gembala” (Mazmur 23) dan perkataan Tuhan 

Yesus “Akulah Gembala yang baik” (Yohanes 10:11 dan 14).  

                                                           
8
 Rodney J.Hunter (gen.Ed).Dictionary Of Pastoral Care and Counseling, (Nashille : Abingdon 

Press,1990), hal. 828 
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Berangkat dari istilah ini, Pattison melihat bahwa penggunaan kata 

“Pastoral” berhubungan dengan pemeliharaan sekawanan hewan ternak sebagai 

analogi hidup untuk aktifitas memimpin dan mengawasi orang-orang pilihan 

Tuhan.
9
 Tidak berbeda dengan  van Beek  pastoral berasal dari bahasa latin yang 

berarti „gembala” (pastor). Seseorang yang bersifat pastoral (pastoral adalah kata 

sifat dari pastor) adalah seseorang yang bersifat seperti gembala, yang bersedia 

merawat, memelihara, melindungi, dan menolong orang lain. Bahkan seorang 

pastor merasa bahwa karya semacam itu adalah “yang seharusnya” di lakukannya 

katakanlah bahwa itu adalah “tanggung jawab dan kewajiban” baginya.
10

 

Sehingga dapat dikatakan bahwa warna khas kristiani dari konseling di 

gambarkan melalui istilah pastoral. 

 

II.2.1 Hakekat Pendampingan Pastoral 

Pendampingan pastoral berhubungan dengan manusia tidak peduli macam 

kepercayaannya, kedudukan sosial atau prestisenya. Suatu pendampingan di 

tunjukkan pada kebutuhan-kebutuhan manusia di dalam segala perjalanan hidup 

ini. Apakah mereka sedang dalam keadaan sehat fisik yang prima atau keadaan 

sakit yang tidak bisa di sembuhkan, dalam keadaan sukacita atau sedih, dalam 

keadaan yang menggembirakan atau menggelisahkan, selalu ada saja 

kemungkinan bahwa layanan pastoral itu dibutuhkan. 

Tandanya dibutuhkannya pendampingan pastoral itu dikenal melalui, suatu 

saat di mana tekanan dan ketegangan hidup ini mempengaruhi tubuh dan jiwa. 

                                                           
9
 Stephen Pattison,A.Critique of Pastoral Care, (London: SCM Press,1988), hal. 8 

10
 Van Beek Aart Konseling Pastoral Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Penolong Di Indonesia, 

(Satya Wacana: Semarang.1987), hal. 6 
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Pendampingan pastoral berhubungan dengan manusia dan juga lingkungannya, 

tetapi memang biasanya lebih khusus dengan manusia dan lingkungan yang 

bermasalah. Karena pendampingan pastoral adalah A Shard Compassion (Matius 

9: 36, 14:14; 15:32 ; I Petrus 5:2). Jadi, dimana ada orang yang sedang dalam 

keadaan sulit, susah dan bermasalah mencari pertolongan kepada orang lain, dan 

orang lain dimotivasikan oleh kayakinan agamaisnya bersedia membantu untuk 

menolongnya, maka pada saat itu proses pendampingan pastoral itu berlagsung. 

 Pendampingan pastoral mencangkup seluruh kegiatan keberadaan 

manusia, dengan tujuan membantu memberikan kekuatan, sehingga mereka yang 

ditolong memiliki kemampuan untuk menemukan kembali keutuhan dirinya serta 

mengembangkan kepribadiannya. Pendampingan yang dilakukan memeberikan 

kebebasan kepada individu yang ditolong sebagai suatu pribadi yang bebas, untuk 

menentukan sikap menurut keinginan dan kemampuan yang ada dalam diri. 

Pendampingan pastoral tidak bisa dihayati dengan hanya belajar teknik saja. 

Seseorang harus juga mempelajari manusia yang terlibat dalam 

pendampingan pastoral dan relasi diantara mereka. Selanjutnya, karena 

pendampingan pastoral itu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keyakinan 

agamais tertentu (dalam hal ini agama Kristen), maka seorang gembala atau 

majelis dan orang-orang yang terlibat dalam pendampingan pastoral harus belajar 

agama dengan baik, sebagaimana agama itu berfungsi di dalam dan melalui 

orang-orang yang terlibat dalam pendampingan pastoral itu ketika terjalin relasi 

satu sama lain. 
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Seseorang yang memiliki masalah, dia pergi kepada seorang penolong atau 

sebaliknya seorang penolong menemui orang yang bermasalah, pada saat itu 

sesuatu baru akan terjadi dan jalinan emosional intelektual antara dua manusia 

akan terjadi. Kekuatan relasi itu artinya kekuatan dan sumbangannya terhadap 

relasi tersebut memang akan tergantung pada peranan masing-masing dan juga 

kebutuhan-kebutuhan dari orang yang bermasalah itu dan keterampilan dari 

penolong dalam menangani masalah. Dengan demikian, seorang penolong harus 

tahu keadaan emosi dan ketrampilannya sendiri sebelum dia bisa menolong orang 

lain yang bermasalah.
11

 

 

II.2.2 Fungsi-fungsi Pendampingan Pastoral 

 Secara tradisional fungsi pastoral ada empat, seperti yang diuraikan oleh 

William A.Clebsch dan Charles R.Jackle di dalam bukunya yang berjudul 

Pastoral Care in Hostorical Perspective.
12

 Keempat fungsi pastoral itu adalah 

Penyembuhan (Healing), Penopangan (Sustaining), Pembimbing (Guiding) dan 

Pendamaian (Reconciling). Yang dimaksudkan dengan: 

1. Penyembuhan (Healing), salah satu fungsi pastoral yang bertujuan untuk 

mengatasi beberapa kerusakan dengan cara mengembalikan orang itu pada 

suatu keutuhan dan menuntun dia ke arah yang lebih baik dari pada 

kondisi sebelumnya. 

                                                           
11

.Russell.L.Dicks.Principles and Practices of Pastoral Care,(Philadelphia: Fortress 

Press,1964),hl.24 
12

  William A.Clebsch and Charles R.Jaekcle, Pastoral Care in Histrical Perspektive, (Englewood 

Cliffs,N.J:Prentice-Hall,1964), hal. 33-66. 
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2. Penopangan (Sustaining), menolong orang yang “terluka” untuk bertahan 

dan melewati suatu keadaan yang di dalamnya pemulihan kepada kondisi 

yang semula atau penyembuhan dari penyakitnya tidak mungkin atau tipis 

kemungkinannya. 

3. Pembimbing (Guiding), membantu orang-orang yang kebingungan untuk 

menentukan pilihan-pilihan yang pasti di antara berbagai pikiran dan 

tindakan alternatif, jika pilihan-pilihan demikian dipandang sebagai yang 

mempengaruhi keadaan jiwanya sekarang dan yang akan datang. 

4. Pendamaian (Reconciling), berupaya membangun ulang relasi manusia 

dengan sesamanya dan diantara manusia dengan Allah. Secara tradisi 

sejarah, perdamain menggunakan dua bentuk pengampunan dan disiplin, 

tentunya dengan didahului oleh pengakuan. 

 Berkaitan dengan fungsi-fungsi pemdampingan pastoral, Wiryasaputra 

menambahkan sauatu fungsi pendampingan pastoral dalam poin kelima yaitu : 

5. Memberdayakan (empowering), fungsi ini dipakai untuk membantu orang 

yang didampingi menjadi penolong bagi dirinya sendiri pada masa depan, 

ketika menghadapi kesulitan kembali dan juga dipakai untuk membantu 

seseorang menjadi pendamping bagi orang lain. Dalam usaha demikian, 

maka orang yang didampingi diharapkan tidak selalu tergantung pada 

pertolongan orang lain. 

 

 

 



28 

 

II.2.3 Pendampingan Sebagai Konteks Konseling Pastoral 

 Sesuai dengan hakikat kita sebagai manusia yang holistik dan 

keperjumpaan, maka pertolongan yang kita lakukan bagi sesama yang mengalami 

krisis meliputi suatu proses yang luas dan kompleks. Agar dapat menampung 

proses tersebut, bantuan yang diberikan disebut sebagai pendampingan. 

Pendampingan merupakan landasan yang kukuh bagi pengertian kita tentang 

konseling pastoral, bagai menanam pohon konseling pastoral ditanah subur 

pendampingan. Ini berarti pendampingan dapat kita lakukan tanpa konseling 

pastoral, sebaliknya kita tidak dapat melakukan konseling pastoral tanpa 

pendampingan. Karena konseling pastoral ditempatkan dalam konteks 

pendampingan, maka Wiryasaputra menempatkan istilah teknis konseling 

pastoral dibelakang pendampingan menjadi pendampingan dan konseling pastoral.  

Sejak tahun 1982, pemakaian istilah teknis pendampingan untuk 

menjelaskan apa yang dimaksud dengan bantuan psiko-spiritual. Secara umum 

dan generik bagi orang yang mengalami krisis sehingga menempatkan sebagai 

konteks atau pondasi bagi koseling pastoral karena sejarah itulah akhirnya 

menemukan istilah baru yakni pendampingan untuk menerjemahkan kata caring 

yang dipakai sebagai dasar dan konteks bagi pengertian tentang bantuan psiko-

spiritual dalam arti luas. Secara harafia kata caring berasala dari kata kerja to care 

dalam bahasa inggris yang berarti merawat, mengasuh, memelihara, mengurus, 

memperhatikan, mempedulikan. Caring dengan demikian dapat diartikan sebagai 

merawat, mengasuh, memelihara, dan mengurus sesuatu atau seseorang dengan 

penuh perhatian dan kepedulian. Pengertian itulah yang kemudian Wiryasaputra 
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coba rekam dalam satu istilah teknis pendampingan. Pertama-tama dalam 

pendampingan tergambar adanya hubungan antar manusia yang memiliki 

kedudukan yang sederajat. Dalam pendampingan terjadi hubungan dialogis antara 

dua subyek. Diantara keduanya tidak ada yang dapat dijadikan sebagai obyek. 

 Pendampingan mengacu pada hubungan antara I dan Thou (Aku dengan 

Engkau - manusia), dan bukan antara I- It (Aku dengan Ia – hewan/ barang). 

Dalam kata merawat, mengurus, mengasuh, dan memelihara dapat mengandung 

arti hubungan antarmanusia dengan hewan atau barang lain, meskipun hal itu 

dilakukan dengan penuh ketelitian dan kepedulian. Pendampingan dan konseling 

pastoral tumbuh dari kepedulian kita pada sesama yang berada dalam krisis. 

Pendampingan dan konseling pastoral tumbuh dari jatidiri kita sebagai manusia 

yang saling mempedulikan dan memberi ruang untuk bertumbuh. Pendampingan 

dan konseling pastoral tumbuh dari jati diri kemanusiaan yang sejati dalam 

melayani sesama yang membutuhkan baik dalam suka maupun duka secara 

manusiawi.  

Pendampingan dan konseling pastoral ditempatkan dalam kepedulian hati 

kita sepenuhnya agar konseli dapat berubah dan bertumbuh secara penuh. 

Pendampingan dan koseling pastoral mengingatkan kita pada hakekat manusia 

sebagai makhluk keperjumpaan. Sebagai makhluk keperjumpaan, kita berubah 

dan bertumbuh melalui perjumpaan eksistensial. Ini berarti, perjumpaan yang 

tidak menghasilkan perubahan dan pertumbuhan merupakan sebuah pseudo 

perjumpaan atau sebuah pertemuan biasa. Melalui pendampingan dan konseling 

pastoral, kita menunjukkan kepedulian kita sebagai manusia. Kita sepenuh hati 
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memperhatikan, khususnya sesama kita yang mengalami penderitaan batin. Kita 

sepenuh hati memberadakan diri bersama konseli agar mereka mampu mengalami 

pengalamannya secara utuh dan akhirnya berubah dan bertumbuh. Perjumpaan 

yang menghasilkan perubahan dan pertumbuhan merupakan sebuah keajaiban 

kemanusian universal.  

Tanpa membedakan asal-usul, suku, warna kulit, atau agama, kita saling 

terbuka bagaikan telanjang kita memasuki dan dimasuki oleh dunia sesama kita. 

Kita bersedia menjumpai dan dijumpai. Ini berarti orang yang sedang berada 

dalam krisis bersedia menjumpai dan dijumpai bukan untuk saling mengalahkan, 

melainkan saling memenangkan sehingga ada ruang untuk berubah dan 

bertumbuh. Kepedulian dan pendampingan menerobos awan serta bayang-bayang 

maut, kegelapan, stereotipe prasangka, kecurigaan, permusuhan, kebencian, 

dendam, penyakit, penderitaan batin, keputus-asaan, kemarahan, kemuraman, dan 

kelemahan agar dapat mendirikan tanda-tanda dan panji-panji perubahan dan 

pertumbuhan.
13

 Dari hal inilah Wiryasaputra menggolongkan tiga macam 

pendampingan : 

1. Pendampingan yang dilakukan oleh semua anggota keluarga manusia 

secara universal, dimanapun mereka tinggal sebagai perwujutan dari 

hakekat dasar keberadaan manusia: holistik dan keperjumpaan. 

Pendampingan ini disebut sebagai pendampingan Eksistensial. 

2. Pendampingan yang dilakukan oleh para pengemban profesi lain yang 

ingin menggunakan pendampingan dan konseling sebagai nilai tambah 

                                                           
13

 Wiryasaputra T,S & Handayani.R Pengantar Kedalam Konseling Pastoral (AKPI), hal. 63-66 
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bagi profesinya sendiri. Kelompok relawan/wati (volunteer) 

pendampingan dan konseling pastoral dapat digolongkan kedalam 

golongan kedua ini. Golongan kedua ini dapat disebut sebagai pendamping 

fungsional. Mereka tidak perlu mengubah profesi, namun secara 

fungsional sampai dapat melaksanakan bantuan psiko-spiritual sehingga 

harus dilengkapi dengan sikap dan ketrampilan dasar bantuan psiko-

spiritual agar bantuan mereka dapat berjalan dengan baik, dilakukan secara 

tepat, efektif, dan efisien. 

3. Bantuan yang dilakukan oleh kaum profesional penuh waktu. Pengemban 

pendampingan jenis ketiga ini disebut sebagai konselor pastoral. 

Pendampingan ini dilakukan oleh orang yang dipersiapkan, dididik, dan 

dilatih untuk melakukan konseling pastoral secara purna waktu sebagai 

jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Disamping melakukan sendiri 

secara langsung pada orang yang membutuhkan, kelompok ketiga juga 

berkewajiban untuk membantu dan melengkapi anggota masyarakat agar 

saling mendampingi. Ini berarti bahwa konselor pastoral harus 

memberdayakan pendampingan kategori pertama dan kedua. 

 Jika ketiga macam pendampingan di atas digambarkan dalam struktur 

piramida terbalik, maka seluruh masyarakat berada di lapisan paling atas. Mereka 

harus saling mendampingi dan menumbuhkan. Pada hakekatnya, mereka 

merupakan caring dan healing community. Kelompok lapisan di bawahnya adalah 

kelompok profesi lain yang menggunakan konseling sebagai tekhnik. Mereka 

adalah pendamping fungsional. Dalam hal ini termasuk kelompok relawan/ wati. 
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Mereka orang-orang berprofesi lain, namun ingin menggunakan konseling sebagai 

nilai tambah bagi profesinya. Kemudian, kelompok yang terakhir adalah 

kelopmpok professional. Kelompok ini berada di bagian paling bawah. Mereka 

memiliki kewajiban untuk memfasilitasi kelompok fungfional dan eksistensial 

sedemikian rupa sehingga dapat mewujudkan diri sebagai caring and healing 

community.
14

 

II.3 Pelayanan Kerohanian  

 Hendrik Kraemer, berpendapat bahwa pelayanan adalah Roh dan pola 

yang benar dari gereja yang berakar dalam wujud dan pekerjaan Kristus yang 

diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri selama pelayanan-Nya membawa kepada 

pencerahan bagi kaum papa, kaum yang termarjinalkan dari kehidupan sosial. 

Konteks ini menyangkut upaya pengentasan ketidak berdayaan umat yang 

terpinggirkan menuju standar hidup yang berkualitas dan sejajar atau bahkan lebih 

dengan umat yang lain.
15

   

 Dengan demikian menjadi ciri khas pelayanan gereja yang langsung 

menyentuh umat dan membumi. Oleh karena Kristus telah mengasihi kita, maka 

itu kita dituntut untuk mengasihi sesama kita. Sama seperti Kristus melayani kita, 

demikian juga kita harus melayani sesama kita. Kita (gereja) adalah tempat di 

mana pelayanan Kristus terjadi dalam dunia ini. Melalui gereja, Kristus mengasihi 

dan melayani dunia, kendatipun kita percaya bahwa Kristus dapat saja 

menyatakan pelayanan-Nya di luar gereja. 

                                                           
14

 Wiryasaputra T,S & Handayani.R ibid, hal. 67-68 
15

  Thomas Norman, Teks-teks Klasik Tentang Misi dan Kekristenan Sedunia: melengkapi adikarya 

David J. Bosch Transformasi Misi Kristen, (Jakarta:BPK Gunung Mulia,2001), hal. 359  
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 Sebagaimana juga yang tercantum dalam kitab Matius 25 ayat 36 

“…ketika Aku telanjang kamu memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit kamu 

melawat Aku; ketika Aku di penjara kamu mengunjungi Aku.” dan Matius 25 ayat 

40 “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan 

untuk salah seorang dari sodara-Ku yang paling hina ini, kamu telah 

melakukannya untuk Aku”. 

 Bertolak dari pemahaman yang dipaparkan di atas, maka dapat dilihat 

bahwa tugas panggilan gereja yang merupakan wujud dari pelayanan kerohanian 

adalah pelayanan yang melayani di dunia ini.
16

 Karena pelayanan merupakan 

kehendak Allah dalam Kristus yang dilanjutkan oleh gereja, sehingga gereja dapat 

hidup dalam arti yang sesungguhnya dalam melayani.  

Pendampingan pastoral merupakan salah satu tanggung jawab dan 

kewajiban yang tidak bisa diabaikan oleh gereja (dalam hal ini Pendeta, Majelis 

Jemaat, dan Jemaat gereja). Sebagaimana pendapat Miller yang dikutip oleh 

Sumiyatiningsih mengatakan bahwa gereja memiliki enam fungsi,
17

 yaitu: 

1. Sebagai persekutuan yang beribadah. Orang belajar beribadah dengan 

mengambil bagian dalam kebaktian. 

2. Sebagai persekutuan yang menebus. Artinya, kebutuhan dasar para 

anggotanya terpenuhi dan hubungan yang terputus dapat dipersatukan 

serta disembuhkan kembali. 

3. Sebagai persekutuan belajar-mengajar. Gereja menyediakan kesempatan 

belajar bagi orang dari segala kategori usia. Dalam gereja, orang mencari 

jawaban dari Injil terhadap pertanyaan yang ditimbulkan oleh pengalaman 

hidup. 

                                                           
16

 Ibid… teks-teks Klasik Tentang Misi dan Kekristenan Sedunia ..hal. 361 
17

 Sumiyatiningsih Dien,Mengajar dengan Kreatif dan Menarik, Andi:Yogyakarta, 2006hal. 28-29 
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4. Sebagai persekutuan yang peduli akan kebutuhan orang lain terutama yang 

sakit, miskin, lemah, dan kesepian. Gereja berusaha melayani siapa pun, 

khususnya yang paling hina dan lemah. 

5. Sebagai persekutuan yang ingin membagikan iman kepada orang yang 

belum menerima kabar baik. Dengan mendukung usaha ini, warga gereja 

mengaminkan amanat Tuhan yang bersifat Am. 

6. Sebagai persekutuan yang bekerja sama dengan kelompok lain. Kerjasama 

ini dapat dilakukan dengan sesama orang Kristen atau berbeda agama 

demi pendidikan, untuk tujuan hak asasi manusia, keadilan sosial, 

perdamaian dengan masyarakat setempat, dan perdamaian antar bangsa. 

 Dalam kehidupan sehari-hari tidak di pungkiri bahwa warga gereja pun 

banyak yang menghadapi pergumulan hidup. Karena krisis yang berkepanjang 

dari permasalahan yang dihadapi, tidak sedikit warga gereja menjadi Warga 

Binaan dalam RUTAN maupun Lembaga Pemasyarakatan. Oleh sebab itu, peran 

gereja yang berkaitan dengan Pendampingan Pastoral sangat diperlukan guna 

menjawab kebutuhan jemaat yang ada dalam pergumulan hidup. 

 

 


