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BAB IV 

Kajian Lima Fungsi Pendampingan Pastoral 

terhadap Pelayanan Kerohanian 

 

Pada bab ini akan dikemukakan beberapa pokok pikiran sebagai suatu 

analisa lanjutan dari deskripsi Bab sebelumnya yakni bagaimana Pelayanan 

Kerohanian yang diberikan kepada Tahanan dan Narapidana di Rumah Tahanan 

Negara Kelas II B- Salatiga, kemudian akan dikaitkan dengan paparan teori yang 

telah dijelaskan pada Bab II untuk menelaah apakah Pelayanan Kerohanian bagi 

Tahanan dan Narapidana di Rumah Tahanan Negara kelas IIB-Salatiga sudah 

memenuhi Lima Fungsi Pendampingan Pastoral, serta mendeskrisipkan 

bagaimana penerapan Lima Fungsi Pendampingan Pastoral dalam Pelayanan 

Kerohanian bagi Tahanan dan Narapidana, dan selanjutnya akan dibuat suatu 

refleksi teologis terhadapnya. 

 

IV.1 Analisa  

 Dari hasil wawancara serta pemaparan pada bab sebelumnya, 

menunjukkan ada atau tidaknya penerapan Lima Fungsi Pendampingan Pastoral 

dalam kaitannya akan Pelayanan Kerohanian yang diberikan gereja Bethany 

Salatiga. Hal tersebut penulis gambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut : 
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Warga 

Binaan 

 

Lima Fungsi Pendampingan Pastoral 

Penyembuh 

(Healing) 

Penopang 

(Sustaining) 

Pembimbing 

(Guiding) 

Pendamain 

(Reconciling) 

Memberdayakan 

(Emppowering) 

Imot *Cara 

pandang 

yang dulu 

pesimis 

dengan 

masa depan 

boleh 

dikuatkan 

kembali 

sehingga 

tetap 

optimis 

*Iman 

semakin 

dikuatkan 

*Mengubah 

cara pandang 

yang pesimis 

menjadi 

optimis 

*Lebih dekat 

dengan Tuhan 

*Terbuka dengan 

orang tua, 

mengikuti saran 

orang tua dalam 

menyelesaikan 

permasalahan 

rumah tangga 

Pusti _ *Ada 

kekuatan 

iman yang 

kita peroleh 

untuk 

menapaki 

kehidupan 

_ _ _ 

Eni *Membuat 

dirinya 

secara 

pribadi 

optimis 

untuk 

menapaki 

kehidupan 

ketika kelak 

keluar dari 

RUTAN 

Sangat 

menguatkan 

dan 

memampuka

nnya untuk 

malalui hari-

hari di dalam 

RUTAN 

*Menyarankan 

sang suami 

untuk rajin 

baca firman 

Tuhan serta 

pergi ke gereja 

*Bisa 

memaafkan 

teman yang 

telah 

memfitnahnya 

sehingga 

masuk dalam 

RUTAN 

*Dapat 

memberikan 

kekuatan bagi 

sang suami 

 

Aittida *Membuka 

diri untuk 

aktif dalam 

pelayanan di 

*Masukan 

serta 

motivasi 

yang 

membuatnya 

*Imannya 

mulai pulih 

kembali 

terbukti 

dengan 

*Mulai aktif 

dalam 

pelayanan di 

jemaat 

*Melihat 

ketabahan dan 

keteguhan iman 

Aittida pihak 

keluarga dalam 
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Pembinaan 

Kerohanian 

terus 

melayani 

Tuhan meski 

berada dalam 

RUTAN 

 

berbesar hati 

untuk tetap 

terus 

melayani 

Tuhan 

keinginannya 

untuk 

memaafkan 

pelapor yang 

adalah 

kekasihnya 

hal ini kedua 

orang tua serta 

adiknya mulai 

aktif dalam 

pelayanan di 

jemaat 

Sirtus *Motifasi 

serta arahan 

yang 

diterima 

dalam setiap 

renungan 

firman 

memampuka

nnya untuk 

pulih dari 

keterpurukan 

batin yang 

menyelimuti

nya 

*PK yang 

diikuti sangat 

besar 

pengaruhnya 

bagi 

pertumbuhan 

psikis serta 

kerohanianny

a yang 

sempat 

hancur akibat 

perbuatannya 

*Kuat dan 

optimis untuk 

menatap masa 

depan 

*Mengandalka

n Tuhan dan 

tidak jemu-

jemu berserah 

penuh dengan 

pengakuan 

dosa 

kepadaNYA 

*Setiap kali sang 

istri menelpon 

dan memberi 

support, 

Sirtuspun 

menunjukan 

semangatnya 

dengan 

memotivasi istri 

dalam menjaga 

kedua anaknya 

yang jauh dari 

jangkauannya 

Sira *Ibarat bola 

ruwet yang 

berputar 

dalam 

pikirannya 

mulai terurai 

satu persatu 

*ketika 

pelayan 

mendengarka

n keluhannya 

dan 

memberikan 

solusi bagi 

khasus yang 

dihadapinya. 

Motivasi 

serta doa 

yang 

diterimanya 

boleh 

menguatkann

ya 

*dia mampu 

untuk 

berkomunikasi 

dengan istri 

*membuatnya 

lebih dekat 

pada Tuhan 

dan 

memampukan

nya untuk 

berdoa 

sehingga dia 

merasa kuat 

psikis serta 

imannya 

*mampu untuk 

memberi 

motivasi kepada 

anaknya selama 

masa kurungan 

yang dijalaninya 

Sait *menyadari 

ini 

merupakan 

pukulan dari 

Tuhan, 

terpuruk 

dalam 

*menyadari 

kerapuhan 

hatinya 

dalam 

hadirat 

Tuhan dan 

hanya dalam 

*ada kekuatan 

pondasi iman 

yang boleh 

dirasakan 

*tekun dalam 

doa pagi dan 

tengah malam 

dalam sel tak 

jemu-jemu 

meminta 

*memulihkan 

kembali 

hubungan 

keluarganya 

(anak-anak 

terutama dengan 
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selimut malu, 

rasa bersalah 

membuatnya 

memberanika

n diri untuk  

meminta 

maaf kepada 

suami dan 

kedua 

anaknya 

PK ada 

kekuatan 

pondasi iman 

boleh 

dirasakan  

 

ampunanNYA sang suami) 

Edu *menghilang

kan rasa 

kahwatirnya 

menggerakka

n hatinya 

untuk aktif 

dalam PK 

*pelayan 

firman selalu 

memberikan 

motivasi 

sehingga 

menguatkan 

imannya 

*Kekuatan 

iman yang di 

rasakannya 

membuatnya 

optimis 

dan menyadari 

peristiwa ini 

merupakan 

pelajaran yang 

berharga 

 

*selalu 

berserah dan 

mengakui 

segala 

kesalahan 

yang kita 

lakukan di 

hadapanNYA 

lewat doa 

yang boleh 

kita lakukan 

dalam sel, 

setiap hari 

selalu 

menyediakan 

waktu untuk 

Tuhan 

*Melihat kondisi 

kedua temannya 

Edu dan Pardi 

memberinya 

semangat dan 

mengajaknya 

bergabung dalam 

PK 

Suga *ada boleh 

kekuatan 

baru dalam 

batinnya 

sehingga dia 

boleh tetap 

semangat 

dalam 

menapaki 

hari-hari di 

dalam 

RUTAN 

Salatiga 

*merasakan 

perubahan 

ketika 

mengikuti 

PK  

 

*tetap 

semangat 

dalam 

menapaki hari-

hari 

*kekuatan 

baru dalam 

batinnya untuk 

mengangkat 

hati dalam doa 

serta 

menyerahkan 

semua 

kekuatiran dan 

ketakutan 

kepadaNYA 

_ 

Pardi *Dia 

menyadari 

akan 

kesalahan 

yang 

*Motivasi 

daripara 

pelayan 

sangat 

berpengaruh 

*Keberanian 

untuk 

berkomunikasi 

dengan 

orangtuanya 

*Tekun dalam 

doa dan selalu 

berserah serta 

mengandalkan

-NYA 

*Keterbukaan 

lebih penting dari 

pada harus 

menutupi dari 

orang tua 
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diperbuatnya  

 

bagi 

pribadinya 

semakin 

tenang dalam 

menapaki 

hari-hari di 

dalam sel 

*Melihat kondisi 

kedua temannya 

Edu dan Pardi 

memberi Suga 

semangat dan 

mengajaknya 

bergabung dalam 

PK 

 

  

 Jika ditarik dari peringkat / rengking terbesar hingga terkecil maka Lima 

Fungsi Pendampingan Pastoral yang menduduki peringkat tertingga hingga 

terendah adalah sebagai berikut : 

1. Penopang (Sustaining) 

2. Pembimbing (Guiding), Pendamaian (Reconciling), Penyembuh (Healing) 

3. Memberdayakan (Emppowering)  

Fungsi Pendampingan Pastoral Penopangan (Sustaining) menduduki peringkat 

tertinggi menunjukkan bahwa pelayan pembinaan kerohanian yang diberikan telah 

menolong para Warga Binaan untuk dapat bertahan dan dapat melewati semua 

proses yang sedang di jalani. Fungsi Pendampingan Pastoral Pembimbing 

(Guiding), Pendamaian (Reconciling), dan Penyembuhan (Healing) menduduki 

peringkat kedua menunjukkan bahwa pelayan pembinaan kerohanian mampu 

membantu para Warga Binaan yang mengalami kebingungan untuk menentukan 

pilihan pandangan hidup serta membantu membangun kembali relasi bersama 

keluarga serta menjalin komunikasi yang baik dengan Allah sehingga dapat 

mengembalikan para Warga Binaan pada suatu keutuhan yang menuntun mereka 
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kearah yang lebih baik dari konsidi sebelumnya. Fungsi Pendampingan Pastoral 

Memberdayakan (Emppowering) menduduki peringkat terakhir bukan 

menunjukkan ketidak berhasilan para pelayan pembinaan kerohanian melainkan 

pada fungsi ini berberan penuh bagi para Warga Binaan yang telah mendapat 

putusan keluar atau bebas dari proses pidana selama di RUTAN yang membantu 

para WB untuk dapat menjadi penolong bagi diri mereka sendiri ketika berada 

kembali ditengah keluarga dan masyarakat. 

 Dari hasil wawancara serta pengkatagorian akan Lima Fungsi Pastoral 

yang tertera di atas nampak Warga Binaan yang menerima Pelayanan Kerohanian 

dari Gereja Bethany Salatiga pada umumnya merasakan dan atau menerima 

Penyembuhan, Penopangan, Pembimbingan, Pendamaian serta memampukan 

mereka untuk dapat Memberdayakan diri mereka dalam menyikapi konflik batin 

selama menjalani proses hukum di RUTAN Kelas IIB Salatiga, sehingga ketika 

menghadapi rasa kalut, malu, terpuruk, takut, resah, serta pesimis dalam 

kehidupan yang mendatang mereka boleh merasakan kembali kekuatan iman, 

penyerahan penuh dalam doa, optimis akan masa depan, dapat kembali menjalin 

komunikasi yang baik dengan keluarga dan dapat memulihkan semangat keluarga 

yang pudar karena posisi mereka sebagai tulang punggung keluarga.  

 Semua dapat terjadi karena dukungan dari Warga Binaan sendiri yang 

memberikan kepercayaan kepada gereja Bethany dalam bidang pastoral untuk 

melakukan kunjungan kepada keluarga guna membatu komunikasi mereka yang 

sempat terputus, dan pihak gereja terkadang memberikan solusi ketika keluarga 

mengalami kesulitan dalam membiayai sekolah anak mereka (meski tidak 
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semuanya mengalami kesulitan dalam membiayai sekolah) dengan memberikan 

beasiswa bagi anak WB yang mengalami kesulitan untuk penanggulangan dana 

sekolah. Ada juga bantuan natura yang di berikan bagi keluarga WB yang ternyata 

tidak mampu dalam kebutuhan ekonomi mereka. Semua di lakukan gereja 

Bethany sebagai wujud tugas tanggung jawab diakonia gereja  yang tidak hanya 

sebatas pendengar saja dalam pendampingan pastoral yang diberikan, tetapi juga 

ada aksi yang dilakukan ketika mereka membutuhkan pertolongan selain hanya 

dukungan doa dan motivasi. 

  


