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BAB V 

PENUTUP 

 

 

 Dari penjelasan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab 

sebelumnya, maka pada bab terakhir ini penulis akan menyimpulkan Telaah 

Pendampingan Pastoral terhadap Pelayanan Kerohanian di Rumah Tahanan 

Negara Klas IIB Salatiga dan selanjutnya memaparkan refleksi teologis dari 

kajian yang telah di peroleh pada bab-bab sebelumnya serta saran atau 

rekomendasi sebagai signifikansi penelitian yang telah dilakukan. 

  

V.1 Kesimpulan 

 

 Dalam keterpurukan tidak dipungkiri diperlukan adanya pertolongan 

dalam pengertian adanya pendampingan yang memberikan motivasi yang 

menguatkan iman atau hanya sekedar sebagai pendengar yang menjawab 

kehadiran seseorang tersebut, karena ketika manusia dalam alam pikirannya sudah 

penat tidak ada pendampingan atau tindak bertukar pikiran mengeluarkan 

kepenatannya dengan orang lain diluar dirinya bisa membuatnya secara psikologis 

mengambil keputusan yang merugikannya dan atau jika sudah berada diluarbatas 

kemampuannya bisa mengakibatkan depresi. Para WB setempat sudah berada 

pada tingkatan mengambil keputusan yang merugikannya akibat dari kepenatan 

pikiran yang mereka hadapi, oleh sebab itu disetiap RUTAN maupun LP pada 

umumnya telah menyiapkan Pembinaan secara fisik maupun psikis bagi para WB 
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agar para WB tersebut tidak terkungkung dalam kepenatan yang dapat 

menimbulkan depresi selama berproses akan pidana yang mereka jalani dan salah 

satunya yang telah di terapkan oleh RUTAN Kelas IIB Salatiga memberikan 

Pembinaan Kerohanian dalam hal ini bagi WB Nasarani setempat dan 

bekerjasama dengan gereja maupun yayasan dalam hal ini gereja Bethany Salatiga 

untuk melakukan Pelayanan Kerohanian dengan tujuan membina mereka. 

 Dalam pendampingan yang diberikan berupa Pelayanan Kerohanian bagi 

para WB dari pihak gereja Bethany Salatiga telah mempersiapkan tahap-tahap 

pendampingan yang diberikan sebagaimana dalam teori William A.Clebsch dan 

Charles R.Jackle dan Wiryasaputra mengenai lima fungsi pendampingan 

pastoral yaitu penyembuhkan (healing), penopangan (sustaining), pembimbingan 

(guiding), pendamaian (reconciling) dan memberdayakan (liberating) dan juga 

telah menerapkan tujuh tujuan pendampingan yang menjadi perhatian dalam 

pendampingan Berubah menuju pertumbuhan; Mencapai pemahaman diri secara 

penuh dan utuh, Belajar berkomunikasi yang lebih sehat; Berlatih tingkah laku 

baru yang lebih sehat; Belajar mengungkapkan diri secara penuh dan utuh; Dapat 

bertahan; serta Menghilangkan gejala-gejala yang disfungsional. Tidak hanya 

mengenai lima fungsi serta tujuan dari pendampingan pastoral yang diberikan 

gerja melainkan juga menerapkan kode etik dalam memberikan pendampingan 

pastoral yaitu memampukan WB untuk menjadi manusia ciptaan Tuhan yang 

berharga, gerja Bethany Salatiga yakni selaku pendamping memiliki kesungguhan 

dalam pendampingan pastoral, berada dalam batasan hak istimewa pendampingan, 

dan para pendamping dapat menjaga kerahasiaan (Konfidensialitas), serta privasi 
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dalam pengertian tidak mencampur adukan hubungan professional dan hubungan 

pribadi, begitu juga dapat menjalin kebersamaan sehingga proses pendampingan 

dapat berjalan. 

 Melalui gereja, Kristus mengasihi dan melayani dunia 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”. 

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 memberikan kebebasan kepada individu 

yang ditolong sebagai suatu pribadi yang bebas, untuk menentukan sikap menurut 

keinginan dan kemampuan yang ada dalam diri. Oleh sebab itu gereja Bethany 

dalam hal ini tim diakonia dan orang-orang yang terlibat dalam pendampingan 

pastoral juga mempersiapkan firman dengan baik, sebagaimana firman itu 

berfungsi di dalam dan melalui orang-orang yang terlibat dalam pendampingan 

pastoral itu ketika terjalin relasi satu sama lain. 
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V.2 Refleksi Teologi 

 

 Nouwen.H.J dalam bukunya “yang terluka yang menyembuhkan” 

menyatakan bahwa dalam keterpurukan atau kerapuhan seseorang harus tetap 

survive karena hanya dirinyalah yang dapat menolong dirinya sendiri dan kelak 

setelah melewati mas-masa sulit manusia tersebut dapat juga membantu 

menyembuhkan mereka yang terluka akan permasalahan yang mereka hadapi.  

Sebagaimana juga yang di katakana Wiryasaputra dalam buku mengenai 

mengelola rasa duka sangat jelas dikatakan bahwa kedukaan tidak selamanya 

hanya mengenai orang yang dikasihi pergi selmanya atau meninggal dunia tetapi 

ketika susana hati tidak ada damaisejahtera dan atau ada masalah-masalah yang 

belum terselesaikan sehingga hati tidak nyaman itu juga merupakan bagian dari 

kedukaan manusia.  

Untuk dapat melalui setiap persoalan yang ada dalam kehidupan memang 

diperlukan keberanian dan kekuatan untuk dapat keluar dari persoalan tersebut 

tetapi tidak dengan menghindari melainkan menghadapi sehingga betul-betul 

terbebas dari rasa duka. Hal yang sama yang saat ini di hadapi para Warga Binaan 

di RUTAN setempat, kemelut permasalahan hidup adalah dasar dari tindak 

kriminal yang mereka lakukan sehingga ada proses hukum yang harus mereka 

lalui meski tidak memungkir ada sebagian dari para WB yang terjebak oleh 

fitnahan karena permasalah tidak bersumber dari mereka. Dengan ini mereka 

harus tetap siap dan memiliki keberanian serta kekuatan untuk dapat melalui 

proses yang ada selama dalam perawatan di RUTAN setempat.  
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Secara iman, pengandalan dan penyerahan penuh kepada ALLAH adalah 

langkah utama agar dapat dimampukanNYA melalui setiap pergumulan yang 

dihadapi dan setiap pergumulan yang diterima merupakan asahan iman dalam 

pengertian adakah manusia tetap setia dan percaya kepadaNYA ketika hidup 

diwarnai oleh suka duka. Tidak hanya itu saja ALLAH yang dikenal sebagai Sang 

Pengasih, Sang Pengampun boleh masih memberikan kesempatan bagi setiap 

manusia yang melakukan kesalahan untuk kemudian mengakui dan berbenah diri 

dihadapanNYA yang biasa dikenal dengan “bertobat”.  

Merenungkan kembali akan hari-hari hidup yang telah dijalani serta 

mengucapsyukur suatu hal yang bisa dikatakan jarang dilakukan, padahal sikap ini 

yang dapat menguatkan iman kita untuk boleh mengenang dan merenungkan akan 

karyaNYA dalam kehidupan yang boleh kita lewati. Hidup tetaplah hidup dan 

masalah tetap mewarnai langkah kehidupan manusia sebagaimana firmannya 

berkata “sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok 

mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk 

sehari”(Matius 6:34) dan setiap permasalahan pada dasarnya dapat kita lalui 

karena firmanNYA berkata “Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan 

membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia 

akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya.” 

(1 Korintus 10:13) asalkan manusia yang percaya padaNYA tetap setia dan 

mengandalkanNYA dalam setiap kehidupan yang dilalui dan dihadapi.  
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V.3 Saran atau Rekomendasi. 

 

1. Kepada Gereja Bethany Salatiga dapat mempersiapkan atau 

mengkaderkan anggota tim diakonia untuk dapat melayani pendampingan 

pastoral secara pribadi sehingga jumlah pelayan yang mampu melayani 

pendampingan tersebut dapat bertambah secara kuantitas. Diharapkan juga 

adanya waktu yang lebih lagi dalam persiapan pelayanan diakonia bagi 

Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Salatiga tidak hanya 

pada hari minggu saja atau satu hari menjelang pelayanan, sehingga para 

pelayan yang di jadwalkan dapat betul-betul mempersiapkan diri dalam 

pelayanan Firman.  

2. Kepada Rumah Tahanan Negara Klas IIB pada khususnya dibawah 

pengawasan KANWIL Hukum dan HAM Resort Jawa Tengah dapat 

memberikan waktu khusus bagi pelayanan pendampingan pastoral yang 

merupakan bagian dari konseling rohani sehingga Pembinaan Kerohanian 

boleh berjalan secara maximal bagi para WB yang membutuhkan 

Pendampingan Pastoral secara pribadi. 

3. Kepada Fakultas Teologi UKSW dapat mempersiapkan mahasiswa/wi 

akademika Teologi yang adalah calon Pelayan Tuhan (Pendeta) kelak 

untuk dapat mempraktekkan ilmu Pastoral lebih mendalam lagi yang 

sangat dibutuhkan (dalam hal ini pada saat turun PPL VI yang mana 

mahasiswa siap untuk pelayanan langsung di tengah jemaat maupun pada 

saat PPL V yang mengambil lokasi PPL di RUTAN, Lembaga 



84 

 

Pemasyarakatan, Panti Asuhan, serta Panti Jompo) karena ilmu Pastoral 

disini sangat berpengaruh untuk menjawab kebutuhan rohani mereka 

secara psikis yang mengalami pergumulan hidup. Harapan besar bahwa 

mahasiswa/wi Teologi kedepannya dapat menjadi seorang konselor rohani 

yang handal, tidak hanya secara teori melainkan juga cakap dalam 

lapangan karena telah dipersiapakan sebelumnya oleh fakultas dalam 

konsentrasi studi praktek koseling pastoral. 


