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BAB V 

PENUTUP 

Pada bagian ini akan di paparkan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan oleh peneliti. 

5.1 Kesimpulan 

1. Tidak dapat dipungkiri persoalan dalam kehidupan jemaat selalu ada dan pada 

umumnya setiap Gereja yang ada memiliki masing-masing masalah dan masalah-

masalah tersebut membutuhkan penyelesaian yang baik agar tidak terjadi perpecahan 

dalam jemaat. Pelayanan  pendampingan pastoral yang merupakan bagian dari 

pelayanan pastoral yang dilakukan gereja, dewasa ini memiliki peranan yang sangat 

signifikan dalam kaitannya dengan pergulatan iman dan persoalan hidup yang 

dihadapi warga jemaat. Semakin kompleksnya masalah yang dihadapi jemaat, dengan 

berbagai  aspek (ekonomi, politik, sosial, budaya dan spiritual) yang melatar 

belakanginya, maka semakin penting pula pendampingan yang di butuhkan oleh 

warga jemaat dalam mengatasi dan menyelesaikan setiap masalah serta pergumulan 

hidup yang mereka hadapi.  

2. Gereja diharuskan untuk dapat mencari sebuah cara yang efektif untuk 

mempersiapkan dan menghadapi realitas yang semakin kompleks serta rumit, seperti 

yang dinyatakan oleh Clinebell bahwa:  

“…Pendampingan pastoral di GKS Nggongi disamping mempunyai perspektif pelayanan juga 

mempunyai perspektif injil bagi warga jemaat yg berpindah denominasi. Mengkomunikasikan 

injil dengan cara membantu mereka mengalami kasih anugerah yang bersifat menerima (orang 

lain) didalam suatu hubungan manusiawi, maka kasih itu tidak dapat hidup bagi mereka. 

Sebelum mereka di tangkap atau dikuasai (acceptance) yang bersifat mendampingi didalam 

suatu perjumpaan dengan kehidupan, maka kabar baik dari pekabaran Kristen tidak dapat 

menjadi suatu realitas yang membebaskan bagi mereka. Hubungan yang bersifat menolong 

adalah tempat dimana perwujudan anugerah yang terbatas dan tidak lengkap dapat 

mentransformasikan relasi-relasi yang ada di jemaat.
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Oleh karena itu pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh gereja harus sesuai 

dengan perspektif  pastoral karena jika tidak demikian maka masalah dan persoalan 

yang ada dalam tubuh gereja tidak dapat terselesaikan dengan baik.  

3. Pemahaman para pelayan dan pemimpin GKS Nggongi terhadap pendampingan 

pastoral sangatlah minim. Hal ini yang menyebabkan tidak efektifnya pendampingan 

pastoral yang dilakukan gereja terhadap persoalan yang di hadapi warga jemaatnya. 

Beberapa pelayan dan pemimpin GKS Nggongi kurang bertanggung jawab terhadap 

pelayanan yang mereka lakukan. Pemimpin gereja lebih mementingkan urusan adat 

dari pada pelayanan yang harus dilakukannya. Dengan kata lain pemimpin gereja 

lebih tertarik mengikuti acara adat dari pada pelayanan yang ada untuk warga 

jemaatnya. 

4. Ketika ada warga jemaat yang memiliki masalah dan akhirnya memilih untuk pindah 

ke denominasi gereja lain, gereja sangat lamban untuk menyelesaikan masalah bahkan 

tidak menemukan jalan keluar dari masalah tersebut. Hal tersebut karena ada beberapa 

pelayan yang beranggapan bahwa membiarkan warga jemaat yang pindah  dan pergi 

adalah hak mereka, karena suatu saat nanti mereka akan kembali asalkan gereja tidak 

pernah mengeluarkan surat atestasi dengan keyakinan suatu saat warga jemaat yang 

pindah tersebut akan kembali.  

5. Warga jemaat yang pindah beralasan mereka memilih untuk ke denominasi gereja lain 

karena merasa iman mereka tidak tumbuh ketika bergerja di GKS Nggongi, mereka 

kecewa terhadap pelayanan yang di lakukan pihak gereja sehingga mereka berusaha 

untuk mencari sendiri jalan keluar dari masalah tersebut. Minimnya pemahaman 

warga jemaat GKS Nggongi terhadap Tuhan sebagai Juruselamat khususnya 

penyelamatan  masalah ekonomi, serta harapan-harapan terhadap ekonomi yang lebih 
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baik, memicu warga jemaat GKS Ngonggi untuk dengan mudah beralih ke 

denominasi Gereja lain. 

6. Sebagian besar bahkan hampir semua  warga jemaat yang pindah maupun yang tidak 

pindah mengatakan bahwa sangatlah kurang pendampingan pastoral yang dilakukan 

oleh gereja terhadap masalah dan persoalan hidup yang mereka hadapi. Mereka 

merasa adanya ketidakadilan dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemimpin gereja. 

Terutama pada jemaat yang mempunyai strata sosial lebih rendah. Dengan kata lain 

pemimpin gereja pilih kasih atau lebih memperhatikan pelayanannya terhadap jemaat 

yang memiliki kedudukan sosialnya lebih tinggi di bandingkan warga jemaat lainnya. 

Pada umumnya jemaat rindu untuk merasakan pelayanan yang sesungguhnya dan 

tidak ingin melihat persekutuan yang sudah ada menjadi pecah dan jemaat pun sangat 

berharap adanya pemulihan di gereja.  

 

 

 

5.2 Saran  

Ada beberapa saran penting yang sifatnya urgen, yang mesti diperhatikan dalam 

penelitian ini. Saran-saran ini, peneliti tujukan untuk fakultas Teologi UKSW, GKS di 

Nggongi dan Sinode GKS. 

a. Fakultas Teologi UKSW 

Dalam upaya mendukung tercapainya profil pekerja gereja yang berkualitas pada 

umumnya,  dan  pendampingan  pastoral yang berkompeten khususnya, maka diharapkan 

faklutas Teologi UKSW semakin terampil dan cermat dalam mendidik dan membimbing 

mahasiswa/i-nya dalam mata kuliah Konseling pastoral. Proses perkuliahan yang selama 
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ini lebih banyak mengajarkan teori-teori konseling dapat diimbangi dengan praktek-

praktek yang dilakukan agar dapat mengukur kemampuannya.   

Saran ini ditujukan untuk mengimbangi kesenjangan yang ada antara bangku 

kuliah dan lapangan. Selama ini, kita selalu didoktrin bahwa apa yang kita pelajari di 

bangku kuliah tidak selalu senada dengan praktek lapangan. Sehingga dengan munculnya 

pekerja-pekerja gereja yang terampil dan cermat, pekerja gereja semakin inovatif dalam 

menyikapi situasi sekitar dan perkembangan zaman. 

b. Gereja GKS Nggongi 

1. GKS Nggongi diharapkan lebih memperhatikan pelayanan dan pelaksanaan 

pendampingan pastoral kepada warga jemaat, karena warga jemaat sangat 

membutuhkan pelayanan yang sesungguhnya dalam artian pemerataan pelayanan 

sehingga warga jemaat tidak berkecil hati dengan status sosial yang ada.  

2. Warga jemaat yang membutuhkan pendampingan pastoral perlu tidak ragu-ragu 

mendatangi para mejelis dan pendeta jemaat, sehingga mereka tidak merasa 

sendiri dalam menghadapi masalah-masalah dan persoalan hidup yang ada, akan 

tetapi merasa dikuatkan, ditolong, ditopang dan juga dipulihkan. Bahkan mereka 

dapat menemukan solusi yang terbaik untuk masalah dan persoalan tersebut. 

Dengan demikian pelayanan yang ada menjadi sebuah berkat bagi warga jemaat 

serta pertumbuhan iman jemaat.  

3. Warga jemaat GKS Nggongi diharapkan dapat bertahan dalam masalah yang ada 

dan bersama-sama menyelesaikannya dengan pihak yang bertikai dan juga dengan 

gereja, sehingga ketika ada masalah yang terjadi tidak lantas membuat jemaat 

menyerah dan memilih untuk lari dari masalah tersebut dengan memilih untuk 

pindah ke denominasi gereja lain. 

c. Sinode GKS  
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1. Mempersiapkan calon pekerja gereja (pendeta) dengan lebih baik. Hal tersebut 

dapat dilakukan dengan memberlakukan evaluasi bertahap (per enam bulan 

vicariat) untuk mengukur keahlian dan pencapaian dalam pelayanan sekaligus 

sebagai barometer kelayakan seseorang memimpin jemaat. 

2. Perlu adanya pembinaan bagi calon pendeta, secara sungguh-sungguh dengan 

berbagai pengalaman sebelum dipanggil dan ditahbiskan ke dalam jabatan 

pendeta.  

3. Perlu mediator tingkat klasis dan sinode karena konflik yang terjadi berkaitan 

degan sistem. 

4. Sistim yang berlaku di GKS saat ini adalah pendeta seumur hidup di satu jemaat. 

Hal tersebut menimbulkan kejenuhan, stagnasi dan tidak berkembang antara 

pendeta dan jemaat, sehingga perlu adanya sistem mutasi bagi pendeta-pe ndeta 

misalnya setiap lima atau sepuluh tahun untuk memberikan suasana yang baru dan 

segar bagi pendeta dan juga jemaat. 

 

 

 


