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Abstrtaksi 

 

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan konseling pastoral di GKP Cimahi tanpa 

kehadiran seorang pendeta. Metode yang dipakai adalah penelitian kualitatif dengan jenis 

penelitian deskriptif. Berbagai teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu wawancara dan 

observasi, terhadap informan kunci dan beberapa responden. Wawancara mendalam ditujukan 

kepada Pendeta Konsulen, Majelis Gereja dan Warga Jemaat yang berperan sebagai pendamping 

pastoral dan beberapa warga gereja.  

Yesus mencari mereka yang tersesat dan hilang, menyembuhkan dan memulihkan yang 

sakit (fisik, mental, jiwa, sosial). Dengan demikian Gereja diharapkan mampu untuk 

melaksanakan pelayanan pastoral sesuai dengan kehendak Allah. Pendampingan pastoral 

merupakan sarana penting yang dapat membantu gereja untuk menyelamatkan warga jemaat 

yang bergumul dengan permasalahan hidupnya, serta membantu mereka menyembuhkan 

keterasingan dari diri sendiri, dari keluarga, dari warga gereja lainnya, dari orang yang berbeda 

di luar gereja, dan dari hubungannya dengan Allah. Oleh karena itu, setiap gereja seharusnya 

memiliki dan melakukan pelayanan pelayanan pastoral. 

Dari hasil penelitian terutama didapatkan bahwa ternyata dalam aras jemaat mereka tidak 

melakukan konseling pastoral melainkan pendampingan pastoral. Pemahaman Warga Jemaat 

GKP Cimahi mengenai pendampingan pastoral cukup bervariasi. Pemahaman yang dimiliki 

warga jemaat menjadi agak sempit, berkaitan dengan pelaksana (pendamping) yakni hanya 

Pendeta atau Vikaris saja yang dapat melakukan pendampingan pastoral, dengan kata lain hanya 

mereka yang memiliki latar belakang pendidikan teologi.   

Pada saat GKP Jemaat Cimahi tidak memiliki Pendeta, kegiatan pendampingan pastoral 

tetap dilaksanakan. Kegiatan ini dilakukan oleh Majelis Jemaat serta jemaat yang memiliki 

kompetensi di dalam bidang pendampingan. Masalah muncul ketika proses Pendampingan 

pastoral berlangsung karena ketidakmampuan pendamping memahami inti atau pokok 

permasalahan yang disampaikan kepada mereka, terutama masalah yang membutuhkan 

penanganan secara teologis. Belum lagi yang hadir serta bertindak sebagai pendamping lebih 

dari dua orang. Suasana semakin tidak kondusif untuk menemukan solusi terhadap masalah yang 

dihadapi jemaat, karena ada keengganan atau keraguan untuk secara jujur menyampaikan 

masalahnya.  

Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah Majelis Jemaat perlu mengadakan 

pembinaan mengenai pendampingan secara intensif kepada warga jemaat terutama anggota 

jemaat yang mempunyai kualifikasi dan yang berdedikasi tinggi dalam pelayanan serta 

spiritualitas yang baik, dalam rangka kaderisasi tenaga pendamping, sehingga di dalam 

pelaksanaan pendampingan pastoral dapat berjalan dengan baik dan benar, dalam artian efektif 

serta efisien berkaitan dengan waktu dan tenaga. Selain itu untuk memudahkan pelaksanaan 

pendampingan Pastoral, para pendamping sebaiknya memiliki sistimatika pendekatan secara 

gradual, seperti: menciptakan hubungan kepercayaan; mengumpulkan data yang relevan, akurat 

dan menyeluruh; menyimpulkan atau sintesis dan diagnosis; pembuatan rencana tindakan-

tindakan pertolongan; review dan evaluasi. Dimana keseluruhannya itu dapat digunakan sebagai 

arsip bagi pendamping sendiri dan nantinya dapat berguna bagi pelaksanaan pendampingan 

pastoral berikutnya. 
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