
BAB II 

GEREJA DAN KONSELING PASTORAL 

 

2.1.      GEREJA 
 

Untuk dapat mengerti sesungguhnya apa yang dimaksud dengan  “gereja“, lebih dahulu 

perlu diketahui arti kata gereja itu sendiri. Kata gereja merupakan terjemahan dari kata Portugis  

“igreya”. Kata ini berasal dari kata Yunani “kuriake” yang berarti “Rumah Tuhan“. Rumah 

Tuhan harus dipahami sebagai wilayah yang dikuasai oleh Tuhan atau milik Tuhan. Kata gereja 

juga berasal dari kata Yunani “ekklesia”, bentukan dari dua kata, “ek” dan “kaleo”. “Ek“ berarti 

“keluar” dan “kaleo“ berarti “memanggil“. Secara harfiah ekklesia berarti sekumpulan orang 

yang dipanggil keluar. Berdasarkan I Petrus 2:9, gereja harus dipahami sebagai sekumpulan 

orang yang dipanggil keluar dari keadaan gelap ke keadaan terang. Di satu pihak gereja adalah 

suatu umat yang “kudus”,  yang dipanggil dari dunia untuk menjadi milik Allah. Tapi di lain 

pihak gereja adalah suatu umat yang “duniawi”, dalam arti bahwa mereka adalah orang-orang 

yang diutus kembali ke dalam dunia untuk bersaksi dan melayani.
1
  

 

Pengertian gereja sebagai sekumpulan orang yang dipanggil untuk tujuan tertentu tidak 

dapat dilepaskan dari pemahaman umat Israel dalam Perjanjian Lama. Hal ini tidak dapat 

dihindarkan karena Gereja Yesus Kristus mempunyai akar yang kuat dalam tradisi umat Israel 

yang disebut sebagai umat Allah. Dalam Perjanjian Lama ada dua istilah yang diterjemahkan 

menjadi jemaat atau perhimpunan atau persekutuan, yaitu: “Edhah” yang artinya orang-orang 

yang dihimpunkan bersama karena adanya suatu perjanjian, dan “Qahal” yang artinya 

perhimpunan dari suatu umat yang dipanggil untuk mendengarkan nasehat-nasehat atau untuk 

penugasan militer.
2
 

 

Visi Perjanjian Baru tentang gereja adalah sebagai umat Allah. Suatu persekutuan yang 

bersifat mendampingi yang dipersekutukan oleh suatu perjanjian dengan Allah; tubuh Kristus (2 

Kor 10:16). Suatu kesatuan organis yang di dalamnya tiap anggota, tiap bagian dari tubuh yang 

hidup itu mempunyai talenta dan pelayanannya yang unik; dan komunitas dari Roh Kudus (Rm 

12:4-5; 1 Kor 10:17). Suatu komunitas yang menyelamatkan serta menyembuhkan dan juga 
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melaluinya Roh Kehidupan itu dapat bekerja di dalam suatu dunia yang sangat memerlukannya 

(Kis 10:44-47).
3
 

 

Suatu studi klasik tentang misi gereja yang dilakukan oleh Niebuhr, Day Williams dan 

Gustafson, sebagaimana yang dikutip oleh Clinebell, menyimpulkan bahwa tujuan gereja secara 

terpadu adalah memperbesar kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama diantara manusia. 

Tema ini relevan dengan  keutuhan yang berpusat kepada Roh Kudus. Teolog Inggris, Pittenger 

menunjukkan bahwa arti dari segambar dan serupa dengan Allah adalah kemampuan untuk 

mengasihi; kemampuan untuk terbentuk secara penuh di dalam kasih, yang merupakan hakikat 

Allah sendiri. Williams melukiskannya sebagai dasar seluruh pendampingan jiwa: “Kasih adalah 

pusat penyataan Kristus untuk kemanusiaan kita.  Allah telah mewujudkan kasih-Nya bagi kita 

dalam tindakan yang menyatakan tujuannya, dan tindakan itu diceritakan dalam hakikat Yesus. 

Jadi, mengasihi, di dalam pemahaman Perjanjian Baru berarti berpartisipasi di dalam tindakan 

ini. Tindakan kita adalah suatu tanggapan, di dalam cara yang cocok dengan situasi kita kepada 

apa yang telah diperbuat Allah bagi kita, sehingga Paulus mempersatukan komunitas Kristen 

ketika ia berkata, “ hendaklah kamu… menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam 

Yesus… dan mengambil rupa seorang hamba” (Filipi 2:5). Sebenarnya, ini jugalah dasar dari 

pernyataan Luther yang cukup berani bahwa kita haruslah menjadi Kristen bagi orang lain.
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Tanggung jawab gereja yang paling utama, adalah untuk menolong orang lain. Allah 

telah menyusun tubuh kita begitu rupa, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, 

melainkan supaya anggota-anggota yang berbeda saling memperhatikan. Karena jika satu 

anggota menderita semua anggota turut menderita; jika satu dihormati, seluruh anggota 

bersukacita. Kamu adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya (I Korintus 

12:24-27). Sesuai dengan rencana Tuhan, gereja seharusnya menjadi kesatuan atau persekutuan 

dari orang-orang percaya yang oleh kuasa Roh Kudus diberi kuasa untuk melayani sesama, baik 

di dalam maupun di luar gereja.
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Pemahaman kita tentang gereja paling sedikit harus memahami, gereja adalah 

persekutuan orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus; gereja adalah persekutuan yang 

secara disiplin mau hidup untuk mendengarkan dan melakukan pengajaran Tuhan Yesus; gereja 

adalah persekutuan semua orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan.
6
 Sungguhpun demikian 

haruslah disadari bahwa gereja adalah alat untuk suatu tujuan, gereja adalah alat untuk 

melaksanakan misi Allah dan melanjutkan misi Kristus di dunia, gereja bukan tujuan pada 

dirinya sendiri. Makna identitas dan hakikat gereja lebih secara fungsional, sebagai suatu 

komunitas yang hidup, yang bertumbuh, dan mestinya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, 

tidak hanya untuk dirinya sendiri (internal), tetapi terutama untuk dunia ini (eksternal). Eka 

Darmaputera berpendapat, Gereja tidak hanya bergerak mengikuti dan menyesuaikan diri, tetapi 

lebih dari itu ia wajib berjalan mendahului, menolong.
7
 Namun kerena gereja sadar bahwa masa 

depan manusia tidak tergantung pada teknologi dan ilmu pengetahuan. Ada yang  dibutuhkan 

manusia lebih daripada itu yakni Damai Sejahtera Kristus sendiri. Itulah sebabnya mengapa 

Kristus berkata Damai Sejahtera bagi kamu. 

 

Gereja sebagai wadah dan wujud persekutuan orang yang beriman kepada Tuhan Yesus 

Kristus, mempunyai dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan dalam keberadaannya dan 

kehidupannya. Dimensi pertama disebut sebagai dimensi spiritual, sedangkan dimensi kedua 

ialah dimensi sosial. Dalam hal ini sering dikatakan, gereja pada satu pihak merupakan fenomena 

keimanan, dan pada pihak lain merupakan fenomena kemasyarakatan. Begitulah realitas hakikat 

dan sifat ganda gereja, yang spiritual, tetapi juga sosial, yang kedua-duanya secara dialektis 

harus selalu disadari dan diperhatikan dalam keberadaan dan kehiduapannya. Dialektis artinya, 

mengakui kedua-duanya sebagai realitas yang tidak dapat disangkal, dan masing-masing 

berfungsi korektif (sikap mengkoreksi), dan pelengkap yang lainnya.
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Gereja hidup dan berada di tengah-tengah masyarakat, lebih dari itu, gereja juga 

merupakan bagian integral dari masyarakat di mana gereja hidup dan berada, sehingga gereja 

harus mempunyai minat dan tanggung jawab dalam keterlibatannya secara aktif terhadap 

masalah-masalah kemasyarakatan. Tentunya gereja akan mendasarkan keterlibatan tersebut pada 
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prinsip-prinsip iman Kristen yang dianutnya sebagai umat Allah.
9
 Gereja harus memberikan 

tanggapannya mengenai masalah-masalah yang sekarang digumuli oleh dunia, baik di bidang 

hidup pribadi maupun dalam hidup kemasyarakatan.
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Demikianlah gereja hadir dan berada di dunia ini sebagai respon terhadap panggilan 

Allah untuk menyatakan kasih-Nya dan mewujudkan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus 

kepada setiap orang. Untuk melaksanakan tugas dan panggilan gereja, maka setiap orang 

Kristen, baik pelayan maupun jemaat telah diberi karunia yang berbeda-beda (Roma 12; I Kor. 

12; Efesus 4) sehingga memampukan mereka untuk pergi menghibur, menolong, menguatkan 

iman, menasehati dan melayani orang lain dengan kasih. Salah satu cara atau bentuk pelayanan 

menolong sesama yang dapat dilakukan oleh persekutuan Kristen yang diikat oleh kasih Allah 

ialah melalui Konseling. 

 

2.2.       KONSELING PASTORAL HOLISTIK 

 

Untuk memahami apa itu pelayanan Konseling Pastoral Holistik yang dilakukan oleh 

gereja (pendeta serta  majelis dan atau jemaat dengan kompetensi),  maka kita akan menjelajahi 

apa itu pengertian Konseling Pastoral, fungsi Pastoral dalam Konseling, keunikan Konseling 

Pastoral dibandingkan dengan Konseling Sekuler lainnya, dan segala aspek yang berkaitan 

dengan Konseling Pastoral, termasuk dalamnya mengenai teknik pelaksanaan Konseling Pastoral 

dan peran Konselor dalam Konseling Pastoral. 

 

            2.2.1 Pengertian Konseling Pastoral 

 Dalam memahami pengertian “Konseling Pastoral“, terlebih dahulu kita melihat 

pengertian secara etimologis dari kedua kata tersebut, yakni Pastoral dan Konseling. 

Menurut Aart van Beek, istilah pastoral berasal dari “pastor” dalam bahasa Latin atau 

dalam bahasa Yunani disebut “Poimen” yang artinya “gembala”. Istilah pastor dalam konotasi 

praktisnya berarti merawat atau memlihara. Pengistilahan ini dihubungkan dengan diri Yesus dan 

karya-Nya sebagai “Pastor sejati” atau “Gembala yang baik” (Yoh. 10). Ungkapan ini mengacu 

pada pelayanan Yesus tanpa pamrih, bersedia memberikan pertolongan dan pengasuhan terhadap 

pengikut-Nya, bahkan rela mengorbankan nyawa-Nya. Pelayanan yang diberikan-Nya ini 

                                                 
9
 J.D. Engel, Gereja dan Masalah Sosial, (Salatiga: Tisara Grafika, 2007), hal. 13 

10
 J. B. Banawiratma SJ, Gereja dan Masyarakat, (Yogyakarta: Kanisius, 1986), hal. 20 



merupakan tugas manusiawi yang teramat mulia. Para pengikut-Nya diharapkan dapat 

mengambil sikap dan pelayanan Yesus ini dalam kehidupan praktis mereka. Oleh karena itu, 

tugas Pastoral bukan hanya tugas resmi atau monopoli para Pastor atau Pendeta saja, tetapi juga 

setiap orang yang menjadi pengikut-Nya.
11

 

 

Sedangkan istilah Konseling berasal dari bahasa Latin “Consillium” yang berarti dengan 

atau bersama dan mengambil atau memegang. Konotasinya ada sesuatu yang harus dipegang, 

diambil bersama-sama.
12

 Kata Konseling berasal dari bahasa Inggris menunjukkan pada kata 

consul yang artinya wakil, konsul; counsult yang artinya minta nasehat, berunding dengan; 

cosole yang artinya menghibur dan consolide yang artinya menguatkan. Bisa diartikan kata 

Konseling adalah kegiatan seseorang yang menguatkan, menghibur yang dimintakan nasehat dan 

merunding dengan seseorang.
13

  

 

Burks dan Steffle mengidentifikasikan Konseling Pastoral sebagai berikut:  

“Counseling denotes a professional relationship between a trained counselor and a 

client. This relationship is usually person to person, although it may sometimes involve 

more than two people. It is designed to help the client understand and clarify their views 

of their life space, and to learn to reach their self-determined goals through meaningful, 

well-informed choices and trough resolution of problem of an emotional or interpersonal 

nature”. “Konseling menunjuk pada relasi profesional antara seorang Konselor yang 

terlatih dan seorang klien. Relasi ini biasanya dua orang, walau kadang-kadang 

melibatkan lebih dari itu. Dengan tujuan untuk membantu klien memahami dan 

memperjelas pandangan atau ruang geraknya, belajar mencapai tujuan yang dirumuskan 

sendiri, pilihan-pilihan yang ditentukan dengan baik dan melalui pemecahan masalah 

emosional atau relasi antar pribadi”.
14

 
 

Menurut Oates, Konseling adalah suatu disiplin ilmu non-medis yang sasarannya adalah 

untuk memberi fasilitas dan menimbulkan pertumbuhan serta perkembangan kepribadian, 

menolong pribadi-pribadi untuk mengubah pola-pola kehidupan yang menyebabkan mereka 

mengalami kehidupan yang makin tidak berbahagia, dan menyediakan suasana persaudaraan dan 

kebijaksanaan bagi pribadi-pribadi yang sedang menghadapi kehilangan dan kekecewaan dalam 

kehidupan yang tidak dapat dihindari.
15
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Berdasarkan Kamus Istilah Bimbingan dan Konseling, istilah Konseling berarti hubungan 

timbal balik di antara dua individu (face to face relationship), yang seorang karena keahliannya 

(konselor) dapat membantu klien (yang mempunyai problem). Melalui pertemuan atau hubungan 

timbal balik itu Konselor berupaya menolong klien untuk memahami dirinya dan problemnya 

agar klien itu dapat mengatasi problem yang sedang dihadapinya.
16

 Pengertian ini mengantarkan 

kita pada pemahaman bahwa dalam Konseling itu, terdapat tiga aspek yakni hubungan dua arah, 

peran Konselor dan klien, serta problem klien. 

 

Istilah Konseling dalam Perjanjian Lama, misalnya dalam I Tawarikh 27:32 “soferim” 

yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris counselor, artinya “penasihat”. Istilah ini juga muncul 

dalam Yesaya 9:6 “misera” (counselor), sehubungan dengan kedatangan Yesus sebagai 

Penasehat Ajaib. Dalam Perjanjian Baru, istilah counselor paling sering muncul dalam hubungan 

dengan Roh Kudus (Yunani: parakletos) ; dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai  

penghibur, penasihat, penolong.
17

 Demikianlah dipahami bahwa istilah Konseling itu bukanlah 

suatu hal baru bagi kehidupan orang Kristen. Konseling dalam pengertian ini diartikan sebagai 

suatu tindakan yang dihubungkan dengan pekerjaan penghibur, penasihat dan penolong, di mana 

ada keterlibatan Roh Kudus.  

 

Dari beberapa pengertian di atas, kita dapat memahami apa itu Konseling Pastoral. 

Terdapat beberapa pandangan mengenai Konseling Pastoral, diantaranya seperti yang dipaparkan 

oleh Susabda, sebagai berikut:
18

 

 

Pastoral Konseling adalah hubungan timbal balik (interpersonal relationship) 

antara hamba Tuhan (pendeta, penginjil, dsb) sebagai Konselor dengan 

konselinya (kiten, orang yang minta bimbingan), dalam mana konselor mencoba 

membimbing konselinya ke dalam suatu suasana percakapan konseling yang ideal 

(conducive atmosphere) yang memungkinkan konsele itu betul-betul dapat 

mengenal dan mengerti apa yang sedang terjadi pada dirinya sendiri, 

persoalannya, kondisi hidupnya, di mana ia berada, dsb; sehingga ia mampu 

melihat tujuan hidupnya dalam relasi dan tanggung jawabnya pada Tuhan dan 

mencoba mencapai tujuan itu dengan takaran, kekuatan dan kemampuan seperti 

yang sudah diberikan Tuhan kepadanya. 
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 Berdasarkan definisi di atas, nampak paling tidak ada empat aspek penting yang harus 

dikenal oleh setiap Konselor (hamba Tuhan), yaitu: (a) Hubungan timbal balik (interpersonal 

relationship) antara konselor dengan konselenya; (b) Hamba Tuhan sebagai Konselor; (c) 

Suasana percakapan konseling yang ideal (condusive atmosphere); (d) Melihat tujuan hidupnya 

dalam relasi dan tanggung jawabnya pada Tuhan dan mencapai tujuan itu dengan takaran, 

kekuatan dan kemampuan seperti yang sudah diberikan Tuhan padanya.  

 

Selain pengertian di atas, terdapat beberapa defenisi Konseling Pastoral. Menurut 

Clinebell, Konseling Pastoral adalah ungkapan pendampingan yang bersifat memperbaiki 

(reparatif), yang berusaha membawa kesembuhan bagi orang lain (baik anggota dari suatu gereja 

maupun anggota dari persekutuan pendampingan lain) yang sedang menderita gangguan fungsi 

dan kehancuran pribadi karena krisis.
19

 Di sini, Konseling Pastoral dipahami sebagai wujud dari 

penyembuhan dalam Pendampingan Pastoral yang mana tidak terbatas pada anggota gereja tetapi 

bagi persekutuan lainnya lagi.  

 

Hampir sama dengan pandangan Clinebell, namun di sini Leory Aden mengusulkan 

pandangannya mengenai Konseling Pastoral yang lebih luas dan mendalam lagi yakni sebagai 

suatu perspektif Kristen yang mencari upaya untuk menolong atau menyembuhkan dengan cara 

„menghadiri‟ situasi kehidupan seseorang yang mengalami kesulitan. Konseling Pastoral ini 

tidak terbatas hanya melayani mereka yang berada dalam lingkungan iman Kristen saja, tetapi 

masih dimungkinkan untuk menjangkau orang di luar iman Kristen.
20

 Dalam pengertian ini, 

ditekankan mengenai aspek penting dari kehadiran dalam Konseling Pastoral dan pelayanan 

konseling ini juga dimungkinkan untuk diberikan kepada mereka yang berasal dari luar 

persekutuan Kristen. 

  

Berdasarkan uraian pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Konseling Pastoral tidak 

hanya sebatas hubungan pertolongan antara dua orang, akan tetapi lebih dari itu. Konseling 

Pastoral merupakan hubungan segitiga yang melibatkan Alah, hamba Tuhan dan pribadi yang 

sedang mengalami masalah. Kategori hamba Tuhan di sini tidak hanya dibatasi pada pendeta, 

tetapi Diaken/ Majelis lainnya atau anggota jemaat pun turut terpanggil oleh Allah untuk 
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melakukan tugas Pelayanan Pastoral ini. Konseling Pastoral tidak hanya ditujukan kepada 

anggota jemaat saja, tetapi juga kepada siapa saja yang membutuhkannya tidak terbatas pada 

lingkungan persekutuan gereja.   

 

 Dalam dunia Pastoral, orang seringkali memperdebatkan dua kata yang berkaitan dengan 

Pelayanan Pastoral, yakni Penggembalaan dan Konseling Pastoral. Karena itu, dalam memahami 

pengertian Konseling Pastoral, kita perlu mengerti apa yang dimaksud dengan Penggembalaan 

dan apa hubungannya dengan Konseling Pastoral? Sehingga kita dapat semakin memahami 

konseling pastoral dengan jelas. 

 

Penggembalaan dan Konseling Pastoral adalah pemanfaatan hubungan antara seseorang 

dan orang lainnya dalam pelayanan. Hubungan itu memungkinkan timbulnya kekuatan dan 

pertumbuhan yang menyembuhkan baik dalam diri orang-orang yang dilayani maupun dalam 

relasi-relasi mereka. Penggembalaan mencakup pelayanan yang saling menyembuhkan dan 

menumbuhkan di dalam suatu jemaat dan komunitasnya sepanjang perjalanan hidup mereka. 

Konseling Pastoral adalah sebuah dimensi dari Penggembalaan.
21

  

 

Adapun pengertian Konseling Pastoral tidak hanya sampai di sini saja, melainkan dalam 

uraian mengenai segala aspek yang berkaitan dengan Konseling di bawah ini, kita akan semakin 

memahami apa itu Konseling Pastoral Holistik dalam konteks masyarakat Indonesia. 

 

  Istilah Holistik berasal dari kata sifat wholistic (huruf w tidak terbaca dalam 

penuturannya) dalam bahasa Inggris. Kemudian dalam bahasa Inggris logat Amerika 

disederhanakan menjadi holistic (dalam beberapa dialek lokal di Amerika huruf h tidak terbaca 

dalam penuturannya). Dalam bahasa Indonesia menjadi Holistik. Kata Holistik berasal dari kata 

benda whole yang berarti keseluruhan, utuh, lengkap, dan sempurna. Bahkan, kata Holistik bisa 

juga diartikan sebagai sehat. Secara konkret, ketika menghadapi orang yang sedang mengalami 

krisis, kita harus melihatnya secara lengkap, utuh dalam keseluruhan sebagai manusia, dan bukan 

sebagai kasus penyakit atau masalah tertentu.
22
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Van Beek dalam bukunya „Konseling Pastoral‟,
23

 menguraikan secara jelas mengenai 

pelayanan Konseling Pastoral secara Holistik. Dalam penjelasannya, ia menggunakan istilah 

perspektif menyeluruh. Adapun uraian penjelasannya berangkat dari titik pandangnya terhadap 

kehidupan manusia yang sangat kompleks. Perspektif menyeluruh ialah suatu pandangan 

terhadap situasi dan masalah-masalah konseli yang dapat menghasilkan informasi mengenai 

semua aspek dalam kehidupannya. Dengan kata lain, Konselor harus mempertimbangkan 

persoalan-persoalan konseli dalam segala kompleksitasnya. Semua aspek dari kehidupan konseli 

perlu diperhatikan sedikit banyak untuk menjamin pemahaman yang cukup lengkap mengenai 

kesulitan yang mengganggu dia. Untuk menyederhanakan kompleksitas hidup manusia itu kita 

bisa membagi hidup manusia menjadi empat aspek (fisik, sosial, mental, spiritual) yang dapat 

digambarkan sebagai berikut:
24

 

 

Berkaitan dengan Konseling Pastoral secara Holistik, Clinebell
25

, mengatakan 

penggembalan dan konseling pastoral adalah upaya untuk memperkuat keutuhan aspek-aspek 

kehidupan manusia yang saling berkaitan secara holistik.  

 

Berdasarkan pandangan para tokoh di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

Konseling Pastoral Holistik ialah pelayanan yang diberikan kepada sesama manusai secara utuh 

dan menyeluruh, tidak secara terpecah-pecah. Itu berarti konseli dan masalahnya harus didekati 

sebagai suatu kesatuan yakni baik secara fisik, mental, sosial maupun spiritual. Ini merupakan 

sebuah keunikan dari konseling pastoral, karena dengan menggunakan pendekatan holistik dalam 
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konseling pastoral, maka kita pun melibatkan aspek spiritual (yakni adanya penekanan pada 

unsur agama).  

 

Konseling Pastoral merupakan pelayanan pertolongan yang memiliki beberapa kelebihan 

yaitu terdapatnya ketajaman rohani karena menggunakan sumber-sumber seputar kehidupan 

berjemaat, memiliki kesempatan untuk mengambil inisiatif dalam membangun hubungan 

konseling dan kemungkinan untuk diadakannya intervensi awal, dan kesediaan pelayanan 

konseling dengan mengabaikan masalah pembayaran. Namun, Konseling Pastoral pun memiliki 

keterbatasan-keterbatasan yaitu menyangkut masalah ketersediaan waktu yang minim untuk 

konseling yang diberikan oleh Pendeta/ Gembla dalam lingkup jemaat, dan perhatian yang relatif 

minim terhadap masalah atau pergumulan yang dihadapi jemaat dan juga terhadap peranan 

pelayanan konseling dalam menjawab kebutuhan mendasar bagi jemaat-jemaat yang dilayani. 

Keterbatasan yang lain berkaitan dengan masalah pelatihan keterampilan dan pengetahuan yang 

minim atau kurang memadai yang dimiliki Pendeta/ pelayan lain sebagai Konselor mengenai 

teori atau pemikiran-pemikiran selain ilmu teologi seperti ilmu psikologi dan psikiatri dalam 

upaya memberikan usaha rekonstruktif yang lebih intensif. Di samping itu, adanya kemungkinan 

mudahnya konflik yang muncul karena Pendeta/ Gembala tidak memiliki batasan kontak tertentu 

dengan para konseli, karena sebenarnya kontak yang sering terjadi dapat menyulitkan terapi 

karena kadang-kadang mengkontaminasi perawatan secara menyeluruh sehingga kontak harus 

dihentikan. Pendeta/ Gembala cenderung secara rutin bertemu dengan para konseli yang terlibat 

dalam konseling melalui berbagai peran mereka.
26

 

 

            2.2.2 Konselor dalam Konseling Pastoral 

 Berbicara mengenai peran Konselor dalam konseling pastoral, dalam satu studi yang 

dilakukan di Florida (USA), konseli-konseli diwawancarai mengenai nilai-nilai  dan sifat-sifat 

kepribadian Konselor yang menentukan apakah konseling mereka efektif atau tidak efektif. 

Konseli-konseli tersebut menjawab:
27

 

1. Konselor-konselor yang efektif memandang manusia sebagai pribadi yang memiliki 

kapasitas untuk menangani masalah-masalah yang dihadapinya, sedangkan konselor-
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konselor yang tidak efektif lebih mengekspresikan kesangsian mereka mengenai hal 

tersebut. 

2. Konselor-konselor yang efektif memandang manusia sebagai orang yang ramah, yang 

bersedia menerima orang lain yang bertujuan baik, sedangkan konselor-konselor yang 

tidak efektif memandang manusia sebagai orang yang tidak bersahabat dan yang 

bertujuan atau memiliki pandangan yang meragukan. 

3. Konselor-konselor yang efektif memandang manusia mempunyai pembawaan yang 

bernilai dan perlu dihargai, sedangkan konselor yang tidak efektif menerima dan 

menghargai orang lain atas dasar prestasi yang ditunjukkannya. 

4. Konselor-konselor yang efektif memandang manusia sebagai pribadi yang 

berkembang dari dalam, sebagai pribadi yang kreatif dan dinamik, akan tetapi 

konselor-konselor yang tidak efektif memandangnya sebagai pribadi yang pasif dan 

dibentuk terutama oleh pengaruh-pengaruh yang berasal dari luar. 

5. Konselor-konselor yang efektif memandang manusia sebagai pribadi yang dapat 

dipercaya, dapat diandalkan, dan dapat bertanggung jawab, tingkah lakunya dapat 

dipahami. Tetapi konselor-konselor yang tidak efektif memandang manusia sebagai 

orang yang mementingkan diri sendiri. 

6. Konselor-konselor yang efektif memandang manusia sebagai pribadi yang secara 

potensial dapat mencapai kebahagiaan dan mampu mengembangkan diri serta 

menjadi sumber bagi orang lain untuk dapat memperoleh kepuasan dan kebahagian, 

dan bukannya sebagai pribadi yang merupakan sumber rintangan, kegagalan dan 

kecurigaan. 

 

Pelayanan Konseling adalah bagian integral dari pelayanan hamba Tuhan. Hamba Tuhan 

akan kehilangan identitasnya jikalau ia menolak tugas Pelayanan Pastoral ini. Sukses tidaknya 

praktek Konseling Pastoral sangat tergantung pada kepribadian hamba Tuhan sebagai seorang 

Konselor. Sebagai Konselor, seorang hamba Tuhan harus memiliki bobot tertentu dalam 

membangun dan memperlancar relasi Konseling, dia memiliki pengetahuan dasar mengenai teori 

dan praktik konseling, serta memiliki berbagai ketrampilan Konseling, seperti ketrampilan 

berwawancara, interview serta melibatkan klien dalam pemecahan masalah, dan lain sebagainya. 

 



Menurut Wiryasaputra, kehadiran Pendamping dan Konselor dalam Pendampingan 

hendaknya bersifat kondusif dan konstruktif. Pendamping dan konselor harus memiliki pribadi 

yang berkualitas. Kehadiran pendamping adalah media dasar dan terutama bagi perubahan dan 

pertumbuhan orang yang didampinginya. Dalam bukunya, Ready to Care, Wiryasaputra 

menguraikan 10 karakter dasar seorang Pendamping dan Konselor yang berkualitas, sebagai 

berikut:
28

 Empati, Tertarik, Percaya pada proses, Terbuka, Spontan, Tulus hati, Kenal diri, 

Holistik, Universalistik, Otonom. Kesepuluh karakter ini memiliki keterkaitan dan 

mempengaruhi satu dengan yang lain. Dengan 10 karakter dasar yang dimiliki oleh Konselor, 

diharapkan dapat membantunya untuk melakukan proses Konseling Pastoral yang efektif dan 

kreatif. Selain 10 karakter di atas, Susabda juga menguraikan beberapa hal penting yang perlu 

dimiliki oleh hamba Tuhan sebagai seorang konselor. Menurut Susabda, alasan utama hamba 

Tuhan untuk mengembangkan 'skill' dan disiplin dalam konseling bukanlah untuk menjadikan 

dia "Professional Counselor", tetapi  "Professional Pastor" yang trampil dalam pelayanan 

konseling.
29

 

 

Meskipun hamba Tuhan bukan Konselor profesional, tetapi tanggungjawabnya pada 

Tuhan seharusnya mendorong dia mengembangkan skill-nya dalam pelayanan konseling. 

Seorang Konselor Kristen harus selalu mengingat bahwa Konseling Pastoral merupakan 

responnya terhadap panggilan Tuhan untuk melayani umat-Nya dan untuk menghadirkan damai 

sejahtera di dunia ini. Agar dapat melayani dengan efektif dan kreatif, tentunya Konselor-

konselor Kristen dapat mengembangkan talenta yang Tuhan berikan pada dirinya untuk berkarya 

di dunia Konseling Pastoral. 

 

           2.2.3 Keunikan Konseling Pastoral 

 Setelah memahami apa itu Konseling Pastoral dan bagaimana peran Konselor sebagai 

kunci utama dari kesuksesan sebuah konseling, kita perlu juga memahami apa yang menjadi 

warna khas dan keunikan dari Konseling Pastoral dibandingkan dengan Konseling pada 

umumnya. Barangkali cara terbaik untuk membedakan Konseling Pastoral dari Konseling Non-

Pastoral adalah dengan cara mengenali kekhususan Konseling Pastoral. Ini tidak berarti bahwa 

Konseling Pastoral secara total berbeda dengan Konseling secara umum, tetapi perlu dikenali 

                                                 
28

 Totok S. Wiryasaputra. Ready to Care.(Yogyakarta: Percetakan Galangpress, 2006), hal.99-120 
29

 Yakub B. Susabda. Pastoral Konseling I - Jilid I (Malang: Gandum Mas, 2000), hal. 13-14 



bahwa ada bidang keahlian tersendiri dari Konseling Pastoral yang tidak ada di Konseling Non-

Pastoral. Jati diri sebagai seorang Konselor Pastoral dan latar belakang sejarah tersendiri perlu 

dimunculkan demi membedakan secara khusus dari Konselor Non-Pastoral. Dengan demikian 

Konseling Pastoral bisa memberi sumbangan yang khas di khasanah Konseling umum. Beberapa 

tokoh Konseling Pastoral seperti Clinebell dan yang lainnya telah berjasa menunjukkan 

kekhususan Konseling Pastoral. Krisetya mengungkapkan beberapa keunikan Konseling 

Pastoral, yaitu: 
30

 

1. Konseling Pastoral menempatkan Orang dalam Relasinya dengan Allah. Di dalam 

proses Konseling, akan menjadi Pastoral apabila seorang konseli atau Konselor mulai 

memusatkan hubungan mereka dengan Allah dalam proses kehidupan mereka. Dalam 

pemahaman ini, Konseling Pastoral menempatkan Allah sebagai pribadi ketiga dalam 

proses Konseling. 

2. Konseling Pastoral menjadikan Allah sebagai Realita. Kesadaran akan penempatan 

Allah sebagai pribadi ketiga didalam pendampingan menjadikan Konseling itu 

Pastoral. Kesadaran bahwa penyertaan Roh Allah secara mendalam pada setiap hal 

yang kita lakukan termasuk dalam proses Konseling. 

3. Wilayah Kerja dan Kompetensi Konselor Pastoral adalah Pertumbuhan Spiritual. 

Seorang Konselor Pastoral diwajibkan mampu untuk membantu keutuhan spiritual 

manusia sebagai pusat dari pertumbuhannya secara utuh.  

4. Menggunakan Sumber-sumber Agamis dalam Konseling. Konselor diharapkan 

terlatih dalam menggunakan sumber-sumber dari tradisi agama mereka sebagai 

bagian yang integral dari proses konseling. Menggunakan sumber-sumber agamis 

dalam konseling memang membutuhkan kebijaksanaan khusus, karena tidak semua 

orang pada waktunya bisa menerima dengan senang hati. Apabila sumber-sumber 

agamis digunakan secara tepat, tentunya hal tersebut akan merupakan sarana yang 

sangat efektif bagi pembinaan keutuhan spiritual.  

5. Konseling Pastoral Membantu Orang dalam Belajar untuk Hidup. Konselor Pastoral 

akan menyediakan waktunya bagi orang-orang yang dengan sungguh-sungguh ingin 

belajar untuk hidup. Proses belajar tersebut akan berlangsiung terus-menerus dari 

masa kanak-kanak sampai ajal. 
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6. Konseling Pastoral Membantu Orang dalam Pengembangan Kompetesi Hubungan 

Antarpribadi. Konseling Pastoral memiliki peranan yang penting untuk menolong 

orang di dalam pengembangan kompetensi hubungan antar manusia. Tugas seorang 

Konselor Pastoral adalah melayani dan menolong orang dalam proses penyadaran 

diri, sehingga memungkinkan seseorang mengurangi ketegangan, mengatasi konflik 

dan mengubah hubungan antar pribadi menjadi lebih baik. 

7. Konseling Pastoral dalam Konteks Profetis. Seorang Konselor Pastoral tidak hanya 

menyetujui dan menghargai orang-orang yang berdemonstrasi terhadap masalah 

ketidakadilan sosial, tetapi juga harus mengevaluasi masalah keadilan sosial dan 

mempunyai pendirian yang serasi dengan imannya. Hal ini bukan berarti bahwa ia 

akan memaksakan keyakinannya kepada orang lain, tetapi keyakinan tersebut 

berfungsi sebagai jati dirinya. 

8. Konselor Pastoral sebagai Seorang Etisis. Konselor Pastoral bertanggung jawab untuk 

menangani secara langsung dan terbuka isu-isu etis. 

9. Kuasa Untuk Memberkati dan Menahan Berkat. Walaupun orang-orang terkhusunya 

warga jemaat telah pergi kepada seorang psikolog atau psikiater, dalam kasus-kasus 

tertentu mereka masih datang juga kepada Pendeta, terutama kalau masalahnya 

adalah masalah etis, teologis dan menyangkut kehidupan spiritualnya. Mereka ingin 

mengetahui apakah hubungannya dengan Allah sudah baik. Berkat datang dari 

Pendeta yang mempunyai kuasa untuk memberikan Berkat sehubungan dengan tugas 

dan kedudukannya. 

 

Demikian kutipan Krisetya dari buku Clinebell mengenai sembilan hal yang 

menunjukkan sifat khas Konseling Pastoral, jika dibandingkan dengan Konseling Sekuler. 

Serupa dengan pemahaman Krisetya di atas, Susabda mencoba memaparkan beberapa prinsip 

dasar pemikiran yang menentukan keunikan pastoral konseling, antara lain Konseling Pastoral 

adalah
31

: Pelayanan hamba Tuhan yang dipercayakan oleh Allah sendiri; Pelayanan yang 

bergantung kepada kuasa Roh Kudus; Pelayanan yang didasarkan atas kebenaran Firman Allah. 

 

Konseling pastoral adalah bentuk pelayanan yang unik, karena memberikan tempat pada 

dimensi spiritual, sehingga setiap manusia dilihat sebagai wujud spiritual baik secara fisik 
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maupun intelektual yang perlu dihargai sebagai makhluk yang bertumbuh, berkembang dan 

berkreatif. Melalui pengembangan spiritualnya, orang dapat memperbaiki, membangun dan 

membina hubungan dengan sesamanya melalui pertumbuhan serta mengembangkan potensi-

potensi yang dianugerahkan Allah baginya.  

 

            2.2.4 Fungsi-fungsi Konseling Pastoral 

Dalam sepanjang periodisasi Pastoral, Pelayanan Pastoral itu sangat dipengaruhi oleh 

keadaan dan situasi serta kebutuhan individu sebagai konseli pada saat itu. Demikian halnya, 

dengan keempat fungsi pastoral, yakni menyembuhkan, menopang, membimbing dan 

memperbaiki hubungan, telah mengalami perkembangan dan perubahan baik mengenai 

defenisinya, tujuan maupun metode dari keempat fungsi ini dalam pelayanan pastoral. Berkaitan 

dengan fungsi Pastoral dalam sejarah gereja dan Pelayanan Pastoral, William A. Clebsch dan 

Charles R. Jackle menguraikan empat fungsi pastoral, yang secara ringkas seperti berikut ini: 
32

 

1. Penyembuhan. Fungsi pastoral yang bertujuan untuk mengatasi beberapa penurunan 

nilai dan memulihkan seseorang kepada keutuhan dengan cara menuntun dia untuk 

terus maju dan melalui kondisi sebelumnya.  

2. Penopangan. Fungsi pastoral untuk menolong orang yang “terluka” untuk bertahan 

dan melewati suatu keadaan yang di dalamnya pemulihan kepada kondisi semula 

atau kemungkinan penyembuhan dari penyakitnya itu adalah sangat tipis.  

3. Membimbing. Fungsi pastoral untuk penyembuhan jiwa, yang berkaitan dengan 

pertolongan bagi orang yang mengalami kebingungan dalam pengambilan keputusan 

tertentu atas berbagai pilihan sulit yang dimilikinya.  

4. Rekonsiliasi. Fungsi pastoral untuk membantu orang yang sedang terasing untuk 

membangun atau memperbaharui hubungan yang  tepat dan berbuah dengan Allah 

dan sesama.  

Seiring dengan perkembangan waktu dan sesuai dengan perkembangan pemikiran para 

tokoh pastoral, kebutuhan dan persoalan yang dialami manusia, maka keempat fungsi pastoral di 

atas mengalami penambahan jumlah, antara lain seperti menurut Clinebell dalam bukunya Tipe-

Tipe Dasar Pendampingan dan Konseling Pastoral, menambahkan fungsi kelima dari Konseling 

Pastoral, yaitu memelihara atau mengasuh (nurturing). Tujuan dari memelihara adalah 
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memampukan orang untuk mengembangkan potesi-potensi yang diberikan Allah kepada mereka, 

di sepanjang perjalanan hidup mereka dengan segala lembah-lembah, puncak-puncak dan 

dataran-datarannya. Dalam fungsi ini, dapat menggunakan beberapa cara seperti latihan bagi 

anggota-anggota baru dalam hidup Kristiani, pendidikan agama yang didapat diterapkan dalam 

pelaksanaan konseling edukatif, kelompok pertumbuhan perkawinan dan keluargga, dan 

sebagainya.
33

 Sehubungan dengan fungsi ini, Aart van Beek juga menambahkan pemahamannya 

bahwa dalam penerapan fungsi ini diharapkan konseli akan berkembang dan terus menerus 

menjadi dewasa di dalam menghadapi masalah-masalah hidup.
34

  

 

Tambahan fungsi lain lagi berasal Totok Wiryasaputra dalam bukunya Ready to Care.
 35

 

Beliau menambahkan satu fungsi lagi yakni memberdayakan (empowering). Fungsi ini 

merupakan salah satu fungsi yang dikembangkan pada masa kini. Fungsi ini dapat disebut 

sebagai “membebaskan” (liberating) atau “memampukan”, “memperkuat” (capacity building). 

Fungsi ini dipakai untuk membantu orang yang didampingi menjadi penolong bagi dirinya 

sendiri pada masa depan ketika menghadapi kesulitan kembali. Fungsi ini dipakai untuk 

membantu seseorang menjadi pendamping bagi orang lain. Fungsi ini bertujuan untuk tidak 

hanya memberdayakan orang yang dilayani untuk bertumbuh dengan kekuatan yang ada, akan 

tetapi fungsi ini membuat orang yang dialami menjadi dewasa baik pola pikir, perasaan dan 

tingkah lakunya. 

 

Demikianlah beberapa fungsi Pastoral yang perlu diterapkan dalam pelaksanaan 

Pengembalaan dan Konseling Pastoral, dengan tujuan utama ialah untuk mengutuhkan 

kehidupan manusia dalam segala aspek kehidupannya, yakni fisik, sosial, mental dan 

spiritualnya.   

 

 

2.2.5 Pelaksanaan Konseling Pastoral 

Adapun pelaksanaan Konseling Pastoral yang Holistik tidak terlepas dari pengaruh 

konteks dan budaya konseli. Sehubungan dengan penyusunan tesis ini, dirasakan perlu untuk 

membahas bagaimana proses Konseling Pastoral di Indonesia. Hampir semua Gereja di 

                                                 
33

 Howard Clinebell, Tipe-tipe Dasar Pendampingan dan Konseling Pastoral, (Yogyakarta: Kanisius 2002), 
hal.54 

34
 Aart van Beek, Konseling Pastoral, (Semarang: Satya Wacana, 1987), hal.12 

35
 Totok S. Wiryasaputra. Ready to Care.(Yogyakarta: Percetakan Galangpress, 2006),hal. 92 



Indonesia, membutuhkan Konseling Pastoral yang sesuai dengan konteks budaya yang ada. 

Untuk melakukan pelayanan Konseling Pastoral yang Holistik, seorang Konselor sebaiknya 

mengenal konteks kehidupan konseli Indonesia. 

 Beberapa hal yang dapat mempersulit pelaksanaan konseling pastoral tidak hanya 

berasal dari diri konselor, melainkan dapat juga berasal dari konseli. Aart van Beek dalam 

bukunya Konseling Pastoral,
36

 memberikan penjelasan mengenai pengalamannya dalam 

pelayanan konseling di Indonesia. Menurutnya, ada beberapa masalah yang dapat mempersulit 

proses konseling terjadi di Indonesia: 

1. Konseli cenderung untuk hanya datang satu/ dua kali. 

2. Konseli kadang-kadang baru datang kalau masalah sudah terlalu besar (misalnya pacaran 

antar agama yang berjalan terus menerus selama beberapa tahun). 

3. Konseli mengharapkan terlalu banyak dari konselor dalam waktu yang singkat. 

4. Konseli acapkali tidak cepat terbuka dan tidak berbicara secara kongkrit mengenai 

persoalannya (takut rahasianya terbongkar, malu; khususnya dalam konseling keluarga) 

5. Masalah bahasa (khususnya dalam menentukan tingkat bahasa antara konselor dan konseli 

dalam Bahasa Jawa, Sunda, Bali, dstr). 

6. Perbedaan antar suku. 

7. Perbedaan antara orang desa dan kota. 

8. Adanya perbedaan latar belakang theologis antara Konselor dan konseli yang dapat 

mengancam kesinambungan proses Konseling. 

9. Kesulitan dalam membicarakan pokok-pokok seperti politik, agama dan seks. 

10. Belum ada pengertian yang seragam mengenai Konseling Pastoral. 

 

Dalam mengadakan Konseling Pastoral di konteks Indonesia kini dengan masalah-

masalah yang khusus, sang penolong sangat dibantu kalau ia memilih beberapa fokus khusus. 

Karena persoalan-persoalan yang dihadapi oleh konseli-konselinya sering sangat kompleks dan 

membingungkan sehingga konselor membutuhkan semacam struktur berfikir mengenai persoalan 

itu yang dasariah dan umum. Van Beek bersama kawan-kawannya mengusulkan beberapa hal 

yang perlu diperhatikan didalam pelaksanaan konseling pastoral: 
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1. Fokus kepada kebutuhan yang diharapkan oleh konseli. Keadaan dari konseli yang 

dikonseling selalu berbeda. Demikian kurang bijaksana apabila Konselor langsung 

menganggap sudah mengetahui apa yang dibutuhkan konseli. 

2. Fokus kepada kepribadian yang dimiliki oleh konseli. Tidak semua konseli senang dengan 

pendekatan yang sama. Ada konseli yang suka mengungkapkan perasaan, ada juga yang 

ingin mendekati persoalan secara rasional; ada yang terbuka, ada juga yang tertutup; ada 

yang bersedia dikritik secara halus, ada juga yang melihat sumber persoalan pada orang -

orang lain saja. 

3. Fokus kepada kebudayaan sang konseli. Tidak hanya ada kebudayaan Batak, Jawa, Timor, 

Irian, Toraja, Menado, Ambon dan seterusnya, tetapi ada juga kebudayaan pemuda kota, 

kebudayaan gelandangan, kebudayaan pegawai kantor pemerintahan dan sebagainya. 

Setiap situasi interaksi sosial jika dibiarkan untuk waktu yang agak lama akan 

menghasilkan makna, mempengaruhi cara berfikir, cara beremosi dan motivasi konseli 

dalam konseling sehingga perlu mendapatkan perhatian dari konselor. 

4. Fokus kepada kronologi kehidupan. Manusia tidak statis, selalu dalam proses berubah dan 

berkembang: dari anak ke remaja, remaja ke pemuda, pemuda ke pengantin baru, pengantin 

baru ke orang tua dan selanjutnya. Ini berarti bahwa ia berubah sedikit banyak dalam cara 

berfikir, cara beremosi dan motivasi sehingga penting sekali konselor sadar mengenai fase 

hidup konseli pada saat tertentu. Setiap fase hidup akan menimbulkan permasalahannya 

sendiri.  

5. Fokus kepada keutuhan hidup manusia. Kehidupan manusia sangat kompleks karena berisi 

banyak aspek. Ada aspek jasmani, aspek mental atau psikis, aspek sosial-ekonomis , aspek 

sosial-budaya, aspek sosial-keluarga, aspek rohani/ spiritual. Unsur-unsur di dalam setiap 

aspek berkaitan dan berinteraksi dengan unsur-unsur  dari aspek yang lain. Interaksi itu 

berjalan terus tanpa ada hentinya. Aspek fisik menggambarkan hubungan konseli dengan 

tubuhnya, aspek sosial hubungannya dengan orang lain atau lingkungan, aspek psikis 

menggambarkan hubungannya dengan jiwanya dan aspek spiritual hubungannya dengan 

Allah. Tentunya pembagian aspek boleh dilakukan dengan cara yang lain, misalnya 

membagi aspek sosial dengan memperhatikan konsep sosiologis dan antropologis secara 

terpisah. 

 

 



2.2.6 Tahap-tahap dalam Konseling Pastoral 

Hal lain yang perlu diperhatikan didalam pelaksanaan konseling pastoral adalah 

tahapan-tahapan proses pelaksanaannya itu sendiri, Menurut Totok, terdapat tiga tahapan dalam 

pelaksanaan proses pendampingan, yakni:
37

 

1. Tahap pertama adalah menciptakan hubungan kepercayaan.  

2.   Tahap kedua adalah mengumpulkan data atau anamnesis yang relevan, akurat, dan 

menyeluruh ( holistik ).  

3. Tahap ketiga adalah menyimpulkan atau sintesis dan diagnosis.  

4. Tahap keempat adalah pembuatan rencana tindakan ( treatment planning ).  

5. Tahap kelima ialah tindakan pertolongan.  

6. Tahap keenam adalah review dan evaluasi.  

7. Tahap ketujuh adalah pemutusan hubungan ( termination ).  

 

ketujuh tahap tersebut, dapat dilakukan dengan cara menyesuaikan kebutuhan dan 

persoalan dari orang yang akan didampingi. Jika Pelayanan Pastoral Holistik hendak ditujukan 

kepada orang sakit, maka tentunya pelaksanaan tahap ini dilakukan secara sistematis dan 

relevan dengan kebutuhan orang tersebut.  

 

2.2.7 Bentuk Konseling Pastoral 

Untuk menunjang pelaksanaan konseling pastoral  maka perlu dipahami beberapa bentuk 

konseling pastoral, yaitu:
38

 

1. Konseling Pastoral jangka pendek secara formal dan informal. Hal ini tentu disesuaikan 

dengan keadaan si konseli. Fungsi Gembala sebagai Konselor ialah menggerakan inner 

resources atau tenaga batiniah atau sumber-sumber penanggulangan masalah atau potensial 

yang terdapat dalam diri konseli agar dia lebih cepat dimampukan mengatasi kesusahan 

hati yang tidak normal yang menimpa diri konseli atau juga mengatasi gangguan jiwa yang 

tidak menentu (tidak normal) yang tidak tahu penyebabnya. Pendampingan Pastoral dalam 

hal ini adalah memberikan bantuan kepada konseli agar dia secara lebih konstruktif 

menguji realitas yang dihadapinya. 
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2. Konseling Pastoral jangka panjang. Konseling jangka panjang adalah formal, dibutuhkan 

oleh orang yang mengalami gangguan jiwa yang tidak menentu (tidak normal) yang tidak 

dia ketahui penyebabnya. Konseli dalam hal ini mengalami kesusahan dan luka perasaan 

yang sangat berat dan mungkin berulang-ulang atau beruntun sehingga dia tidak mampu 

lagi menggerakan inner resources atau tenaga batiniah atau sumber-sumber penangulangan 

masalah atau potensial yang ada pada dirinya tanpa bantuan penyembuhan yang 

membutuhkan psikoterapi yang bersifat membangun kembali dari ahli psikoterapi pastoral 

atau konseling pastoral maupun dengan psikoterapi sekuler.
39

  

 

Menyadari akan kebutuhan setiap orang itu berbeda, termasuk juga persoalan yang 

dialami, dan latar belakang kehidupan seperti budaya, status ekonomi, tingkat pendidikan, dan 

lain sebagainya, maka seorang Konselor harus mampu melakukan pelayanan Konseling Pastoral 

secara unik untuk masing-masing orang yang didampingi. Dengan kata lain, tidak ada satu 

bentuk model tetap atau khusus yang cocok untuk dapat diterapkan pada semua orang dan 

persoalannya.  

 

Collins menuliskan bahwa para ahli konseling menyimpulkan, ada beberapa macam 

bentuk dari konseling Kristen. Terhadap setiap konseli, kita dapat menggunakan satu atau lebih 

dari bentuk konseling di bawah ini.
40

  

a. Supportive-Counseling. Bimbingan konselor diberikan pada saat konseli mulai terbuka 

menghadapi persoalan hidup secara lebih efektif. Untuk mencapai hal tersebut, konseli 

didorong untuk mengutarakan secara terbuka perasaan dan frustasinya. Konselor yang 

supportive sebaiknya memberikan perhatian, dorongan, mencoba dengan lemah lembut 

menyadarkan konseli terhadap tantangan realita kehidupan dan membimbing konseli pada 

pertumbuhan iman dan kematangan emosi sehingga permasalahan dapat diatasi. 

b. Confrontational-Counseling. Konselor Kristen tidak seharusnya menghakimi orang lain 

dengan maksud untuk mengkritik. Dalam kelemahlembutan dan kasih, Konselor Kristen 

terpanggil untuk menolong konseli menghadapi kegagalan, dosa, kekeliruan, dan 

kebodohannya.  
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c. Educative-Counseling. Konseling harus meliputi pengajaran di mana tingkah laku yang 

tidak efektif dapat diperbaiki dan konseli ditolong untuk belajar tingkah laku yang lebih 

baik. Konselor adalah seorang pengajar dan Konseling Kristen adalah bagian istimewa dari 

pendidikan agama Kristen. Kunci keberhasilan seorang Konselor ialah mempercayakan 

dirinya pada bimbingan-Nya. Seorang Konselor harus percaya bahwa Tuhan dapat 

memakai kita untuk mengajar orang lain. 

d. Spiritual-Counseling. Konseling menekankan hal-hal rohani dan menolong konseli supaya 

dapat memahami arti dan tujuan hidupnya. Konselor harus selalu sadar bahwa setiap 

persoalan manusia selalu menyangkut hubungan dengan Allah dan sesama.   

e. Group-Counseling. Pertemuan dengan beberapa konseli, seorang konselor dapat 

menyediakan tempat untuk membagikan perasaan konseli secara jujur, saling belajar dari 

pengalaman orang lain, saling mendukung, menasehati, dan menolong satu terhadap yang 

lain.  

f. Informal-Counseling. Konseling tidak harus dilakukan di kantor, tapi bisa juga dilakukan 

secara informal, seperti di Rumah, Rumah Sakit, atau bahkan di jalan. Apabila konseli 

melihat konselor yang serius dan penuh perhatian serta mau mendengar, biasanya mereka 

akan mengeluarkan isi hati mereka dengan baik . beberapa saran yang dapat dilakukan 

dalam konseling yang informal, yaitu: Mendengar dengan penuh perhatian; Menggunakan 

pertanyaan-pertanyaan tambahan unutk memperjelas fokus persoalannya; Mendorong 

konseli untuk menyimpulkan persoalan; Memberikan informasi yang dapat membantu; 

Menolong konseli mengambil keputusan tentang apa yang akan ia lakukan; Memberikan 

konseli dorongan dan harapan, membantu konseli dalam doa, dan benar-benar jangan lupa 

mendoakannya; Bila memang diperlukan, mengusulkan pertemuan selanjutnya untuk 

diskusi yang lebih formal. 

g. Preventive-Counseling. Konseling tidak dibuat dengan tujuan untuk menghibur yang susah, 

menolong yang tertindas ataupun menolong konseli dari kesulitan hidup saja. Alasan yang 

terkuat adalah untuk membebaskan konseli dari permaslahan hidup yang dialami. 

 

 


