
BAB : III 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA 

 

Bab ini akan menggambarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan di GKP Jemaat 

Cimahi (Kecamatan Cimahi Tengah) berkaitan dengan pelaksanaan Konseling Pastoral yang 

berlangsung atau terjadi untuk kurun waktu tanpa Pendeta Jemaat. Juga penjelasan menyangkut 

pemahaman yang berkembang dalam jemaat dan kendala yang timbul di dalam pelaksanaan 

Konseling Pastoral tersebut. 

 

3.1. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 

a. Gambaran Umum Kota Cimahi 

 
Peta Kota Cimahi Tengah

1
 

 

Luas wilayah Kecamatan Cimahi Tengah 1.010.838 Ha, dengan batas wilayah:
2
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 Utara dibatasi oleh Kecamatan Cisarua 

 Selatan dibatasi oleh Kecamatan Marga Asih 

 Barat dibatasi oleh Kecamatan Ngamprah 

 Timur dibatasi oleh Kecamatan Cicendo 

Kecamatan Cimahi Tengah terletak pada ketinggian 700 m dari permukaan laut, dengan 

suhu udara rata-rata 18C-23C, dan curah hujan pertahun adalah 2590 mm. Letak Wilayah 

Kecamatan Cimahi Tengah dinilai cukup strategis sebab selain dekat dengan Ibu Kota 

Propinsi, juga dilalui jaringan jalan utama angkutan umum, jalan tol, serta jalur  kereta 

api, sehingga memudahkan hubungan dengan kota-kota lainnya di sekitar Cimahi. Dari 

Kecamatan Cimahi Tengah menuju pusat Pemerintahan Kota sejauh 0.5 km, dan jalan ke 

Ibu Kota Propinsi 14 km. Sedangkan jarak ke Ibu Kota Negara 106 km dan jarak ke Pusat 

Pemerintahan Negara 200 km. Kecamatan Cimahi Tengah memiliki 6 kelurahan yaitu:
3
 

 

No Kelurahan/Kecamatan Laki–laki Perempuan Jumlah 

1 Baros 13,242 12,932 26,174 

2 Cigugur Tengah 28,003 27,467 55,470 

3 Cimahi 7,057 7,104 14,161 

4 Karangmekar 10,083 9,862 19,945 

5 Padasuka 20,910 20,381 41,291 

6 Setiamanah 13,907 13,705 27,612 

 Jumlah 93,202 91,451 184,653 
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http://cimahikota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=342&Itemid=232,  pada 10 februari 
2013, pukul 12.27 WIB. 



b. Gambaran Umum Tempat Penelitian 

 
 

Lokasi penelitain adalah Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cimahi ( GKPJC ) dan 

Pos Pelayanan GKPJC (Pos Pelayanan Jemaat Cipatat). Persekutuan  Jemaat Kristen di 

lokasi GKP Cimahi semula bernama Gereja Christelyke Militer Thuis berdiri pada Tahun 

1934. Sebagai kota militer saat itu, mengakibatkan banyaknya tentara yang masuk ke 

Kota Cimahi, termasuk tentara Belanda sebagai cikal-bakal berdirinya Gereja Militer 

tadi. Sejak berdirinya, Jemaat tersebut telah melaksanakan pelayanan Konseling  Pastoral 

yang dilakuakan oleh Pendeta Jemaat. Secara singkat, dalam perkembangannya hingga 

bulan Mei 2007 Pdt. Maria Luciyana, S. Si. Teol diteguhkan menjadi Pendeta GKP 

Jemaat Cimahi, namun pada bulan April 2009 beliau mengundurkan diri dengan alasan 

pribadi. Konsekuensi logisnya, untuk kurun waktu tertentu kedepannya GKP Jemaat 

Cimahi tidak memiliki Pendeta Jemaat. Sewaktu penelitian ini  dilakukan, GKP Jemaat 

Cimahi belum memperoleh Pendeta pengganti. Untuk pelayanan setiap minggunya 

seperti: Kebaktian Minggu, Kebaktian Rumah Tangga, Kebaktian Persekutuan Wanita, 

dan sebagainya, Majelis Jemaat mengundang Pendeta dari luar GKP Jemaat Cimahi, 

bahkan kadang kala Majelis Jemaat sendiri mendapat giliran untuk melaksakan tugas 

Pelayanan Firman. 

Jumlah anggota Jemaat GKP Jemaat Cimahi saat ini (sewaktu berlangsungnya 

penelitian) tercatat sebanyak 400 KK, yang terdiri dari 684 anggota Sidi dan 279 anggota 

baptis yang tersebar dalam V Wilayah Pelayanan, serta Jemaat Pos Pelayanan daerah 



Cipatat berjumlah 40 jiwa. Anggota jemaat GKP Jemaat Cimahi cukup heterogen 

berkaitan dengan etnis (Sunda, Ambon, Manado, Jawa, Batak, Nias dan Timor) 
4
, dengan 

stratifikasi sosial yang bervariasi pula, belum lagi berkaitan dengan tingkat pendidikan.  

 

3.2. SUMBER DATA PENELITIAN 

Penelitian dilakukan terhadap populasi warga jemaat GKP Jemaat Cimahi serta 

simpatisan menggunakan teknik observasi dan wawancara, dengan mengambil responden 

berdasarkan peranan dalam proses Konseling (mereka yang terlibat dengan dan atau 

dalam proses Konseling). Secara keseluruhan yang menjadi responden sebanyak 38 orang  

termasuk Pos Pelayanan Cipatat. Juga 10 orang yang bertindak sebagai Pendamping, baik 

dari Majelis Jemaat maupun anggota jemaat yang memiliki kompetensi (keahlian) 

berkaitan dengan proses Konseling Pastoral. Data-data lain dan atau informasi sebagai 

referensi penunjang diperoleh melalui pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada 

jemaat umumnya serta Majelis Jemaat maupun simpatisan dalam setiap kesempatan yang 

diperoleh. 

  

3.3. DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA 

a. Pemahaman Jemaat (Majelis dan Jemaat) GKP Cimahi Mengenai Konseling 

Pastoral 

Mengawali pembahasan pemahaman anggota jemaat GKP Jemaat Cimahi 

berkaitan dengan pelaksanaan Konseling Pastoral perlu di deskripsikan kembali Program 

Kerja GKP Jemaat Cimahi, guna memperoleh pemahaman mengenai proses pelaksanaan 

Konseling Pastoral yang dilakukan GKP Jemaat Cimahi. Konseling Pastoral berada pada 

Bidang Peribadahan dan Pembinaan. Dalam pembahasan selanjutnya kata Pendampingan 

akan dipergunakan selain Konseling Pastoral, sebab kata Pendampingan lebih familier 

bagi kebanyakan jemaat GKP Jemaat Cimahi. Bidang Peribadahan dan Pembinaan 

dipahami sebagai upaya untuk memberikan perhatian dan atau penekanan terhadap 

program-program yang berkenaan dengan upaya mewujudkan persekutuan, pelayanan, 

dan kesaksian. Harapan dibalik program Bidang ini yaitulah jemaat sebagai umat Allah 
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 Data diperoleh dari hasil pendataan oleh Majelis Jemaat GKP Cimahi pada Tahun 2009. 



nantinya dapat diperbaharui, diperlengkapi, serta dimampukan untuk mewujudkan 

panggilan hidupnya secara baik dan benar.  

Ibu AS mengatakan: 

“Pelayanan Konseling Pastoral itu termasuk di dalam Bidang Peribadahan dan 

Pembinaan. Sebagai contohnya, salah satu kegiatan gereja yang berada di bawah 

Bidang ini adalah katekisasi, karena di dalam katekisasi gereja memberikan 

pengajaran kepada katekisan yang masih berusia remaja, pengajaran yang 

diberikan berkaitan dengan pergaulan dan pendidikan mereka. Karena itu saya 

rasa itu adalah salah satu bentuk dasar pelayanan Konseling Pastoral”
5
. 

  

Pendapat Ibu AS ini tentunya berangkat dari pemahaman berdasarkan pengalaman 

keterlibatannya langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan-kegiatan Bidang 

Peribadahan dan Pembinaan, yang sebagian besar berisikan pemberian pengajaran 

tentang berpengharapan kepada Tuhan, baik dalam keadaan sukacita maupun dukacita 

(apabila sedang mengalamai permasalahan dalam hidup). Ibu AS juga berpendapat 

bahwa Katekisasi adalah langkah awal yang dilakukan gereja antara lain untuk 

memperlengkapi pemahaman mengenai pelayanan Konseling Pastoral yang dilakukan 

gereja terhadapa warga jemaat yang menmghadapi pergumulan hidup. 

 

Berdasarkan pengamatan (melalui percakapan spontan dengan beberapa jemaat), 

didapati bahwa anggota jemaat GKP Jemaat Cimahi memahami Konseling Pastoral 

sebagai pembinaan atau Pendampingan yang dilakukan GKP Jemaat Cimahi. Sebagian 

kecil anggota jemaat memahami hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melakukan 

pembinaan atau Pendampingan.  

Seperti yang dikatakan Bapak SB:  

”Kalau saya memahami Konseling Pastoral itu sebagai pembinaan. Saya hanya 

memahami kalau Konseling itu dilakukan oleh Pendeta dan Vikaris, kalau kami 

sebagai pembantu-pembantu Pendeta ini hanya sebagai pembinaan atau 

Pendampingan saja. Pembinaan atau Pendampingan kepada jemaat yang 

mempunyai permasalahan. Kalau Majelis kepada Pendeta yang bermasalah itu 

hanya sebatas mengingatkan saja”
6
.  
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Pendapat serupa juga diberikan oleh beberapa anggota jemaat pada kesempatan 

sewaktu berlangsungnya Ibadah Pengucapan Syukur
7
, yang secara spontan kepada 

mereka dipertanyakan perihal pemahaman Konseling Pastoral. Setiap yang ditanyai, rata-

rata memberikan jawaban hampir sama dengan Bapak SB, yakni Konseling Pastoral 

hanya dapat dilakukan oleh mereka yang berlatar belakang pendidikan teologi, seperti 

Pendeta dan Vikaris. Pemahaman seperti demikian mungkin saja berangkat dari dan 

dengan asumsi bahwa dalam setiap proses Konseling Pastoral harus menggunakan 

sumber-sumber agamis. Sekiranya asumsinya demikian, sesungguhnya dengan 

menggunakan kata-kata seperti: pengharapan, kesukaan, damai, pemeliharaan, kasih, 

kepedulian, perhatian, kehidupan, kematian dan masih banyak lagi, dapatlah dikatakan 

telah merepresentasikan harapan mereka. Kerangka berfikir jemaat seperti demikian ada 

dikarenakan kurangnya pembinaan atau pengarahan GKP Jemaat Cimahi mengenai 

Konseling Pastoral.  

 

Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Bapak CB: “Anggota jemaat GKP 

Jemaat Cimahi ini kurang diberikan penyuluhan-penyuluhan mengenai Konseling 

Pastoral”
8
. Bapak CB hendak mengatakan bahwa GKP Jemaat Cimahi kurang 

memberikan perhatian secara khusus pada Konseling Pastoral, sehingga jemaat kurang 

memahami hakekat Konseling Pastoral dengan baik. Hal tersebut terlihat dari program 

pembinaan yang di rancang GKP Jemaat Cimahi berkaitan dengan pembekalan jemaat. 

GKP Jemaat Cimahi  hanya memfokuskan pembekalan pada hal-hal berkaitan dengan 

pelayanan serta pengetahuan berkaitan dengan Homiletika (Ilmu Khotbah/ Berkhotbah). 

Pembekalan oleh GKP Jemaat Cimahi memang diperuntukkan bagi Majelis Jemaat serta 

fungsionaris gereja, namun memberikan kesempatan kepada anggota jemaat untuk ikut 

terlibat juga. Hanya saja kecenderungan jemaat yang bersikap apatis dengan asumsi, 

pembekalan tersebut tidak terlalu penting bagi hidup keseharian mereka. Dengan 

sendirinya jemaat kurang memahami makna pelayanan Konseling Pastoral secara 

esensial.    
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Tidak semua jemaat GKP Jemaat Cimahi memahami Konseling Pastoral sebagai 

bentuk pembinaan, karena ada juga berberapa anggota jemaat yang memahami Konseling 

Pastoral dengan baik serta benar. Pemahaman mengenai pelaksanaan dan fungsi dari 

Konseling Pastoral itu sendiri. Pemahaman anggota jemaat ini sebagian besar di 

pengaruhi oleh latar belakang pendidikannya. 

Salah satunya adalah Bapak EZ yang mengatakan: 

”Kalau Konseling itu berarti kita melakukan pendekatan terhadap seseorang dan 

ketika dia ada suatu masalah dan tentunya kita bersama-sama mencari solusi, 

supaya dia keluar dari permasalahan yang dia hadapi itu. Dalam artian positif, 

tentunya dalam tatanan penatalayanan yang telah dipercaya dalam gereja kita 

khan harus pendekatan lebih spesifik, untuk bagaimana masalah spiritualnya itu 

bisa terbangun”
9
.  

 

Jelas terlihat Bapak EZ memahami Konseling Pastoral sebagai sarana untuk membantu 

mereka yang bermasalah, yang prosesnya dilakukan secara bersama antara pendamping 

dan yang didampingi guna mencari solusi atas masalahan yang sementara dihadapinya. 

Ibu AS mengatakan: “Pendampingan dapat memberikan masukan dan saran untuk orang 

yang membutuhkan”
10

. Ibu AS memahami Pendampingan sebagai sarana yang difasilitasi 

gereja bagi jemaat yang membutuhkan pertolongan. Warga jemaat lainnya memahami 

adanya Pendampingan untuk mendapatkan bantuan ketika menghadapi atau mengalami 

masalah. 

 

Ada pula yang berpendapat Konseling Pastoral atau Pendampingan sebagai suatu 

tuntutan yang dibutuhkan anggota jemaat ataupun sarana yang dilakukan gereja untuk 

menjaga serta memelihara jemaatnya agar hidup mereka senantiasa berada dalam terang 

kebenaran Firman Tuhan.   

Pendapat Bapak ZH: 

 “Konseling Pastoral atau Pendampingan yang saya pahami yaitu proses 

percakapan yang intent antara Konselor dengan Konseli berkaitan dengan 

masalah atau pergumulan yang sementara dihadapi Konseli serta melibatkan 

Tuhan dalam percakapan tersebut. Hal yang tidak dapat diabaikan dalam proses 

tersebut adalah keputusan akhir ada pada Konseli, dan bukan pada Konselor. 

Siapapun dapat bertindak sebagai Konselor, entah mereka dengan latar belakang 
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disiplin ilmu teologi ataupun psikologi, bahkan mereka yang mempunyai 

pengalaman sebagai konsultan pada bidang-bidang lain pun, tentu yang ada 

kaitannya dengan masalah atau pergumulan Konseli”
11

.     
  

Agak menarik yang dikatakan Bapak ZH, bahwa dalam proses Konseling Pastoral atau 

Pendampingan terjadi percakapan yang inten antara Konselor dengan Konseli untuk 

mencari solusi terhadap masalah atau pergumulan yang sementara dihadapi  Konseli 

dengan melibatkan Tuhan dalam percakapan tersebut. Bapak ZH hendak mengatakan 

bahwa sia-sialah segala upaya manusia tanpa melibatkan Tuhan dalam setiap upaya 

tersebut, dalam hal ini proses Konseling Pastoral atau Pendampingan. Yang penting lagi 

menurut Bapak ZH, keputusan akhir ada pada Konseli dan bukan pada Konselor. Itu 

berarti apapun keputusan konseli sebagai solusi terhadap masalah atau pergumulannya 

setidak-tidaknya akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal ini memang perlu diperhatikan 

sebab terkadang Konselorlah yang menentukan dan atau mengambil keputusan, karena 

tersituasi (ketergantungan Konseli yang cukup besar pada Konselor). Bapak ZH sendiri 

tidak mempermasalahkan latar belakang Konselor yang melakukan tugas Konseling 

Pastoral atau Pendampingan, yang penting mereka yang berpengalaman untuk 

selanjutnya sanggup memberikan opsi-opsi sebagai solusi terhadap masalah atau 

pergumulan Konseli. Ini tentunya dengan asumsi manusia sebagai pribadi memiliki 

kapasitas untuk menangani masalah-masalahnya, selain sebagai pribadi yang kreatif dan 

dinamik.  

 

Bapak CM berpendapat:  

”Pembinaan atau Pendampingan yang diberikan kepada jemaat yaitu dimana kita 

turut mengambil bagian di dalam memberikan jalan keluar dari permasalahan 

seseorang, bahkan kita juga bisa membantu untuk menyelesaikan masalah atau 

pergumulan seseorang”
12

.  
 

Melalui pernyataan tersebut, secara tidak langsung Bapak CM hendak mengatakan bahwa 

GKP Jemaat Cimahi secara moral memiliki kewajiban untuk memberikan jalan keluar 

maupun memberikan bantuan guna menyelesaikan permasalahan atau pergumulan yang 

sedang dihadapi jemaat, bukannya bersikap acuh tak acuh, atau masa bodoh. Hal 
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pemberian bantuan tersebut tidak mutlak harus dilakukan Pendeta atau Vikaris, jemaat 

yang berkompeten juga dapat melakukannya.  

 

Pemahaman serupa diberikan Bapak YS: ”Pendampingan menuntun seseorang 

yang mempunyai masalah atau kebingungan dalam hidupnya hingga mendapat solusi 

terhadap masalah atas keputusannya sendiri”
13

. Bapak YS memahami pendampingan 

yang diberikan tidaklah semata-mata guna memberikan nasehat kepada jemaat yang 

mengalami masalah atau pergumulan, namun lebih jauh lagi, yakni menuntun jemaat 

tersebut untuk menyelesaikan masalah atau pergumulan yang dihadapinya dengan 

keputusan akhir ada pada jemaat tersebut.  

Bapak CB mengatakan: 

”Konseling Pastoral dalam kehidupan gereja adalah aktifitas terkait dengan salah 

satu pelayanan gereja, berhubungan langsung dengan kebutuhan, bisa kebutuhan 

dalam arti khusus karena ada masalah, tapi juga sebenarnya suatu kebutuhan yang 

rutin Konseling itu. Komunikasi rutin antara pelayan di jemaat dengan warga 

jemaat yang dituju”
14

. 
  

Bapak CB hendak mengungkapkan bahwa Konseling Pastoral merupakan suatu aktifitas 

yang dilakukan gereja, aktifitas tersebut berkaitan dengan pelayanan yang bersifat rutin 

maupun khusus. Aktifitas tersebut dilakukan oleh para pelayan jemaat. Dengan demikian 

dapatlah dikatakan bahwa yang melaksanakan aktifitas tersebut adalah Majelis Jemaat, 

Vikaris, Pendeta Konsulen serta warga jemaat atau mereka yang berkompeten. Sebagai 

contoh Ibu AS mengatakan: “Saya mengajar katekisasi, tapi bukan katekisasi yang 

khusus. Karena di sini ada yang khusus dan ada yang biasa, yang dilakukan untuk usia 

remaja dan pemuda sekitar 17 tahun sebelum sidi”
15

. Bapak GL
16

 memahami 

Pendampingan sebagai sarana pemulihan iman jemaat yang mengalami permasalahan 

atau pergumulan, Pendampingan juga merupakan sarana gereja untuk dapat hadir dalam 

ruang lingkup pribadi kehidupan jemaat.  

Bapak EZ menambahakan bahwa: 
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“Konseling itu khan utuh menyangkut biopsikososial dan spiritual jadi kita 

melihat utuh itu semuanya. Memang benar sekali bahwa di dalam Konseling 

Pastoral secara gerejawi itu sangat saling melengkapi sekali, karena kita tidak 

melihat hanya dari satu sisi ketika seseorang terjatuh kedalam suatu 

permasalahan. Apakah faktor sosial atau budaya, karena di GKP itu terdiri dari 

multietnis”
17

.  
 

Bapak EZ memahami bahwa pendampingan yang dilakukan gereja haruslah bersifat 

menyeluruh (holistik), dengan memperhatikan setiap aspek kehidupan yang dimiliki atau 

ada pada masing-masing jemaat. Totalitas hidup jemaat diperhatikan, baik secara fisik, 

mental, sosial, maupun spiritual. 

 

b. Analisa  

 Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, untuk sementara dapatlah disimpulkan 

bahwa pemahaman mengenai Konseling Pastoral atau Pendampingan sebagaimana yang 

dipersepsikan mereka, ada serta berkembang dalam jemaat, sedikit banyaknya di 

pengaruhi oleh program-program yang di laksanakan GKP Jemaat Cimahi pada Bidang 

Peribadahan dan Pembinaan, selain latar belakang pendidikan mereka. Dalam 

kenyataannya GKP Jemaat Cimahi hanya menitik beratkan pembekalan berkaitan dengan 

Homiletika (Ilmu Khotbah/ Berkhotbah). Kurangnya pembekalan yang diberikan oleh 

gereja mengenai Konseling Pastoral atau Pendampingan, mengakibatkan jemaat 

memahami Konseling Pastoral atau Pendampingan secara sempit, dalam artian Konseling 

Pastoral hanya dapat dilakukan oleh Pendeta atau Vikaris saja. Bagi mereka, Konseling 

Pastoral berbeda dengan Pendampingan, Pendampingan sama dengan pembinaan. 

Memang, tidak semua jemaat mempunyai pemahaman yang sempit mengenai Konseling 

Pastoral atau Pendampingan, ada beberapa jemaat dengan latar belakang pendidikan yang 

cukup maupun pengalaman, memahami dengan baik dan benar bagaimana seharusnya 

pelaksanaan Konseling Pastoral atau Pendampingan itu. 

 

Dengan tidak adanya Pendeta jemaat GKP Jemaat Cimahi sesungguhnya 

bukanlah merupakan kendala untuk adanya dan atau terjadinya kegiatan Konseling 

Pastoral. Berdasarkan tanggung jawab gereja yang paling utama, yakni memelihara 
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keutuhan persekutuan, maka ada semacam kemutlakkan untuk menolong sesama warga 

jemaat agar tidak terjadi perpecahan dalam persekutuan tubuh Kristus, yang mana 

masing-masing  anggota dapat saling memperhatikan satu dengan yang lain dalam rangka 

keutuhan persatuan.
18

 Melalui tanggung jawab tersebut GKP Jemaat Cimahi senantiasa 

akan memperhatikan masalah serta penderitaan yang sementara dialami jemaatnya. GKP 

Jemaat Cimahi menyadari bahwa “… jika satu anggota menderita semua anggota turut 

menderita; jika satu dihormati, seluruh anggota bersukacita“ (I Kor. 12:26). Hal tersebut 

sejalan dengan nasihat Rasul Paulus kepada Jemaat Korintus: “Kamu adalah tubuh 

Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya“ (I Korintus 12:27), sesungguhnya 

sebagai tindakan antisipatif timbulnya perpecahan dalam jemaat yang diakibatkan oleh 

kurangnya perhatian dan atau pelayanan. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang 

dipanggil oleh Tuhan Yesus; gereja adalah persekutuan yang secara disiplin mau hidup 

untuk mendengarkan dan melakukan pekerjaan Tuhan Yesus; gereja adalah persekutuan 

semua orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan.
19

 Inilah yang harus dipelihara dan atau 

dijaga GKP Jemaat Cimahi, secara implisit warganya.   

 

Anggota jemaat GKP Jemaat Cimahi memahami Konseling Pastoral atau 

Pendampingan sebagai upaya pembinaan yang diberikan gereja kepada mereka yang 

mengalami masalah atau pergumulan hidup. Pembinaan sendiri memiliki beberapa 

definisi yaitu: “1. proses, cara, perbuatan membina; 2. pembaharuan; penyempurnaan; 3. 

usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk 

memperoleh hasil yang lebih baik“
20

.Dari definisi tersebut dapat diartikan, pembinaan 

adalah suatu proses atau usaha pembaharuan, penyempurnaan yang dilakukan secara 

efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Dalam kaitannya dengan 

kehidupan bergereja, maka pembinaan dapat diartikan sebagai suatu proses atau usaha 

yang dilakukan gereja untuk memperbaharui dan menyempurnakan kehidupan jemaat 

yang mengalami permasalahan atau pergumulan dalam kehidupanya. Proses tersebut 

dilakukan secara efisien dan efektif dan tentunya berpatokan pada Tata Gereja serta 

Alkitab sebagai landasan teologis bagi kehidupan umat manusia.  
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Definisi Konseling Pastoral menurut Yakub Susabda: Konseling Pastoral adalah 

suatu interpersonal relationship, suatu dialog yang terjadi antara dua individu yang bisa 

melibatkan seluruh aspek kehidupan yang mereka miliki
21

. Menurut Oates, Konseling 

Pastoral 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.
22

 Dari definisi 

Konseling Pastoral tersebut, dapat diartikan Konseling Pastoral adalah perjumpaan atar 

individu yang memungkinkan terjadinya hubungan timbal-balik sehingga dapat 

menimbulkan pertumbuhan serta perkembangan kepribadian, menolong untuk mengubah 

pola-pola kehidupan, dan menyediakan suasana persaudaraan. Dalam kaitannya dengan 

kehidupan bergereja, Konseling Pastoral dapat diartikan sebagai suatu perjumpaan yang 

terjadi antara gereja dengan jemaat, yang mana dalam perjumpaan tersebut diharapkan 

terjalinya hubungan timbal-balik untuk menimbulkan pertumbuhan serta perkembangan 

spiritual jemaat yang sedang berada dalam masalah atau pergumulan. 

 

Mengacu pada rumusun definisi Konseling Pastoral dan Pembinaan di atas, secara 

sepintas tidak terlihat adanya perbedaan yang signifikan antara keduanya. Namun ketika 

diimplementasikan, akan terlihat jelas perbedaan yang cukup signifikan, tidak hanya 

menyangkut kontent, tetapi juga prinsip serta norma-norma yang inherent pada keduanya. 

Katakan saja dalam Pembinaan sewaktu percakapan berlangsung akan terbuka 

kemungkinan untuk memberlakukan sanksi dari pembina kepada yang dibina apabila 

diperhadapkan dengan Tata Gereja. Bahkan terkadang konsekuensi pasca pemberian 

sanksi bisa terabaikan, dalam artian sebagai akibat apa yang nantinya terjadi ketika sanksi 

sementara berproses maupun sesudahnya tidak diperhitungkan, atau dapat dikatakan 

Dominasi pembina cukup besar (top down approach). Lain halnya dengan Konseling 

Pastoral sebagai tuntunan, arahan serta bimbingan, dalam hubungan timbal-balik antau 
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dua individu dan yang berkaitan dengan tiga aspek yakni: hubungan dua arah; peran 

Konselor dan klien; serta problem klien. Ada upaya penyembuhan, penopangan, 

membimbing serta rekonsiliasi (participation approach). Peran Konselor untuk 

menolong hingga akhirnya yang bersangkutan sendiri nantinya akan menyelesaikan 

permasalahannya (konseli). Konseling dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang 

dihubungkan dengan pekerjaan penghibur, penasihat dan penolong. Dengan demikian 

dalam percakapannya tidak disinggung soal sanksi, sehingga menimbulkan rasa 

diperhatikan secara penuh, adanya rasa nyaman.   

 

c. Karakteristik Seorang pendamping yang diharapkan oleh warga jemaat 

Menyangkut Karakteristik Konselor, ada beberapa jemaat mempersepsikan 

Karakteristik pendamping berkepribadian sama seperti Yesus Kristus, yaitu kepribadian 

mau mengunjungi jemaat yang bermasalah atau berada dalam pergumulan; rendah hati; 

sebagai pendengar yang baik dan bukan yang memberikan penghakiman terhadap 

masalah yang sedang dialami atau digumuli; kualitas intelektual yang mumpuni; rasa 

empati yang besar; humble dalam keseharian; percaya pada proses. Selain itu, citra 

pendamping yang diharapkan jemaat yaitu pendamping yang mampu memberikan 

pemahaman teologis terhadap setiap permasalahan atau pergumulan yang terjadi dalam 

setiap segi kehidupan jemaat.   

 

Bapak GL mengatakan: ”Konselor yang baik itu seperti Yesus, sebab Injil 

mengatakan selain di gereja (maksudnya sinagoge) Ia datang ke rumah-rumah”
23

. Bapak 

GL secara gambalang menyampaikan bahwa pendamping sepatutnya menjangkau dan 

menghampiri jemaat yang bermasalah, bukan hanya duduk diam menunggu jemaat 

berinisiatif menjumpai pendamping untuk menceritakan masalah atau pergumulan yang 

dihadapinya. Pendamping harus memiliki kepekaan yang tinggi serta pro-aktif terhadap 

jemaat yang bermasalah. Menurut Bapak ZH: “Konselor yang baik yaitu mereka yang 

memiliki kualitas intelektual yang mumpuni, mempunyai rasa empati yang besar, namun 
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humble dalam keseharian, percaya pada proses, siapapun orangnya“
24

 . Cukup mendalam 

juga pendapat bapak ZH yang melihat sosok Konselor meneladani pola hidup Yesus 

Kristus yang senantiasa mempertontonkan pola kerendahan hati, bertindak serta berbuat 

tanpa pamrih, bersedia memberikan pertolongan dan pengasuhan,  serta peduli pada yang 

lemah. Lebih jauh Bapak ZH mengatakan: “Agak sulit memang kalau seorang Konselor 

haruslah sesuai dengan yang dipersepsikan Konseli. Pasti proses Konseling tidak akan 

terjadi atau berlangsung, karena apriori itu tadi, suka atau tidak suka“
25

. Ternyata 

pandangan Bapak ZH ini bolehlah dikatakan sarat muatan edukasinya. Beliau hendak 

mengingatkan bahwa janganlah melihat manusianya atau orangnya, namun dibalik 

manusia tersebut pasti ada sesuatu yang baik serta bermanfaat yang nantinya nampak 

dalam proses maupun kontent, sebab Tuhan senantiasa dilibatkan dalam percakapan 

antara Konselor dengan konseli. Apapun yang Konselor kerjakan, pasti berangkat dari 

rara takut akan Tuhan.  

 

Bapak YS berpendapat: “Seorang pendamping harus mau mendengarkan, tidak 

menghakimi serta dapat memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah“
26

. Sebetulnya 

Bapak YS menginginkan seorang pendamping yang memiliki kemampuan untuk 

mendengarkan (Listening Skill) dan tidak memberikan penghakiman bagi jemaat yang 

didampingi. Menurut Ibu FRH: “Alangkah baiknya apabila pendamping mengetahui 

sedikit tentang teori dan praktek Konseling. Tidak perlu sampai detail-detailnya. Itu akan 

sangat membantu dalam proses pendampingan“
27

. Jemaat lainnya, hal penting yang harus 

dimiliki seorang pendamping adalah: pendamping mampu menjaga rahasia pergumulan 

jemaat yang didampinginya; pendamping mampu menciptakan suasana nyaman serta 

memberikan perhatian penuh bagi orang yang didampingi. Ibu AS mengatakan: ”Yang 

mau mendengar, sabar, ketulusan, dan rendah hati serta mau mendampingi secara 

tuntas”
28

.  Ibu AS mencitrakan pendamping dengan sabar menuntun jemaat yang 

                                                 
24

 Wawancara dengan J, Bapak ZH, Minggu,  17 Juni 2012, pk.19.30 WIB, di Ruang Tamu kediaman Bapak 
ZH 

25
 Ibid. 

26
 Wawancara dengan J, Bapak YS, Minggu, 20 Mey 2012, pk. 12. 38 WIB, di Parkiran Gereja Kristen 

Pasundan Jemaat Cimahi 
27

 Wawancara dengan J, Ibu FRH, Rabu,  20 Juni 2012, pk.18.30 WIB, di Ruang Tamu kediaman Ibu FHR 
28

 Wawancara dengan MJ, Ibu AS, Rabu, 11 Januari 2012, pk.18.53 WIB, di Halaman Gereja Kristen 
Pasundan Jemaat Cimahi 



bermasalah hingga menemukan jalan keluar atas permasalahannya. Ditambahakan oleh 

Ibu AS, ketulusan dan kerendahan hati diperlukan seorang pendamping untuk 

menciptakan rasa nyaman bagi yang didampingi, sehingga proses Pendampingan dapat 

berjalan dengan baik. Menurut Bapak ZH: “Sangat ideal memang, namun seorang 

Konselor setidak-tidaknya mengerti dan memahami teknik-teknik berkomunikasi serta 

psikologi masa, selain pengetahuan Alkitab“
29

. Lebih jauh Bapak ZH mengatakan, 

dengan demikian percakapan yang terjadi pasti akan lancar serta menyenangkan baik 

Konselor sendiri, terlebih bagi konseli.   

 

d. Analisa  

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Karakteristik seorang 

pendamping yang diharapkan jemaat adalah pendamping yang tulus hati, memiliki 

keahlian untuk mendengar (Listening Skill) sehingga jemaat dapat mengutarakan 

permasalahan atau pergumulannya dengan lebih leluasa.
30

 Sesuai informasi yang 

diperoleh, terkadang pendamping lebih dominan dalam percakapan ketika jemaat 

menceritakan atau menyampaikan permasalahannya. Hal ini berdampak negatif bagi 

jemaat, sebab menimbulkan persaaan tidak nyaman ketika berlangsungnya percakapan. 

Jemaat mengharapkan pendamping memiliki tingkat kesabaran yang tinggi, sebab 

kesabaran sangat diperlukan dalam proses Pendampingan jangka panjang. Tidak jarang 

proses Pendampingan terhenti di tengah jalan karena pendamping merasa jenuh serta 

bosan melakukan Pendampingan dengan jemaat yang sama untuk jangka waktu panjang. 

Jemaat juga berharapa adanya sifat rendah hati dari pendamping. Dalam proses 

Pendampingan, jemaat akan merasa nyaman sewaktu melakukan Pendampingan dengan 

pendamping yang memiliki kerendahan hati, sebab suasana cukup kondusif, tidak ada 

keraguan untuk menceritakan semua pergumulan atau permasalahan yang dihadapinya.
31

 

Alangkah baik kalau pendamping mengetahui tentang teori dan praktek Konseling, sebab 

akan sangat membantu. Juga teknik-teknik berkomusikasi serta psikologi masa, selain 

pengetahuan Alkitab. Semuanya itu akan membantu kelancaran proses Pendampingan. 
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Jemaat tidak menghendaki pendamping yang gemar menghakimi, jemaat mengharapkan 

adanya solusi terhadap permasalahan atau pergumulan yang dihadapinya, bukannya 

dihakimi atas apa yang menjadi permasalahan dan pergumulan hidupnya. Tidak jarang 

yang terjadi dalam proses Pendampingan, pendamping bukannya mengarahkan jemaat 

yang didampinginya, namun menghakimi jemaat tersebut. 

 

Secara sepintas terkesan ada sebagian kecil jemaat GKP Cimahi memiliki 

pemahaman yang baik mengenai bagaimana seharusnya seorang pendamping bertindak 

serta berbuat.  Berkaitan dengan tugas Pendampingan, seorang pendamping harus 

memiliki kualitas tertentu untuk membangun dan memperlancar relasi Konseling; dia 

memiliki pengetahuan dasar teori dan praktik Konseling, serta memiliki berbagai 

keterampilan Konseling, seperti keterampilan berwawancara, interview serta melibatkan 

orang yang dilayani dalam memecahkan masalah.
32

 Juga teknik-teknik berkomunikasi 

serta psikologi masa, selain pengetahuan Alkitab. Kehadiran pendamping dalam 

Pendampingan hendaknya bersifat kondusif dan konstruktif, yang secara implisit adalah 

media dasar, terutama bagi perubahan dan pertumbuhan orang yang didampinginya.  

 

Kriteria seorang pendamping yang diharapkan jemaat GKP Jemaat Cimahi secara 

esensial dapatlah dikatakan sesuai dengan teori yang telah disampaikan pada Bab II. 

Susabda
33

  menguraikan beberapa hal penting yang perlu dimiliki seorang pendamping. 

Menurut Susabda, alasan utama pendamping untuk mengembangkan 'skill' dan disiplin 

dalam konseling bukanlah untuk menjadikan dia "Professional Counselor", tetapi 

"Professional Pastor" yang terampil dalam pelayanan konseling. Seperti: Adanya 

pengetahuan yang cukup tentang teori-teori personality dan psikologi pada umumnya; 

Adanya kemampuan untuk menghubungkan teori dan praktek, khususnya teori-teori 

tentang metode-metode observasi dan diagnosa; Adanya training yang cukup di bawah 

bimbingan dan supervise seorang profesional khusus dalam Clinical Psychology; Adanya 

kemampuan untuk memelihara identitasnya sebagai hamba Tuhan dalam peranannya 

sebagai Konselor dalam interpersonal relationship-nya dengan konseli; Adanya 

kemampuan untuk mengolah dan memakai sumber-sumber yang tersedia untuk 
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mensukseskan pelayanan Konselingnya; Adanya pengertian yang benar tentang skop 

pertanggungjawabannya sebagai Konselor; serta Adanya disiplin dalam menggunakan 

perlengkapan-perlengkapan Konseling dalam batasan profesinya sebagai hamba Tuhan, 

dengan ketentuan-ketentuannya. Juga kehadiran pendamping hendaknya bersifat kondusif 

dan konstruktif, serta memiliki kepribadian yang berkualitas.   

 

Sekalipun Pendamping yang melaksanakan tugas Konseling Pastoral di GKP 

Jemaat Cimahi pada masa tanpa Pendeta Jemaat bukanlah Konselor profesional, namun  

karena tanggung-jawabnya  kepada Tuhan sajalah mendorong GKP Jemaat Cimahi 

senantiasa berupaya mengembangkan skill jemaatnya dalam pelayanan Konseling 

Pastoral atau Pendampingan (otodidak). Dengan begitu jemaat yang menyampaikan 

permasalahan dan pergumulan hidupnya merasakan nyaman dalam proses Konseling 

Pastoral atau Pendampingan. Seorang pendamping harus selalu mengingat bahwa 

Konseling Pastoral atau Pendampingan yang dilakukannya merupakan responnya 

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

sejahtera, bukan karena tugas, apalagi karena terpaksa. Agar dapat melayani dengan 

efektif dan kreatif, tentunya para pendamping dapat mengembangkan talenta yang telah 

Tuhan berikan pada dirinya untuk berkarya melalui percakapan Konseling Pastoral atau 

Pendampingan. 

 

3.3.2. Pelaksanaan Konseling Pastoral Di GKP Jemaat Cimahi Tanpa Keberadaan 

Pendeta Jemaat 

Untuk kurun waktu tanpa Pendeta Jemaat pada GKP Jemaat Cimahi, yang 

melaksanakan tugas Konseling Pastoral atau Pendampingan adalah Majelis Jemaat serta 

beberapa anggota jemaat GKP Jemaat Cimahi maupun jemaat gereja lain yang berada di  

sekitar Cimahi (simpatisan), yang dianggap memiliki kompetensi dalam hal 

Pendampingan. Kepada mereka Majelis Jemaat memintakan kesediaan untuk membantu.   

Bapak CB mengatakan:  

”Waktu tidak ada Pendeta, Pendampingan diurus dan dilakukan oleh Majelis Jemaat 

yang membidangi Bidang Peribadahan dan Pembinaan. Majelis membuat tim 

perkunjungan yang terdiri dari Majelis dan Koordinator Wilayah. Gereja juga 



meminta bantuan dari jemaat gereja yang ada di sekitar sini untuk membantu kita 

dalam melakukan pendampingan”
34

.  
 

Bapak CB menjelaskan bahwa Pendampingan yang dilakukan GKP Jemaat Cimahi 

dilaksanakan oleh Majelis Jemaat serta mereka yang memiliki kompetensi dalam bidang 

Pendampingan, temasuk meminta bantuan jemaat dari gereja sekitar yang 

diklasifikasikan sebagai simpatisan. 

Ibu E mengatakan:  

”Pendampingan waktu tidak ada Pendeta itu yang mengaturnya adalah Majelis. 

Majelis mengetahui jemaat yang ada masalah, dari kunjungan yang biasanya 

dilakukan tim perkunjungan atau bisa juga dari omgongan-omongan jemaat pada 

waktu Kebaktian Rumah Tangga. Nanti baru di laporkan ke gereja untuk di bawa di 

dalam rapat Majelis”
35

.  
 

Ibu E menjelaskan bahwa Pendampingan yang dilakukan GKP Jemaat Cimahi melalui 

beberapa proses, sebelum jemaat mendapatkan penanganan. Melalui Kebaktian Rumah 

Tangga dapat diketahui jemaat yang sedang mengalami pergumulan atau permasalahan. 

Adanya acara ramah tamah setelah Kebaktian Rumah Tangga, yang memungkinkan 

jemaat bercerita mengenai permasalahan atau pergumulan yang dihadapi. Inilah salah 

satu cara yang ditempuh Majelis Jemaat untuk memperoleh informasi berkaitan dengan 

kehidupan jemaat.  

 

Mekanisme pelaksanaan Konseling Pastoral atau Pendampingan pada masa tanpa 

Pendeta jemaat dilakukan oleh Majelis Jemaat yang membidangi Bidang Peribadahan dan 

Pembinaan. Selain Majelis Jemaat, gereja juga memberdayakan jemaat yang 

berkompeten dalam bidang Pendampingan serta melibatkan simpatisan. Salah satu cara 

yang dipakai Majelis Jemaat untuk mengetahui keadaan warganya adalah seperti 

demikian: Tahapan awal melalui pemantauan Koordinator Wilayah kepada anggota 

wilayahnya. Apabila ada jemaat yang mengalami pergumulan serta membutuhkan 

bantuan gereja, hal tersebut disampaikan kepada Majelis Jemaat. Tahapan kedua, Majelis 

Jemaat membawakan permasalahan tersebut pada Persidangan Majelis Jemaat yang 

diadakan setiap hari Rabu dan Jumat setiap minggunya. Dalam Persidangan ini 
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ditentukan tindakan apa sebaiknya dilakukan gereja, untuk selanjutnya  menetapkan 

Majelis Jemaat atau jemaat yang berkompeten untuk melakukan tugas Pendampingan. 

Tahapan akhir adalah pelaksanaan Pendampingan kepada jemaat yang memiliki masalah 

atau pergumulan itu. Pendamping akan melakukan Pendampingan hingga jemaat merasa 

sanggup untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. 

 

a. Analisa 

Pelaksanaan Konseling Pastoral atau Pendampingan yang dilakukan GKP Jemaat 

Cimahi sewaktu tanpa Pendeta jemaat, dilaksanakan oleh Majelis Jemaat dengan 

melibatkan jemaat yang berkompeten dalam Konseling Pastoral, patut diacungi jempol. 

Hal ini mengindikasikan dalam situasi serta kondisi bagaimana sekalipun Majelis Jemaat 

senantiasa berupaya mempertahankan serta menjunjung eksistensi gereja. 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.
36

 Warga jemaat memiliki tugas dan panggilan sebagai umat Allah untuk 

bersaksi dan melayani, saling memperhatikan antar sesama warga jemaat. Dengan begitu 

GKP Jemaat Cimahi tetap eksist sebagai gereja.  

 

Upaya memberdayakan potensi jemaat untuk melaksanakan tugas Konseling 

Pastoral atau Pendampingan merupakan upaya positif telah dilakukan GKP Jemaat 

Cimahi. Hal ini sesuai dengan visi Perjanjian Baru tentang gereja, dimana gereja adalah 

sebagai umat Allah (2 Kor 10:16). Suatu persekutuan yang bersifat mendampingi yang 

dipersekutukan oleh suatu perjanjian dengan Allah; tubuh Kristus (Rm 12:4-5; 1 Kor 

10:17). 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 (Kis 10:44-47). Suatu komunitas yang menyelamatkan juga menyembuhkan dan 
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juga melaluinya Roh Kehidupan itu dapat bekerja di dalam suatu dunia yang sangat 

memerlukannya.
37 

 

 

Pelaksanaan Konseling Pastoral atau Pendampingan yang dilakukan GKP Jemaat 

Cimahi (sewaktu tanpa Pendeta Jemaat), oleh Majelis Jemaat sesungguhnya merupakan 

manifestasi dan atau konkritisasi respon positif terhadap panggilan gereja untuk 

melayani. Majelis Jemaat consern terhadap warga jemaat yang memerlukan 

Pendampingan karena bermasalah atau mempunyai pergumulan dalam hidup. 

Pendamping yang dipercayai GKP Jemaat Cimahi sebaiknya memiliki pemahaman yang 

benar untuk apa tugas Pendampingan dilaksanakan. Williams melukiskan dasar seluruh 

Pendampingan jiwa (adalah Kasih): “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. 

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

kepada apa yang telah diperbuat Allah bagi kita”
38

. Pendamping yang melakukan 

Pendampingan tidak perlu merasa terbeban apaladi terpaksa dengan tugas dan 

tanggungjawab yang telah gereja percayakan kepadanya. 

 

3.3.3. Kendala-Kendala di Dalam Pelaksanaan Konseling Pastoral di GKP Jemaat 

Cimahi 

a. Kendala mengenai pelaksana Konseling Pastoral 

Dalam pelaksanaan Konseling Pastoral atau Pendampingan oleh GKP Jemaat 

Cimahi pada waktu tanpa Pendeta Jemaat, terkadang menghadapi kesulitan berkaitan 

dengan tenaga (expert) yang secara optimal belum tergantikan baik  oleh Mejelis Jemaat 

maupun jemaat yang berkompeten untuk itu. Kesulitan tersebut disiasati dengan 

memintakan bantuan Sinode GKP. Menurut Bapak SB: “Pendampingan dilakukan 

menurut aturan-aturan yang sudah ditetapkan Sinode”
39

. Dengan lebih tegas Bapak SB 
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mengatakan: “untuk kasus-kasus Pastoral, meminjam Pendeta dari Sinode”
40

. Melalui 

informasi dari Bapak SB, diperoleh keterangan bahwa GKP Jemaat Cimahi senantiasa 

memintakan bantuan Sinode ketika menghadapi kasus khusus Pastoral (pernikahan beda 

agama; pegangan ajaran;  pernikahan usia dini; anggota jemaat yang akan bercerai), 

selanjutnya Sinode mengutus Pendeta Konsulen guna mengatasi permasalahan tersebut.  

Hal serupa juga dikemukakan Ibu AS: 

“Pada saat periode tidak ada Pendeta yang melakukan Konseling adalah Majelis 

karena kita juga punya Pendeta Konsulen dan juga ada bantuan teolog. Kalau 

masalah-masalah seperti pemahaman teologi bisa didiskusikan baik sama teolog 

atau Pendeta Konsulen. Kita kadang-kadang pendekatan secara teologinya 

kurang, jadi Pendeta Konsulen nanti yang mengarahkan”
41

.  

 

Ibu AS menjelaskan bahwa kesulitan yang dihadapi GKP Jemaat Cimahi dalam  upaya 

melaksanakan Konseling Pastoral atau Pendampingan adalah pemenuhan kebutuhan 

jemaat menyangkut pendekatan teologi terhadap apa yang menjadi permasalahan atau 

pergumulan hidup mereka. 

 

Pendampingan yang dilakukan Majelis Jemaat ataupun jemaat yang berkompeten 

terkadang mendapat respon yang bervariasi. Katakan saja itu adalah kecendrungan jemaat 

yang membanding-bandingkan pelaksanaan Konseling Pastoral atau Pendampingan yang 

dilakukan GKP Jemaat Cimahi saat ada Pendeta dengan tidak ada Pendeta.     

 

Menurtu Bapak YS: “Sebaiknya setiap proses Konseling dilakukan oleh Gembala 

Sidang”
42

. Hal serupa juga dikemukakan Bapak RM: “Pembinaan yang dilakukan  

berjalan, tetapi kurang maksimal tanpa Pendeta, gereja kurang meraih jemaat yang jarang 

ke gereja”
43

. Bapak YS dan Bapak RM merasa adalah jauh lebih baik apabila 

Pendampingan dilakukan oleh Pendeta. Selanjutnya Bapak RM dan Bapak YS 

mengatakan: Pendampingan yang dilakukan bukan Pendeta, kurang memahami dan 

menaungi jemaat yang presentase kehadiran dan atau partisipasi dalam kehidupan 

bergereja sangat rendah. Beberapa jemaat mengharapkan Pendampingan selayaknya 
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dilakukan Pendeta, karena itulah tugas serta kewajiban Pendeta. Menurut ibu RM: 

”Pelayanan yang diberikan Pendeta dan bukan Pendeta tidak sama. Pendampingan yang 

dilakukan bukan Pendeta tidak mendapatkan inti kekristenan”
44

. Selanjutnya Ibu RM 

mengatakan: jemaat dalam proses Pendampingan tidak mendapat masukan teologis yang 

seharusnya diberikan Pendeta kepada jemaat dalam rangka penguatan dan penyertaan 

Tuhan untuk setiap masalah yang sedang dihadapinya. Menurut Ibu RM“
45

. Hal ini dapat 

terjadi karena keterbatasan akan pemahaman teologi yang dimiliki Pendamping bukan 

Pendeta. 

 

b. Analisa  

Tidak dapat disangkal, pelaksanaan Konseling Pastoral atau Pendampingan pada 

masa tanpa Pendeta muncul berbagai kendala. Salah satunya yakni jemaat menganggap 

untuk melakukan Pendampingan haruslah Pendeta. Hanya Pendeta sajalah yang bertugas 

serta memiliki kewajiban untuk melakukan Pendampingan, karena yang bukan Pendeta 

tidak memiliki kemampuan untuk melakukan Pendampingan. Hal ini dikarenakan saat 

berlangsungnya Pendampingan, pendamping bukan Pendeta tidak memberikan 

pemahaman teologi kepada jemaat yang mengalami masalah atau pergumulan. 

Sehubungan dengan hal itu, sebaiknya GKP Jemaat Cimahi memberikan penyuluhan 

kepada mereka yang nantinya dipercayakan untuk melaksanakan tugas Konseling 

Pastoral atau Pendampingan. Penyuluhan tersebut berkaitan dengan pengetahuan teologia 

maupun teologia praktika, sehingga pendamping bukan Pendeta dapat memberikan 

pemahaman teologi sewaktu proses Konseling Pastoral atau Pendampingan berlangsung. 

Selain itu, berkaitan juga dengan teknik-teknik berkomunikasi maupun Psikologi masa, 

selain teori serta praktek Konseling.   

 

Ketika diperhadapkan dengan situasi seperti demikian, upaya yang ditempuh GKI 

Jemaat Cimahi yakni meminta bantuan Sinode GKP. Bantuan yang diberikan Sinode 

yakni mengutus Pendeta Konsulen guna mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan 

Konseling Pastoral atau Pendampingan pada jemaat yang bermasalah serta bergumul dan 
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yang membutuhkan pendekatan teologis.
46

 Dalam struktur kepengurusan Sinode terdapat 

bidang yang membawahi Pendampingan sehingga Sinode dapat mengutus Pendeta untuk 

memberikan Pendampingan pada jemaat yang memiliki masalahan serta pergumulan 

hidup. Bukan hanya jemaat yang menjadi perhatian Bidang ini (aras Sinode), namun para 

Pendeta yang mempunyai masalah dan pergumulan dalam hidup mereka juga. Sekalipun 

demikian, keberadaan Pendeta Konsulen memiliki keterbatasan dengan waktu, sebab 

mereka juga memiliki atau mempunyai jemaat sebagai basis pelayanannya. Tidak 

mungkin jemaatnya akan ditinggalkan untuk waktu yang relatif panjang atau lama.    

 

Agak sempit memang pemahaman sebagian jemaat GKP Jemaat Cimahi bahwa 

yang dapat melakukan tugas Konseling Pastoral atau Pendampingan hanyalah Pendeta 

atau Vikaris (latar belakang teologi). Tidak dapat disangkal kalau pemahaman sempit 

seperti demikian muncul karena kurangnya pembekalan dan atau penyuluhan dari GKP 

Jemaat Cimahi berkaitan dengan Konseling Pastoral atau Pendampingan. Ada 

kemungkinan, pemahaman yang keliru itu muncul dari dan dengan asumsi serta 

interpretasi yang keliru pula terhadap kata „pastoral‟ yang diterjemahkan secara harafiah 

sebagai Pastor atau Pendeta. Pemahaman tersebut tidak salah, sebab istilah Pastor dalam 

konotasi praktisnya berarti merawat atau memelihara, yang dihubungkan dengan diri 

Yesus dan karya-Nya sebagai “Pastor sejati“ atau “Gembala yang baik“   (Yohanes 10). 

Pelayanan yang diberikan Yesus ini merupakan tugas manusiawi yang teramat mulia. 

Para pengikut-Nya diharapkan dapat mengambil sikap dan pelayanan Yesus ini dalam 

kehidupan praktis mereka.   Menurut Aart van Beek
47

, istilah pastoral berasal dari 

“pastor” dalam bahasa Latin atau dalam bahasa Yunani disebut “Poimen” yang artinya 

“gembala”. Dengan pemahaman seperti demikian jemaat memahami „Pastoral‟ dalam 

kalimat „Konseling Pastoral‟ sebagai tugas dan panggilan dari seorang Pastor atau 

Pendeta. Pemahaman seperti demikian perlu diklarifikasi, sehingga jemaat nantinya 

dengan lebih baik dapat menyadari makna kata „pastoral‟ berkaitan dengan Konseling 

Pastoral atau Pendampingan. Menurut Bons-Storm, Gembala yang sebenarnya adalah 

Yesus Kristus. Yesus sudah meninggalkan dunia ini, tetapi sebelum Yesus naik ke sorga, 

Ia mempercayakan pemeliharaan domba-domba-Nya kepada para „pengikut Kristus‟ 
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(orang Kristen).
48

 Hal ini dapat dipahami kalau setiap orang yang percaya kepada Kristus 

adalah seorang gembala yang akan membimbing, menyokong dan menolong saudaranya 

yang sedang mengalami masalah atau pergumulan. Rasa-rasanya GKP Jemaat Cimahi 

cukup memahami hal tersebut, terlihat sewaktu tidak memiliki Pendeta, Majelis Jemaat 

maupun jemaat yang memiliki kompetensi telah melaksanakan tugas Konseling Pastoral 

atau Pendampingan bagi jemaat yang bermasalah atau mempunyai pergumulan khusus.   

 

Kesulitan dan atau keterbatasan tenaga pendamping untuk melaksanakan tugas 

Konseling Pastoral atau Pendampingan dikarenakan kurangnya pengetahuan berkaitan 

dengan Pastoralia yang secara implisit pengetahuan teologis berhubungan dengan itu. 

Akibatnya jemaat yang dilayani merasa hambar dengan pelayanan GKP Jemaat Cimahi, 

selain adanya kekeliruan persepsi tentang Konselor yang baik hanyalah mereka yang 

berlatar belakan pendidikan teologi. Dengan kata lain: real jemaat memang terlayani, 

namun pelayanan yang diterimanya nampaknya tidak jauh berbeda dengan pelayanan 

Konseling Non-Pastoral. Menurut beberapa tokoh yang telah berjasa menunjukkan 

kekhususan Konseling Pastoral seperti Clinebell
49

, Konseling Pastoral menempatkan 

orang dalam relasinya dengan Allah (Brister, 1978:101), dalam artian pengetahuan di 

bidang teologia memampukan pendamping untuk menjadi penolong yang unik bagi 

orang-orang yang masalah-masalah dan terhambatnya pertumbuhan hidup mereka 

disebabkan oleh dilema etis, konflik religius, distorsi nilai, dan masalah-masalah 

keprihatinan yang ultima, seperti misalnya, mencari makna dalam kehidupan dan 

menangani orang yang takut sekali menghadapi kematian. Proses Konseling menjadi 

Pastoral pada saat konseli atau Konselor mulai memusatkan hubungan mereka dengan 

Allah dalam proses kehidupan mereka. Dalam kerangka ini Konseling Pastoral 

menempatkan Allah sebagai pribadi ketiga dalam proses konseling; Konseling Pastoral 

menjadi trialogue. 
50

 Banyak orang yang datang untuk Konseling karena identifikasi dan 

komitmen religiusnya telah compang-camping. Realitas kompleksitas masalah dalam 

jemaat menuntut perlunya pembekalan bagi Majelis Jemaat maupun mereka yang 
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dipercayakan GKP Jemaat Cimahi untuk melaksanakan tugas Konseling Pastoral atau 

Pendampingan. 

 

c. Kendala mengenai Kurangnya Keterampilan yang dimiliki oleh pendamping 

serta efektifitas pelaksanaan Konseling Pastoral 

Selain masalah pengetahuan teologi yang disyaratkan bagi pendamping yang 

bukan Pendeta, jemaat juga mengharapkan pendamping dengan kualifikasi terampil 

(dalam artian kompleks). Pendamping yang kurang terampil sesungguhnya merupakan 

masalah tersendiri atau masalah baru ketika Konseling Pastoral atau Pendampingan 

berlangsung.   

Menurut Ibu ND:  

“Pembinaan yang dilakukan gereja berjalan tapi kurang memuaskan. Kalau bukan 

sama Pendeta, ngga bisa lebih terbuka ngomong masalah yang dihadapi. Kalau 

dengan Pendeta pelayanannya cukup baik, sedangkan dengan Majelis pelayanan 

ada kekurangnya. Kekurangannya, Majelis kurang mengerti masalah yang ada”
51

.  
 

Dari pendapat Ibu ND, diketahui kalau Pendampingan yang dilakukan pendamping 

bukan Pendeta kurang memahami serta mendalami masalah jemaat mengakibatkan 

timbulnya perasaan kurang nyaman dalam proses Pendampingan. Ketika hal ini 

dikonfrontasikan kepada Bapak CM, tanggapannya cukup diplomatis:          

”Tergantung siapa konselornya, artinya bisa lancar apabila konselor itu dapat 

benar-benar memahami dan dapat memberikan jalan keluar, akan tetapi alangkah 

baiknya apabila dilakukan oleh Gembala Sidang”
52

.  

 

Bapak CM berusaha memahami serta menegaskan bahwa Pendampingan dapat dilakukan 

oleh siapa saja, dengan syarat pendamping harus mampu memahami dengan baik 

permasalahan jemaat, namun lebih baik kalau dilakukan oleh Pendeta. Menurut Ibu EM: 

“Pelayanan yang dilakukan oleh Majelis biasanya kurang terbuka, karena dilakukan 

rame-rame, kalau dengan Gembala Sidang lebih terbuka dan lebih enak”
53

. Ibu EM 

mengatakan permasalahan baru lagi muncul saat Pendampingan yaitu, tidak efektifnya 

proses Pendampingan ketika Majelis Jemaat hadir dengan jumlah lebih dari dua orang. 
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Perbedaan lain dirasakan jemaat saat Pendampingan oleh Pendeta dan yang bukan 

Pendeta terletak pada kepercayaan kepada pendamping. Bapak CM mengungkapkan: 

”Perbedaan pasti ada karena konseli bisa lebih merasa nyaman apabila dilakukan oleh 

Gembala Sidang dan dijamin kerahasiaanya”
54

. Maksud ungkapan Bapak CM yaitulah 

dalam proses Pendampingan, unsur kepercayaan sangat menentukan berhasil tidaknya 

proses tersebut.   

Pendapat Ibu RM:  

”Kalau menurut saya sama saja Pendampingan yang diberikan baik itu Majelis 

Jemaat, Pendeta Konsulen atau sesama. Kalau menurut saya seorang Pendeta saja 

kalau cara penyampaiannya kita tidak mengerti, kita ngga dapat apa-apa. Sama 

saja, sekarang bagaimana seseorang itu memberikan Pendampingan atau 

pembinaan”
55

.  
 

 Ibu RM mengharapkan adanya suasana kondusif yang memungkinkan jemaat dengan 

nyaman menyampaikan permasalahan atau pergumulan untuk memperoleh solusi 

atasnya. Penekanannya pada aspek komunikasi, dalam artian komunikasi yang 

komunikatif. 

Pendamping yang bukan Pendeta layaknya, berusaha untuk memahami kebutuhan 

jemaat melalui cara memperkaya diri dengan pengetahuan teologi. Ibu T mengatakan:     

”Karena saya tau saya kurang mengerti soal teologi, saya mensiasatinya dengan membaca 

buku-buku teologi yang ada, supaya saya tidak asal-asalan waktu memberikan Konseling 

kepada jemaat”
56

. Terlihat disini adanya upaya Ibu T untuk mengatasi kelemahan pada 

dirinya sendiri selain berhubungan dengan upaya pemenuhan terhadap kebutuhan jemaat 

mengenai pemahaman teologi. Ibu T merupakan seorang aktifis gereja dalam bidang 

Pernikahan, Baptisan dan Sidi. Ibu T mengatakan: “Kita harus lebih mendengar apa yang 

menjadi masalah warga jemaat, sehingga kita bisa mengarahakan orang tersebut menurut 

Alkitab”
57

. Ibu T berusaha memberikan yang terbaik bagi jemaat, sehingga 

Pendampingan yang dilakukan membuahkan hasil seturut dengan kehendak Tuhan yang 

terdapat dalam Alkitab. Berkaitan dengan persoalan yang dirasakan jemaat ketika 
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Pendampingan dilakukan lebih dari dua orang, Ibu E mengatakan: ”Kunjungan tidak 

terbuka kalau beramai-ramai, bahkan sesama Majelis Jemaat tidak saling mengetahui 

permasalahan yang ada”
58

. Ibu E berupaya mengungkapkan serta   menjelaskan situasi 

dan kondisi yang kurang kondusif ketika proses Pendampingan berlangsung, dan yang 

dilakukan lebih dari dua orang (beramai-ramai). Bahkan dikatakannya, diantara Majelis 

Jemaat sendiri tidak ada kesesuaian pemahaman atau pendapat menyangkut masalah yang 

disampaikan jemaat.    

Pendapat Bapak CB untuk hal tersebut: 

“Tujuan kita yang pasti membantu yang bermasalah untuk mencari jalan keluar 

dari masalah yang dihadapi, bukan menyelesaiakan masalah tapi membantu 

sifatnya, biar dia yang mencari jalan keluar. Kita cuma mencoba membuka 

perspektifi-perspektif itu, biar dia yang mengartikan masalah yang dihadapi”
59

.  
 

Bapak CB menginginkan solusi terhadap permasalahan berasal dari jemaat itu sendiri, 

bukan dari pendamping. Dari pernyataan tersebut, secara implisit Bapak CB berusaha 

meyakinkan jemaat bahwa Pendampingan oleh pendamping bukan Pendeta juga mampu 

memahami hakekat proses Pendampingan dengan benar. 

  

d. Analisa 

Permasalahan lain yang muncul saat berlangsungnya Pendampingan yaitu tidak 

efektifnya proses Pendampingan oleh Majelis Jemaat. Jemaat merasa seakan akan 

Majelis Jemaat tidak memahami dengan baik permasalahan yang disampaikannya. Hal 

ini mengakibatkan Pendampingan yang dilakukan tidak menyelesaikan masalah, bahkan 

sebaliknya memunculkan masalah baru. Masalah lain dialami jemaat yaitu saat Majelis 

Jemaat hadir lebih dari dua orang. Ada keenggangan dari jemaat untuk mengutarakan 

permasalahannya. Jemaat lebih merasa nyaman apabila yang melakukan Pendampingan 

hanya satu atau dua orang saja. Dengan begitu terasa adanya keleluasan untuk 

mengungkapkan permasalahannya. Unsur kepercayaan juga diutamakan dalam proses 

Pendampingan. Dampak dari kehadiran Majelis Jemaat lebih dari dua orang akan 

mebiaskan pokok pembahasan Pendampingan. Tidak tertutup kemungkinan suasana 
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Pendampingan akan berubah menjadi ajang perbincangan hal-hal lain di luar inti 

permasalahan jemaat yang membutuhkan pemecahan atas masalahnya. Sebagai catatan: 

Haruslah dipahami bahwa tingkat keberhasilan suatu proses Konseling Pastoral atau 

Pendampingan tidak selamanya ditentukan oleh seberapa banyak orang yang bertindak 

selaku Konselor, namun sejauh mana kemampuan managerial Konselor memanage 

situasi maupun kondisi sehingga dalam proses tersebut tercipta dinamika yang harmonis 

serta kondusif (interaksi edukatif). 

 

Kekurangan lain yang dimiliki pendamping Non-Pastoral yaitu pendamping 

kurang memahami dengan baik permasalahan atau pergumulan yang sedang dihadapi 

jemaat yang berdampak tidak adanya pertumbuhan spiritual jemaat. Keahlian seorang 

pendamping dalam kerangka membantu keutuhan spiritual sebagai pusat dari 

pertumbuhan jemaat secara utuh sangat dibutuhkan. Hal mendorong keutuhan spiritual 

hendaknya merupakan sasaran yang eksplisit dalam pikiran seorang pendamping. Relasi 

yang terus bertumbuh dengan Allah merupakan aspek yang terpenting bagi keutuhan total 

hidup manusia.
60

 Diharapkan pendamping lebih peka terhadap apa yang menjadi inti 

permasalahan atau pergumulan jemaat, sehingga memungkinkan terjadinya pertumbuhan 

spiritual dalam proses Pendampingan yang dilakukan. 

 

 Sehubungan dengan efisiensi serta efektifitas Pendampingan yang dilakukan 

Majelsi Jemaat serta jemaat yang berkompeten, maka alangkah baik apabila mereka 

memperhatikan hakekat serta tujuan Pendampingan itu sendiri. Dengan begitu 

Pendampingan nantinya tidak menjadi wadah untuk bercerita atau mempercakapkan hal-

hal lain di luar permasalahan serta pergumulan jemaat. Van Beek
61

 mengusulkan 

beberapa hal yang perlu diperhatikan pendamping supaya terciptanya proses 

Pendampingan yang terarah serta terfokus. Yang pertama adalah Fokus pada keadaan 

khusus orang yang didampingi. Keadaan dari manusia yang didampingi selalu berbeda. 

Dalam menghadapi persoalan keuangan, ketegangan anatara suami-istri, penyelewengan, 

kesulitan situasi kerja, krisis kesehatan, dukacita dan lain sebagainya, setiap konseli 

punya reaksi sendiri. Kurang bijaksana dan agak sombong jika pendamping langsung 
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menganggap (berapriori) sudah tahu apa yang dibutuhkan oleh orang yang 

didampinginya. Sebaliknya, diharapkan pendamping memperhatikan secara teliti keadaan 

jemaat yang didampingi sebagai keadaan unik yang memerlukan pendekatan khusus. 

 

Hal berikut yang perlu diperhatikan mereka yang melakukan Pendampingan 

adalah berfokus pada kepribadian jemaat yang didampingi.
62

 Tidak semua jemaat senang 

dengan pendekatan yang sama, bukan saja keadaan mereka saat pertemuan, namun 

kepribadian khas mereka. Ada yang suka mengungkapkan perasaan;  ada yang ingin 

mendekati persoalan secara rasional; ada yang terbuka; ada yang tertutup; ada yang 

bersedia dikritik secara halus; ada yang melihat sumber persoalan pada orang-orang lain 

saja, dan sebagainya. Kepribadian khas jemaat seperti demikian rupanya sangat 

dipengaruhi oleh kebudayaan yang dimiliki tiap-tiap jemaat. Untuk konteks GKP Jemaat 

Cimahi selain ada kebudayaan Batak, Jawa, Timor, Irian, Toraja, Menado, Ambon dan 

seterusnya, namun juga ada kebudayaan pemuda kota, kebudayaan gelandangan, 

kebudayaan pegawai kantor pemerintahan dan sebagainya. Setiap situasi interaksi sosial 

jika dibiarkan untuk kurun waktu yang agak lama akan menghasilkan makna, 

mempengaruhi cara berfikir, cara beremosi dan motivasi jemaat dalam prpses 

Pendampingan sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dari orang yang melakukan 

Pendampingan. Inilah yang harus diperhatikan pendamping. 

 

Mensiasati berbagai kesulitan yang muncul dalam upaya mengimplematasikan 

Konseling Pastoral atau Pendampingan, seyogianya para pendamping berusaha 

memberikan yang terbaik bagi jemaat yang didampinginya. Upaya tersebut antara lain  

lebih memperkaya serta memperdalam pengetahuan maupun pemahaman teologi selain 

teori serta pratek Konseling, juga keterampilan berkomunikasi serta psikologi. 

Kesemuaannya ini dilakukan sebagai tindakan antisipatif ketika mendampingi jemaat, 

yang mana nantinya mereka dapat memberikan pengetahuan maupun pemahaman teologi 

guna menjawab kebutuhan jemaat. Para pendamping senantiasa berusaha memberikan 

pengertian serta pemahaman pada jemaat bahwa dibalik setiap masalah yang dihadapi 

ada rencana indah yang Tuhan sediakan. Mereka berusaha memberikan pemahaman 

berdasarkan kehendak Tuhan sebagaimana tertulis dalam Alkitab. Upaya keterampilan 
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lain yang tidak kalah penting yaitu memiliki kemampuan untuk memahami permasalahan 

yang disampaikan jemaat. Mereka berusaha belajar untuk menjadi pendengar yang baik, 

bersikap rendah hati dan yang paling penting adalah sikap tidak menghakimi, melainkan 

membimbing dan menuntun jemaat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi 

berdasarkan keputusan jemaat tersebut. 

 

3.4. Refleksi Teologi 

Pelaksanaan Konseling Pastoral GKP Jemaat Cimahi tanpa Pendeta, dilaksanakan 

oleh Majelis Jemaat dan Anggota Jemaat yang berkompeten dalam bidang Konseling. 

Dalam Perjanjian Baru, gereja adalah sebagai umat Allah (2Kor 10:16), suatu 

persekutuan yang bersifat mendampingi yang dipersekutukan oleh suatu perjanjian 

dengan Allah; tubuh Kristus (Rm 12:4-5;1Kor 10:17),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 (Kis 10:44-47), suatu komunitas 

yang menyelamatkan juga menyembuhkan dan juga melaluinya Roh Kehidupan itu dapat 

bekerja di dalam suatu dunia yang sangat memerlukannya.
63

 Dengan pemahaman tersebut 

majelis jemaat GKP cimahi tetap melaksanakan konseling pastoral guna memperhatikan 

warga jemaatnya yang sedang mengalami permasalahan dalam kehidupan rohani maupun 

kehidupan bermasyarakat.  

Beberapa kendala yang muncul di dalam prosesnya adalah pemahaman warga 

jemaat mengenai konseling itu sendiri. Warga jemaat mememahami Konseling Pastoral 

hanya dapat dilaksanakan oleh seorang Pendeta dan vikaris saja. dengan dasar pemikiran 

kata pastoral dalam kata konseling pastoral. 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 
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diberikan-Nya ini merupakan tugas manusiawi yang teramat mulia. Dan pengikutnya 

diharapkan dapat mengambil sikap dan pelayanan Yesus ini di 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.
64

 Warga 

jemaat GKP hendaknya tidak terlalu menyempitkan pola pikir mereka mengenai 

konseling pastoral, sehingga mereka mampu untuk menerima siapa saja yang akan 

melakukan pendampingan kepada mereka. Hal tersebut juga tentunya menjadi tugas 

majelis jemaat untuk memberdayakan setiap warga jemaat yang berkompeten dalam 

bidang konseling itu sediri. 

Selain itu kendala yang muncul adalah pendamping kurang memiliki 

keterampilan mendampingi anggota jemaat yang sedang bergumul dengan permasalahan 

hidupnya. Pendamping yang melakukan konseling pastoral merupakan individu yang 

ditetntukan oleh Majelis Jemaat ataupun warga jemaat yang membidangi bidang 

konseling itu sendiri. 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. Di dalam Perjanjian Baru, istilah 

counselor paling sering muncul dalam hubungan dengan Roh Kudus (Yunani: 

parakletos); dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai “penghibur, penasihat, 

penolong”.
65

 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. Diharapkan para pendamping yang melakukan 

konseling pastoral memahami benar tugas dan panggilanya sebagai seorang pelayan bagi 

warga jemaat yang memerlukan nasehat, penghiburan, penolong di dalam mereka 

mengalami pergumulan hidup. Kesadaran yang dimiliki majelis jemaat maupun anggota 

jemaat yang berkompeten tersebut akan memaksimalkan kinerjanya sebagai seorang 

pendamping di dalam proses konseling pastoral, sehingga mereka akan lebih mengasah 

kemampuan apa saja yang seharusnya dimiliki oleh seorang pendamping. 
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Konseling pastoral akan dapat berjalan dengan baik apabila kedua belah pihak 

sebelum melakukan proses pendampingan tersebut, meminta tuntunan Roh Kudus di 

dalam setiap pelaksanaan konseling pastoral yang akan dilaksanakan. Hal berikut yang 

perlu menjadi pertimbangan adalah warga jemaat dapat menerima kekurangan 

pendamping yang akan mendampingi mereka di dalam menyelesaikan pergumulan yang 

sedang dihadapi. Para pendampaing tersebut bukalah seorang konselor yang ideal, hal 

tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman mereka mengenai konseling pastoral itu 

sendiri. Akan tetapi hal tersebut bukan menjadi suatu alasan bagi para pendamping untuk 

tidak melakukan proses konseling pastoral dengan sebaik-baiknya. Karena mendampingi 

warga jemaat lain yang sedang menghadapi pergumuluan hidup merupakan tugas dan 

tanggung jawab dari panggilan seorang Majelis jemaat serta jemaat lainnya. Karena di 

dalam bukunya Clinebell
66

 mengutarakan bahwa tujuan gereja secara terpadu adalah 

memperbesar kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama diantara manusia. Dengan 

melakukan konseling pastoral dengan baik, para pendamping telah menyalurkan kasih 

Allah kepada sesama mereka. 

 

3.5. Rangkuman 

Pemahaman Jemaat GKP Jemaat Cimahi tentang Konseling Pastoral atau 

Pendampingan cukup bervariasi, pemahaman tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikan serta latar belakang pendidikan mereka. Secara sederhana mereka memahami 

Konseling Pastoral atau sebagai suatu kegiatan pembinaan atau Pendampingan yang 

dilakukan gereja kepada mereka yang bermasalah dan atau mempunyai pergumulan 

khusus. Pemahaman jemaat GKP Jemaat Cimahi juga sangat dipengaruhi oleh program 

pembinaan yang dilakukan gereja. Realitas yang tidak dapat dipungkiri, program-

program pembinaan GKP Jemaat Cimahi lebih menitikberatkan pada pembekalan 

berkaitan dengan Homiletika. Hal tersebut mengakibatkan pemahaman jemaat tentang 

Konseling Pastoral atau Pendampingan menjadi agak sempit, berkaitan dengan pelaku 

dan atau subyek pelaksana (Konselor) yakni hanya Pendeta atau Vikaris, dengan kata lain 

mereka yang berlatar belakang pendidikan teologi. Sungguhpun demikian, dalam 
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persentasinya yang kecil, masih ada jemaat yang memahami Konseling Pastoral atau 

Pendampingan secara baik dan benar, tidak hanya mereka yang latar belakang pendidikan 

teologi dan atau Konseling, namun juga karena pengalaman-pengalaman mereka 

(konsultan). 

 

Walaupun pemahaman jemaat GKP Jemaat Cimahi tentang Konseling Pastoral 

atau Pendampingan agak sempit, harapan mereka tentang Karakteristik Konselor cukup 

idealis namun realistik, kalau tidak dapat dikatakan proporsional. Idealnya Karakteristik 

Konselor menurut mereka yakni; memiliki keahlian untuk mendengar (Listening Skill); 

humble dalam keseharian; memiliki tingkat kesabaran yang tinggi; mampu menyimpan 

rahasia yang disampaikan; memiliki kepekaan berempati yang besar; mempunyai sifat 

rendah hati; serta mampu memberikan pemahaman teologis terhadap setiap 

permasalahan. Yang tidak disenangi mereka yaitu Karakteristik Konselor ketika proses 

Konseling Pastoral atau Pendampingan berlangsung, cenderung menghakimi. 

 

Sewaktu GKP Jemaat Cimahi tidak memiliki Pendeta jemaat, kegiatan Konseling 

Pastroral atau Pendampingan tetap berjalan/ dilaksanakan, dan dilakukan oleh Majelis 

Jemaat serta jemaat yang memiliki kompetensi untuk itu, secara implisit simpatisan. 

Kegiatan Konseling Pastoral atau Pendampingan dilakukan GKP Jemaat Cimahi pada 

tahap awal melalui pengamatan Koordinator Wilayah pada anggota wilayahnya. Apabila 

didapati jemaat yang bermasalah serta membutuhkan bantuan gereja, itu dilaporkan ke 

Majelis Jemaat. Tahapan kedua, Majelis Jemaat membawa permasalahan tersebut dalam 

Persidangan Majelis Jemaat. Persidangan Majelis Jemaat akan menentukan apa tindakan 

gereja, serta menetapkan Majelis Jemaat atau mereka yang berkompeten melakukan 

proses Konseling Pastoral atau Pendampingan. Tahapan akhir yaitu proses Konseling 

Pastoral atau Pendampingan kepada jemaat yang bermasalah itu. Ini hanya salah satu 

upaya yang ditempuh Majelis Jemaat untuk mengetahui kondisi real jemaatnya.  

 

Masalah baru muncul ketika proses Konseling Pastoral atau Pendampingan 

berlangsung yaitulah kurang bahkan dapat dikatakan ketidakmampuan pendamping 

memahami inti atau pokok permasalahan yang disampaikan kepada mereka, terutama 

masalah yang membutuhkan penanganan secara teologis. Hal ini tentunya akan berat bagi 

pendamping yang bukan berlatar belakang pendidikan teologi, serta tidak memiliki 



pengalaman. 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. Hal yang tidak dapat diabaikan yaitulah kepercayaan jemaat kepada 

pendamping. 

 

Ketika GKP Jemaat Cimahi mengalami kesulitan tenaga pendamping untuk 

mengatasi masalah-masalah khusus berkaitan dengan penanganan secara teologis, 

Majelis Jemaat meminta bantuan Sinode GKP. Selanjutnya Sinode GKP mengutus 

Pendeta Konsulen, yang secara struktural menangani masalah-masalah khusus tersebut. 

Hanya saja kebanyakan dari Pendeta Konsulen memiliki keterbatasan menyangkut waktu, 

sebab mereka juga mempunyai jemaat sebagai basis pelayanan, sehingga tidak dapat 

berlama-lama ditinggalkan. 

 

 

 


