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BAB IV 

PENUTUP 

 

Pada bagian ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran sehubungan dengan hasil 

penelitian yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan konseling pastoral di GKP jemaat Cimahi 

tanpa kehadiran pendeta  

 

1.1. KESIMPULAN 

 

1. Sekalipun untuk kurun waktu tertentu GKP Jemaat Cimahi tidak memiliki atau 

mempunyai Pendeta Jemaat, namun kegiatan Konseling Pastoral atau Pendampingan 

tetap berjalan atau berlangsung. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Majelis Jemaat 

serta jemaat yang memiliki kompetensi untuk itu, dan juga memintakan kesediaan 

jemaat diluar GKP Jemaat Cimahi yang diklasifikasikan sebagai simpatisan, dan yang 

dipandang mampu untuk itu. 

Kegiatan Konseling Pastoral atau Pendampingan yang dilakukan GKP Jemaat 

Cimahi sesungguhnya berada dalam program Bidang Peribadahan dan Pembinaan. 

Program pada Bidang ini menekankan aspek : persekutuan ; pelayanan ; dan kesaksian. 

Harapan dibalik pelaksanaan program ini : jemaat sebagai umat Allah nantinya akan 

senantiasa diperbaharui, diperlengkapi, serta dimampukan sehingga dalam keseharian 

hidup mereka  senantiasa akan menampakkan eksistensi sebagai anak Tuhan.  

Kegiatan penyuluhan atau pembinaan yang dilakukan GKP Jemaat Cimahi 

memang di peruntukkan bagi Majelis Jemaat serta fungsionaris saja, namun jemaat juga 

diberikan kesempatan untuk terlibat secara bersama di dalamnya. Hanya saja 

kebanyakan jemaat bersikap apatis terhadap kegiatan termaksud dengan asumsi 

penyuluhan atau pembinaan tersebut tidak relevan bagi kehidupan keseharian mereka. 

   

2. Pemahaman warga jemaat GKP Jemaat Cimahi tentang Konseling Pastoral atau 

Pendampingan cukup bervariasi. Pemahaman yang cukup bervariasi tersebut sangat  

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan serta latar belakang pendidikan maupun 

pengalaman warga jemaat sendiri, selain kegiatan penyuluhan atau bimbingan. 

Sebagian besar dari warga jemaat GKP Jemaat Cimahi memahami Konseling Pastoral 
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pada satu sisi dan hanya dapat dilakukan oleh Pendeta atau Vikaris, pada sisi yang lain 

pembinaan atau Pendampingan yang dapat dilakukan Majelis Jemaat, secara implicit 

Pendeta atau Vikaris dan jemaat yang berkompeten. Sungguhpun demikian, ada juga 

yang mengerti serta memahami dengan baik serta benar menyangkut hakekat Konseling 

Pastoral atau Pendampingan, sekalipun persentasinya rendah, dalam artian kecil. 

  

3. Menyangkut Karakteristik Konselor, yang dipahami warga jemaat, sudah sesuai dengan 

beberapa teori yang sudah dikemukakan di dalam Bab II Seperti: Berkepribadian sama 

seperti Yesus Kristus, rendah hati, mempunyai kualitas intelektual yang mumpuni, 

mempunyai rasa empati yang besar, humble dalam keseharian, percaya pada proses, 

memiliki kemampuan untuk mendengarkan (listening skill), mengetahui sedikit tentang 

teori dan praktek Konseling, sabar, ketulusan hati, perhatian, mampu menjaga 

kerahasiaan, memahami teknik-teknik berkomunikasi serta psikologi. Warga Jemaat 

tidak setuju dengan seorang Konselor yang senantiasa mempunyai kecenderungan 

melakukan penghakiman ketika Konseling Pastoral atau Pendampingan berproses.  

  

4. Yang dimengerti serta dipahami sebagian besar warga jemaat GKP Jemaat Cimahi 

yaitu mereka yang layak serta pastas bahkan mutlak, untuk melaksanakan tugas 

Konseling Pastoral atau Pendampingan hanyalah Pendeta atau Vikarais. Dengan kata 

lain mereka yang berlatar belakang pendidikan teologi secara khusus dan atau 

psikologi. Pengertian serta pemahaman seperti demikian bisa saja muncul dari dan 

dengan asumsi serta interpertasi yang keliru terhadap kata “pastoral“ yang 

diterjemahkan secara harafiah sebagai Pastor atau Pendeta. Ada kemungkinan mereka 

berasumsi, proses Konseling Pastoral dan atau Pendampingan lebih berkualitas apabila 

pendekatan yang dilakukan menggunakan sumber-sumber agamis. 

       

5. Kurangnya sosialisasi serta pembinaan GKP Jemaat Cimahi tentang hakekat Konseling 

Pastoral atau Pendampingan mengakibatkan rata-rata jemaat GKP Jemaat Cimahi 

memahami Konseling Pastoral atau Pendampingan secara sempit. Bukan saja jemaat, 

Majelis Jemaat serta mereka yang dipercayakan untuk melaksanakan tugas tersebut 

juga mempunyai pemahaman yang sempit. Kebanyakan dari mereka mengidentikkan 
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pembinaan identik dengan Pendampingan, bukannya Konseling Pastoral yang identik 

dengan Pendampingan. Pemahaman yang sempit itu mengakibatkan dalam prakteknya, 

banyak yang kurang sesuai dengan teori serta praktek Konseling Pastoral atau 

Pendampingan. Majelis Jemaat belum atau kurang maksimal memberdayakan warga 

jemaat yang memiliki baik pengetahuan maupun pemahaman yang benar tentang 

Konseling Pastoral atau Pendampingan dalam kegiatan Konseling Pastoral atau 

Pendampingan, terlebih saat tidak memiliki atau tidak mempunyai Pendeta jemaat. 

Sesungguhnya keberadaan mereka cukup membantu kelancaran kegiatan Konseling 

Pastoral.  

  

6. Majelis Jemaat GKP Jemaat Cimahi senantiasa memintakan bantuan Sinode GKP 

apabila diperhadapkan dengan masalalah yang membutuhkan penanganan secara serius 

berkaitan dengan masalah Pastoral, seperti: pernikahan beda agama, pegangan ajaran, 

perceraian. Keberadaan Pendeta Konsulen dari Sinode GKP juga memiliki keterbatas 

berkaitan dengan waktu, sebab mereka juga mempunyai jemaat sebagai basis pelayanan 

tidak dapat ditinggalkan untuk jangka waktu yang panjang atau lama.   

 

1.2. SARAN 

 

1. Majelis Jemaat :  

a. Majelis Jemaat perlu mengadakan pembinaan mengenai konseling pastoral secara 

intensif kepada warga jemaat terutama anggota jemaat yang mempunyai kualifikasi 

tertentu (yang berdedikasi tinggi dalam pelayanan serta spiritualitas yang baik), 

dalam rangka kaderisasi tenaga pendamping. Sehingga pelaksanaan konseling 

pastoral dapat berjalan dengan baik dan benar, dalam artian efektif serta efisien 

berkaitan dengan waktu dan tenaga. 

b. Majelis jemaat seharusnya memberdayakan warga jemaat yang memiliki baik 

pengetahuan maupun pemahaman yang benar tentang Konseling Pastoral, terlebih 

saat tidak memiliki atau mempunyai Pendeta jemaat. Pemberdayaan warga jemaat ini 

akan megindikasikan GKP Cimahi selaku institusi religius benar-benar memiliki 

pemahaman yang cukup serta benar mengenai Konseling Pastoral. Pemahaman yang 
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cukup serta benar itu perlu diadaptasikan pada jemaat melalui pembekalan secara 

terstruktur menyangkut Konseling Pastoral atau Pendampingan itu sendiri. 

  

2. Pendamping:  

a. Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam proses konseling pastoral, para 

pendamping diharapkan memiliki: pengetahuan yang cukup mengenai konseling 

pastoral dan psikologi pada umumnya; kemampuan untuk memelihara identitasnya 

sebagai gembala dalam peranannya sebagai pendamping yang mendamping domba-

domba milik Tuhan. 

b. Untuk memudahkan pelaksanaan Konseling Pastoral, para pendamping sebaiknya 

memiliki sistimatika pendekatan secara gradual, seperti: menciptakan hubungan 

kepercayaan; mengumpulkan data yang relevan, akurat dan menyeluruh; 

menyimpulkan atau sintesis dan diagnosis; pembuatan rencana tindakan-tindakan 

pertolongan; review dan evaluasi. Dimana keseluruhannya itu dapat digunakan 

sebagai arsip bagi gereja dan nantinya dapat berguna bagi pelaksanaan konseling 

pastoral berikutnya. 

 

3. Fakutas Teologi:  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperlengkapi dan menambahankan pengetahuan 

khususnya sehubungan dengan Bidang Studi Teologia Praktika, sehingga mahasiswa 

dapat dibentuk untuk nantinya dapat melaksanakan dan memberikan pemahaman 

mengenai konseling pastoral dengan baik. 

 


