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BAB V 

PENUTUP 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan  

Para remaja yang ditinggal ibu bekerja di luar negeri pada umumnya  

berperilaku konsumtif terhadap suatu produk tertentu. Ada yang konsumtif terhadap 

handphone, sepeda motor, pakaian, dan ada yang konsumtif terhadap rokok, minuman 

keras, bahkan narkoba. Para remaja tersebut mempunyai kemampuan untuk membeli 

barang-barang karena mendapat kiriman uang dari ibu yang bekerja di luar negeri, dan 

sebagian dari mereka juga bekerja. Secara psikologis mereka rentan terhadap pengaruh  

lingkungan. Interaksi dengan lingkungan sosial keluarga, politik, keagamaan, 

ekonomi, budaya, kelompok teman sebaya remaja menjadikan para remaja tersebut 

perilaku konsumtif. Hal ini akibat dari ketidakhadiran ibu dalam keluarga yang 

mengganggu keseimbangan (homeostasis). Ibu yang bekerja di luar negeri tidak dapat 

lagi mengambil peran untuk memberikan bimbingan kepada remaja yang ditinggalkan. 

Sementara itu anggota keluarga yang lain berada di rumah, tidak kuasa untuk 

mencegah perilaku konsumtif yang dilakukan oleh para remaja tersebut. Anggota 

keluarga yang ada di rumah kurang dapat memantau perilaku para remaja tersebut. 

Kesibukan bekerja, teladan yang tidak baik dari anggota keluarga yang ada di rumah, 

sekolah yang jauh dari rumah menjadikan kurangnya pantauan itu.  

Perilaku konsumtif para remaja GKJW Jemaat Sendangbiru yang ditinggal ibu 

bekerja di luar negeri merupakan permasalahan konkret yang dihadapi. Namun  

pelayan pastoral terhadap permasalahan tersebut oleh gereja belum dilakukan secara 
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maksimal, masih sebatas kulit luarnya saja, dan belum secara mendalam. Komisi yang 

terkait dengan remaja tidak mengangkat permasalahan remaja berperilaku konsumtif. 

Permasalahan itu hanya disinggung dalam dimensi pewartaan kabar baik dan 

kebaktian. Program penanganan keluarga, yang berisi pendidikan kehidupan keluarga 

(family life education), pengayaan kehidupan keluarga (family life enrichment), dan 

terapi keluarga (family therapy/treatment), yang terkait dengan masalah di atas belum 

dilakukan oleh gereja. 

Faktor-faktor penghambat yang mengakibatkan kurang maksimalnya 

pelayanan pastoral terhadap remaja berperilaku konsumtif adalah sumber daya 

manusia dalam menyusun dan melaksanakan program, budaya agraris, alur 

pelaksanaan program yang panjang, program yang bersifat top down, beban ganda 

pendeta, dan belum diadakannya program pelatihan dan pendampingan konseling. 

Kondisi remaja GKJW Jemaat Sendangbiru yang ditinggal ibu bekerja di luar 

negeri seperti tersebut di atas menjadi  pelajaran berharga bagi penulis. Penulis 

merasakan bahwa ketika melayani di GKJW Jemaat Sendangbiru belum memberi 

perhatian secara penuh terhadap pelayanan pendampingan dan konseling pastoral. Dari 

pengalaman ini penulis ditantang untuk lebih meningkatkan pelayanan pendampingan 

dan konseling pastoral. 

B. Saran 

Berdasar pada kesimpulan di atas maka saran dari penulis adalah  sebagai 

berikut: Pertama, GKJW Jemaat Sendangbiru memiliki warga jemaat dengan tingkat 

pendidikan yang rendah. Tetapi bukan berarti mereka tidak dapat dididik dan dilatih 

agar kemampuan intelektualnya meningkat. Secara umum mereka yang terlibat 

pelayanan di komisi-komisi perlu disegarkan dengan pembinaan-pembinaan dalam 
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pembuatan program kegiatan. Agar program kegiatan yang dilakukan tidak diulang 

dan miskin program.  

Kedua. Dengan tidak adanya BPMJ atau komisi yang secara khusus melayani 

pendampingan dan konseling pastoral, penulis mengusulkan di GKJW Jemaat 

Sendangbiru perlu dibentuk  Komisi Pembinaan Pelayanan Pendampingan dan 

Konseling Pastoral (KP3KP), yang di dalamnya terdapat unsur pendeta. Komisi ini 

ada dalam bidang Pelayanan, berada pada bidang yang sama dengan KPP. Komisi 

inilah yang menjalankan program penanganan keluarga, yakni program pendidikan 

kehidupan keluarga (family life education), pengayaan kehidupan keluarga (family life 

enrichment), dan terapi keluarga (family therapy/treatment). Dengan bertambahnya 

komisi akan berdampak bertambahnya anggaran. Menurut penulis dari sisi anggaran 

GKJW Jemaat Sendangbiru mampu untuk membiayai, karena setiap tahun anggaran 

selalu mengalami kenaikan.  

Ketiga. Untuk melakukan pelayanan pendampingan pastoral diperlukan orang 

yang terdidik dan terlatih. Untuk itu penulis mengusulkan adanya pelatihan 

pendampingan konseling tingkat dasar kepada warga jemaat yang nantinya dilibatkan 

dalam kepengurusan KP3KP. Sehingga mereka mengenal berbagai pendekatan dalam 

melakukan pelayanan pendampingan pastoral, termasuk program penanganan 

keluarga. 

Keempat. Penulis menyarankan tiga buah program kegiatan, yaitu pendidikan 

kehidupan keluarga (family life education), pengayaan kehidupan keluarga (family life 

enrichment), dan terapi keluarga (family therapy/treatment) sebagai model pelayanan 

pastoral terkait dengan permasalahan remaja berperilaku konsumtif yang ditinggal ibu 

bekerja di luar negeri. Program ini nantinya dapat dilaksanakan oleh KP3KP. Program 

pendidikan dan pengayaan keluarga ini merupakan upaya preventif untuk mencegah 



118 
 

perilaku konsumtif remaja. Sedangkan program terapi keluarga merupakan upaya 

kuratif, yakni penyembuhan terhadap perilaku konsumtif remaja.  

a. Program pendidikan kehidupan keluarga (family life education), 

Salah satu tema yang dapat diangkat untuk melakukan program pendidikan 

kehidupan keluarga adalah tentang keluarga dan perkembangan remaja. Tema ini 

diangkat dengan tujuan agar semua keluarga warga GKJW Jemaat Sendangbiru 

memahami tentang keluarga dan perkembangan remaja. Sasaran dari program ini 

adalah seluruh keluarga yang menjadi warga GKJW jemaat Sendangbiru. Kegiatan 

yang dilakukan dalam program ini adalah mewartakan kepada warga jemaat tentang 

kegiatan yang akan dilaksanakan,  menghubungi ahli keluarga untuk menjadi 

pembicara. Pembicara tersebut kemudian memberikan pembekalan kepada para 

fasilitator. Selanjutnya para fasilitator yang akan terjun memberikan  pendidikan 

kehidupan keluarga dalam bentuk ceramah dan diskusi.  Tempat yang digunakan para 

fasilitator untuk memberikan pendidikan keluarga adalah rumah warga.  Dalam 

pelaksanaannya kegiatan tersebut dilakukan menggunakan waktu yang biasa 

dugunakan untuk ibadah KRW. Sebab dalam ibadah KRW ini semua anggota keluarga 

datang mengikuti ibadah. Tetapi sebelum para fsilitator terjun untuk mendaratkan 

materi,  para fasilitator perlu untuk melakukan uji coba di salah satu KRW, kemudian 

dievaluasi.  Momentum yang tepat untuk melakukan program kegiatan seperti ini 

adalah ketika bulan keluarga.  

b. Program pengayaan kehidupan keluarga (family life enrichment). 

Target yang  dapat menjadi sasaran dalam  program ini adalah keluarga yang 

akan ditinggalkan salah satu anggota keluarga (istri/suami) bekerja di luar negeri. 

KP3KP perlu melakukan perkunjungan  (patuwen) secara rutin agar dapat memperoleh 

target yang menjadi sasaran. Selain itu juga melakukan  kerjasama dengan berbagai 
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pihak termasuk aparat desa yang memberikan surat keterangan bagi seseorang yang 

akan bekerja di luar negeri. Kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah 

pendampingan dan konseling serta memberikan pembekalan baik kepada keluarga 

yang akan ditinggal maupun orang yang akan bekerja bekerja di luar negeri. Materinya 

adalah tentang membangun komunikasi, seksualitas, perawatan anak, informasi 

tentang pekerja migran dan lain-lain. Program pengayaan keluarga dengan target 

keluarga yang ditinggal bekerja di luar negeri perlu terus untuk dilakukan, baik dengan 

cara mengumpulkan keluarga-keluarga maupun dalam bentuk perkunjungan rutin.  

Bagi keluarga yang bekerja di luar negeri juga perlu mendapatkan pengayaan 

kehidupan keluarga. Oleh karena itu gereja perlu untuk membuat jejearing dengan 

gereja yang ada di luar negeri dalam rangka perhatian terhadap warga jemaat yang 

bekerja di luar negeri. 

c. Program terapi keluarga (family therapy/treatment).   

Dengan adanya perkunjungan rutin kepada keluarga-keluarga yang ditinggal 

bekerja di luar negeri akan dapat diketahui berbagai permasalahan yang muncul dalam 

keluarga, termasuk permasalahan perilaku konsumtif remaja. Sehingga KP3KP dapat 

menindaklanjuti dengan melakukan pelayanan pendampingan dan konseling pastoral. 

Dalam program ini fungsi pelayanan pastoral diterapkan pada keluarga sebagai sebuah 

sistem. Pelayanan tersebut dilakukan di rumah warga.  Selain itu KP3KP juga perlu 

siap untuk dihubungi oleh warga jemaat, jika mereka mengalami permasalahan. 

Kelima. Dari penelitian yang penulis lakukan di GKJW Jemaat Sendangbiru, 

diketahui bahwa ada banyak mantan TKW. Hal yang perlu diteliti lebih lanjut adalah 

bagaimana perkembangan perekonomian mereka dan bagaimana peranan gereja dalam 

mendampingi dan memberdayakan perekonomian mereka setelah mereka tidak lagi 

bekerja di luar negeri. 


