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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  LATAR BELAKANG MASALAH 

Dalam era globalisasi yang sarat dengan teknologi dan perkembangan 

informasi sekarang ini, disadari atau tidak, gereja di tengah-tengah dunia sedang 

diperhadapkan pada tantangan yang amat besar. Kemajuan yang di peroleh 

manusia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad  ke-21 ini, telah 

mengubah dunia kita. Perubahan dalam segala bidang kehidupan manusia, terjadi 

begitu cepat bahkan tak terduga, telah mengubah segala segi kehidupan manusia 

baik prilaku maupun pola pikir. Adanya paham materialisme, individualisme, 

dan sekularisme yang menyebabkan gereja memikul beban pelayanan yang 

begitu besar, untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran akibat dampak 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Pada dasarnya manusia selalu berhadapan dengan masalah. Masalah 

manusia hadir dalam berbagai wujud, mulai dari ringan sampai berat, sederhana 

maupun kompleks. Albert Ellis mengartikan masalah manusia sebagai hasil dari 

konsepsi yang keliru dan persepsi yang salah terhadap realita. Pada dasarnya 

masalah manusia tidak hanya berhubungan dengan apa yang mereka rasakan 

melainkan lebih banyak berhubungan dengan apa yang mereka pikirkan dan 

percayai.
1
 Pandangan Ellis ini, memperhadapkan manusia pada dua kenyataan, 

bahwa pada satu sisi ada manusia yang mampu menghadapi masalah dan 
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mengatasinya, namun pada sisi yang lain, ada manusia yang gagal mengatasi 

masalahnya dan membutuhkan pertolongan orang lain untuk mengatasinya.  

Setiap pertolongan bertujuan menghilangkan luka, mengubah cara 

berpikir dan tingkah laku dalam kehidupan, yang meliputi perubahan cara 

berpikir tentang dirinya, bagaimana perasaannya tentang oranglain, atau 

bagaimana pandangannya tentang dunia. Dalam mencapai tujuan tersebut, 

seseorang membutuhkan kelengkapan untuk dirinya dengan memahami proses 

menolong. Secara umum dikatakan, jika seseorang ingin menjadi penolong yang 

efektif, ia harus memulai dari dirinya sendiri.
2
 

Warga jemaat dengan segala persoalan dan pergumulan hidupnya yang 

membuat depresi dan putus asa tidak dapat dianggap sepele. Karena di samping 

kehidupan rohaninya tidak berkembang ke arah kedewasaan, juga bisa berarti 

fatal dengan kehidupannya yang ingin cepat berakhir alias ingin bunuh diri. 

Dalam suasana seperti inilah peran konseling pastoral sangat dibutuhkan untuk 

membantu mencari jalan keluarnya dari permasalahan yang mereka hadapi. 

Konseling pastoral bukan merupakan disiplin ilmu seperti kedokteran gigi atau 

kodekteran umum yang pada dasarnya bergantung pada pengetahuan teknis yang 

dijalankan oleh seseorang profesioanal yang benar dan terlatih.
3
 

 

Gereja hadir di dunia ini dalam rangka menghadirkan shalom Allah di 

tengah-tengah dunia lewat pelayanannya. Pelayanan konseling pastoral 
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merupakan salah satu tugas gereja untuk melayani sesama yang membutuhkan 

pertolongan dalam menghadapi persoalan kehidupannya. Dengan dilakukannya 

konseling pastoral diharapkan agar setiap warga jemaat yang menerima 

konseling pastoral dapat menemukan jalan keluar dalam menyelesaikan segala 

persoalan hidupnya.  

Pendeta sebagai seorang yang secara khusus ditahbiskan untuk 

mengembalakan warga jemaat memiliki peranan yang sangat besar dalam 

pelaksanaan tugas konseling pastoral bagi warga jemaat. Pendeta adalah seorang 

gembala yang bertugas mengembalakan jemaatnya. Salah satu tugas pendeta 

adalah membimbing jemaat agar dapat tumbuh dan dewasa dalam iman. Ketika 

warga jemaat sedang menghadapi suatu permasalahan, maka pendeta harus 

menolong warga jemaatnya di dalam menghadapi permasalahan tersebut. 

Pendeta dalam komunitas gereja sering dianggap sebagai penolong.
4
 

Persepsi ini merupakan pra-anggapan yang telah berakar dalam pola pikir warga 

jemaat. Misalnya dalam konteks duka, kehadiran pendeta dilihat sebagai sumber 

penghiburan, atau dalam konteks kekacauan dan permusuhan, kehadiran pendeta 

dilihat sebagai pembawa damai. Persepsi seperti ini berimplikasi baik terhadap 

warga jemaat maupun pendeta itu sendiri. Dari sisi warga jemaat, pendeta 

dituntut sebagai teladan, dan dari sisi pendeta muncul tanggung jawab yang besar 

untuk menjadi yang terbaik. Pendeta dituntut untuk menjadi seorang pribadi yang 

ideal. 

Dalam konteks Gereja Masehi Injili di Timor khususnya dalam jemaat 

Pola Tribuana Kalabahi, Kabupaten Alor pemahaman terhadap seorang pendeta 
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untuk menyelesaikan suatu masalah masih sangat menonjol. Meskipun diakui 

bahwa masyarakat sudah mulai terbuka untuk melihat keunggulan yang 

ditawarkan oleh para professional di bidang lain, namun seorang pendeta masih 

dianggap sebagai penolong ketika warga jemaat berhadapan dengan 

kompleksitas masalah, seperti sakit penyakit yang menyerang kehidupan mereka 

sehingga mereka harus dirawat di rumah sakit.  

Dengan menyadari akan hal ini, maka akan menolong seorang pendeta 

dalam tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin yang melayani, dan juga 

sekaligus membantu pendeta bukan sekedar untuk melihat keunggulan-

keunggulan dirinya semata melainkan pula kelemahan-kelemahan yang melekat 

dalam dirinya. Kelemahan-kelemahan itu, kemudian akan membuka ruang yang 

besar bagi seorang pendeta untuk memanfaatkan bidang-bidang lain dalam upaya 

mengefektifkan tugasnya sebagai penyembuh.  

Meminjam istilah Jan Hendriks, “wajah gereja harus berubah jika 

mengikuti perubahan zaman.”
5
 Kondisi masyarakat yang terus berkembang dan 

berubah membutuhkan pelayanan dan konseling pastoral yang efektif, karena 

konseling pastoral merupakan bentuk spesialisasi dari pelayanan gereja yang 

harus dilaksanakan dengan baik. Salah satu penyebab hilangnya efektifitas dan 

tersisihnya gereja dalam masyarakat modern menurut Antoni Russel karena 

“pelayanan gereja sudah terjebak dalam kemapanan bentuk lembaganya yang 

semakin problematik.”
6
 Oleh karena itu para pendeta khususnya yang ada di 
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Jemaat Pola Tribuana Kalabahi, dapat merefleksikan sikapnya terhadap kondisi 

yang ada dalam jemaat agar panggilannya untuk menjadi terang dan garam dunia 

dapat difungsikan. Dari sisi inilah maka konseling pastoral harus dilakukan agar 

warga jemaat tidak menjadi korban dari segala bentuk sakit penyakit dan krisis 

yang dihadapi. Konseling Pastoral harus dapat berperan mendampingi jemaat-

jemaat yang ada dalam kondisi lemah secara fisik dan psikologis untuk 

menempatkannya kembali dalam relasi yang utuh dengan Tuhan, sesamanya, 

dengan dirinya sendiri dan dengan lingkungan ekologisnya.  

Di dalam lingkungan GMIT Jemaat Pola Tribuana Kalabahi, yang masih 

sangat kuat dipengaruhi oleh budaya, seorang pendeta masih dianggap sebagai 

seorang yang memiliki wibawa lebih dan dianggap sebagai seorang pemimpin 

yang memiliki hak untuk turut campur tangan di dalam permasalahan warga 

jemaat. Ketika warga jemaat memiliki permasalahan yang tidak dapat 

diselesaikan, ia akan membawa permasalahan itu kepada pendeta. Sehingga 

pendeta memiliki peranan yang sangat penting di dalam penyelesaian 

permasalahan yang dihadapi oleh warga jemaat,terlebih khusus ketika jemaat 

mengalami sakit penyakit, maka pedampingan serta doa dari pendeta sangat 

dibutuhkan untuk penguatan. 

Namun sekarang dalam kontek jemaat GMIT Pola Tribuana Kalabahi, 

makna gereja sebagai persekutuan orang percaya sudah mulai bergeser. Gereja 

sebagai tempat di mana orang bersekutu dan bertemu dengan saudara-saudara 

seiman sudah mulai berkurang. Jemaat sudah mulai berpikir ke arah individual. 

Jemaat yang dahulu selalu membawah permasalahan pribadi kedalam 

persekutuan di dalam gereja, sekarang mulai memisahkan mana yang menjadi 
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kepentingan atau permasalahan pribadi dengan kepentingan atau permasalahan 

gereja. Warga jemaat yang dahulu memiliki identitasnya yang menyatu dengan 

gereja sekarang mulai memilah-milah identitas sebagai pribadi, sebagai warga 

jemaat dalam gereja dan sebagai anggota masyarakat. 

Keadaan zaman memang sudah berubah. Zaman semakin maju dan 

berkembang dengan cepat. Meskipun begitu tentu seorang pendeta memiliki 

tugas dan kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan. Tugas pendeta sebagai 

gembala bagi warga jemaatnya tetap menjadi tugas yang penting. Konseling 

pastoral bagi jemaat tentu harus dilakukan oleh seorang pendeta, meskipun 

mungkin sudah mengalami beberapa penyesuaian dengan jemaat. Konseling 

pastoral tidak boleh kehilangan fungsinya. Menurut William Clebsch dan Charls 

Jaekle, pendampingan pastoral memiliki empat fungsi yaitu penyembuh, 

penopang, pembimbing dan pendamai.
7
 Selain itu juga ditambahkan oleh 

Clinebell satu fungsi lagi, yaitu pemeliharaan.
8
   

Jemaat GMIT Pola Tribuana Kalabahi merupakan gereja yang berdiri di 

Kalabahi Kota kabupaten Alor dengan jumlah anggota jemaat 5.133 jiwa, yang 

lebih besar daripada gereja-gereja lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan 

jumlah jemaat yang besar akan muncul banyak persoalan dalam kehidupan 

jemaat, misalnya persoalan keluarga (suami-istri), persoalan harta warisan, 

minuman keras, perjudian dan lain-lain.  
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 GMIT Pola Tribuana Kalabahi memiliki 4 orang pendeta, 1 vikaris, 137 

Penatua dan 119 Diaken, yang bertugas membawa jemaat keluar dari 

permasalahan kehidupan, yaitu jemaat yang merasa terganggu relasinya dengan 

Allah dan sesama manusia. Pemulihan jemaat atas relasinya dengan Allah adalah 

tanggungjawab GMIT sebagai gereja yang menghadirkan syaloom Allah. Relasi 

tanggungjawab ini dapat diwujudkan dengan menghadirkan konseling pastoral. 

Tetapi pada kenyataan berdasarkan pengamatan penulis, konseling pastoral di 

GMIT jemaat Pola Tribuana Kalabahi tidak berjalan sesaui dengan fungsinya, 

yang disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat terjadinya pelayanan 

konseling pastoral pendeta kepada warga jemaat Pola Tribuana Kalabahi.  

Pertanyaan ini menjadi dasar pemikiran penulis adalah untuk mengetahui 

bagaimana pendeta GMIT jemaat Pola Tribuana Kalabahi  memahami Konseling 

Pastoral sebagai bagian integeral dari tugasnya sebagai seorang pendeta dan apa 

saja faktor-faktor yang mempengaruhi serta menghambat pelayanan konseling 

pastoral di GMIT jemaat Pola Tribuana Kalabahi. Dengan demikian penulis 

member judul pada tesis ini: 

 

KONSELING PASTORAL PENDETA 

(Studi Pemahaman Pendeta Mengenai Konseling Pastoral serta Faktor-

Faktor Penghambat Pelayanannya di Jemaat GMIT  Pola Tribuana 

Kalabahi ) 
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1.2.   Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pendeta GMIT jemaat Pola Tribuana Kalabahi  

memahami tugas konseling pastoral?  

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan konseling 

pastoral oleh pendeta bagi warga jemaat Pola Tribuana Kalabahi? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian  

1. Mendeskripsikan bagaimana  Pendeta GMIT Pola Tribuana 

Kalabahi  memahami pelayanan konseling pastoral sebagai bagian 

integeral dari tugasnya sebagai seorang Pendeta 

2. Mendeskripsikan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan 

konseling pastoral oleh pendeta bagi warga jemaat Pola Tribuana 

Kalabahi 

 

1.4.   Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:  

1. Studi ini diharapkan berguna bagi warga jemaat (Non-Pendeta) 

dalam memahami peran pendeta GMIT dalam Pelayanan Konseling 

Pastoral  

2. Studi ini juga diharapkan berguna bagi para pendeta untuk dapat 

menghadirkan suatu pola Konseling Pastoral  yang bersifat holistik 

dalam tanggungjawab pendampingan pastoral bagi warga jemaat. 
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3. Studi ini diharapkan berguna bagi para pendeta dalam lingkup 

Gereja Masehi Injili di Timor, terutama dalam rangka 

mengembangkan pelayanan konseling pastoral.  

4. Studi ini diharpkan dapat menjadi referensi  bagi  peningkatan ilmu 

pengetahuan dan referensi bagi   Penelitian selanjutnya di bidang 

pastoral. 

 

1.5.   Waktu dan Tempat penelitia 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2012, di dilngkup jemaat 

GMIT Pola Tribuana Kalabahi. 

 

1.6. Metode Penelitian 

1.6.1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian adalah pendekatan Kualitatif yakni penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa pemahaman dan kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati serta eksplorasi lapangan.
9
 

1.6.2. Teknik Penelitian dan Sumber Data 

Data yang dikumpulkan dilakukan dengan beberapa teknik. Lexy J 

Moleong menyebutkan beberapa langkah strategis dalam mengumpulkan data.:.
10

 

Sumber dan jenis data:  menurut Lofland dan Lofland (19840: 47) 

sumber data utama dalam penilitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan 

selebihnya adalah data tambahan  seperti dokumen dan lain-lain yang berkaitan 
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dengan keperluan penilitian. Dengan demikian peneliti akan melakukan 

wawancara atau pengamatan  dalam wujud melihat, mendengar, dan bertanya 

langsung kepada para pendeta yang melayani di jemaat GMIT Pola Tribuana 

Kalabahi. 

Wawancara: Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau 

pengamatan yang serius dalam merekonstruksi mengenai orang, perasaan, 

motifasi, tuntutan dan fokus pada  para informan yakni, 4 orang Pendeta yang 

sementara melayani di tambah 1 orang pendeta yang pernah melayani di jemaat 

Pola Tribuana Kalabahi, Penatua 5 orang dan Diaken 5 orang, serta warga 

jemaat. Selain itu, juga melalui pengamatan atau observasi partisipatif terhadap 

upaya penanganan konseling pastoral oleh Gereja. 

Data sekuder diperoleh melalui buku-buku, data jemaat, atau materi-

materi tertulis lainnya, yang memuat informasi tentang bahasan dan masalah 

penelitian ini. 

 

1.7. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan dilapangan, 

selanjutnya akan dijelaskan dan diuraikan dalam bentuk deskripsi, dengan 

menggunakan landasan teori sebagai pisau analisis. Kesimpulan dari analisis 

merupakan temuan baru dari hasil penelitian ini.
11
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1.8. Kerangka Penulisan 

BAB I : Dalam bab ini akan dipaparkan  latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan Penelitian, mamfaat Penelitian, dan metode 

Penelitian. 

BAB II  :    Landasan teori  

BAB III :   Pemaparan Hasil Penelitian 

BAB IV : Analisis Kritis dan Pembahasan mengenai bagaimana pendeta GMIT 

jemaat Pola Tribuana Kalabahi memahami tugas konseling pastoral 

serta Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan konseling 

pastoral oleh pendeta bagi warga jemaat Pola Tribuana Kalabahi  

BAB V :    Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran 

 


