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BAB II 

KONSELING PASTORAL PENDETA SEBAGAI BENTUK PELAYANAN 

GEREJA 

2.1.    Pengantar 

Bagian ini akan membahas mengenai Konseling Pastoral Pendeta dalam 

Gereja, di mana pendeta bertanggungjawab untuk membawah pengaruh yang baik 

bagi kehidupan warga jemaat, serta fungsi-fungsi pastoral. Apa saja yang perlu 

diperhatikan oleh pendeta dalam melakukan konseling pastoral bagi warga jemaat 

sehingga warga jemaat dapat bertumbuh dalam kedewasaan iman, dan apakah ada 

jalan menuju konseling pastoral yang lebih baik sehingga pertumbuhan iman 

jemaat dapat terwujud? Inilah pembahasan yang menjadi inti pada Bab II ini. 

  

2.2.     Pengertian Gereja 

Ada beberapa pengertian gereja. Pengertian gereja menurut Dr. R. 

Soedarmono dalam Kamus Istilah Teologi, gereja menurut perjanjian baru berasal 

dari kata “Ekklesia” yang berarti jemaat.
1
 Menurut Dr. Harun Hadiwijiyono, 

gereja berasal dari bahasa Portugis Igreya, kata Igreya ini merupakan terjemahan 

dari kata Yunani Kyriake yang berarti menjadi milik Tuhan. Milik Tuhan adalah 

orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamatnya. Jadi 

yang dimaksud dengan gereja adalah persekutuan para orang beriman. Kata 

kyriake sebagai sebutan bagi persekutuan orang yang menjadi milik Tuhan, belum 

terdapat dalam PB. Istilah ini baru dipakai pada zaman sesudah para rasul, yaitu 

sebutan gereja sebagai suatu lembaga dengan segala peraturannya. Di dalam PB 

                                                           
1
 Soedarmono, Kamus Istilah Teologi, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), 30-31. 
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kata yang dipakai untuk menyebutkan persekutuan orang percaya adalah Ekklesia 

yang berarti perkumpulan yang terdiri dari orang-orang yang dipanggil untuk 

berkumpul. Mereka berkumpul karena dipanggil untuk dikumpulkan.
2
 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa gereja sebenarnya dalam 

pengertian secara umum adalah persekutuan orang-orang percaya yang dipanggil 

dari kegelapan kepada terang dan menjadi satu tubuh yaitu tubuh Kristus. Gereja 

tidak hanya dilihat dari bangunannya secara fisik tetapi gereja lebih dilihat pada 

orang-orang yang ada dalam gereja itu sendiri. 

Percakapan Pastoral merupakan pelayanan yang dilakukan oleh gereja dan 

melalui gereja kepada Yesus kristus. Di mana para pelayan sebagai utusan Allah 

bertindak sebagai pelaksananya.
3
 Perlu untuk memahami bahwa konseling 

pastoral selalu bersifat holistik, artinya bahwa memandang pribadi yang 

bermasalah itu tidak secara terpecah-pecah, tetapi harus didekati sebagai kesatuan, 

keutuhan yaitu secara fisik, mental, sosial, spiritual.
4
 

Gereja bukan hanya lembaga manusia atau lembaga sosial saja; ia adalah 

suatu “gamaiden atau gemeinschaften” yang artinya komunitas  itu adalah 

“persatuan antara orang-orang (umat) yang dihasilkan dari dan dikonstitusikan 

oleh yang menjadikan mereka rohani dan pribadi-pribadi yang merdeka”.
5
 Jadi 

gereja adalah persekutuan rohani yang terjadi dengan suatu kesadaran bersama 

sebagai milik Allah. Gereja terdiri dari persekutuan orang-orang yang telah 

diperbarui oleh Kristus atau tepatnya, telah mengalami trasformasi. Basis 

                                                           
2
 Harun Hadiwijono, Iman Kristen (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), 362-363. 

3
 Ch. J. L Abineno. Percakapan Pastoral dalam Praktik, (Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 

2004), 5 
4
 Mesach Krisetya, Clinical Pastoral Education in Java ; theological and Cultural 

Consideration. 

    Thesis 1990),  15-20 
5
 Karl Rahner  , Theology and Pastoral Action, (Neo York:Herder dan Herder, 1968), 26 
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persekutuan mereka adalah spiritual dan tidak ada yang lain kecuali Kristus 

sendiri. Konsep tentang gereja sebagai suatu komunitas rohani didukung oleh 

beberapa gambaran  Alkitabiah. Tetapi gambaran yang paling dalam adalah gereja 

sebagai Tubuh Kristus. Gambaran gereja sebagai tubuh Kristus yang terdapat di 

dalam I Korintus 12:12-31 adalah organis. Gereja dianalogikan dengan tubuh 

manusia yang dilengkapi dengan berbagai macam organ tubuh. Dan tubuh Kristus 

yang berbeda dengan organisme biasa apapun, memiliki suatu prinsip kehidupan 

Ilahi-roh Kudus.
6
 Gambaran ini mempunyai tujuan utama yaitu untuk 

menjelaskan persatuan mutualitas, perhatian timbal balik, solidaritas dan yang 

lebih penting dari semuanya adalah interdependensi dari semua anggota tubuh, 

satu kepada yang lain. 

 

 2.3.  Tugas Panggilan Gereja 

Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya yang telah dipanggil, 

dikuduskan, dan diutus Tuhan ke dalam dunia, untuk melanjutkan misi Yesus 

Kristus yakni menyelamatkan manusia dari dosa, dan memperdamaikan segala 

sesuatu dengan Allah. Untuk mewujudkan karya penyelamatan Allah bagi 

manusia, gereja diberi tugas dalam panggilannya di tengah-tengah dunia ini. 

Tugas panggilan gereja tersebut dapat dibagi ke dalam 3 pokok yaitu koinonia 

(bersekutu), marturia (bersaksi), dan diakonia (melayani). Pada kebanyakan 

gereja 3 hal ini biasa dikenal sebagai Tri Tugas Panggilan Gereja. 

1. Koinonia atau bersekutu. Setiap anggota gereja atau persekutuan 

orang percaya mempunyai rupa-rupa karunia, tetapi semuanya ada dalam satu 

                                                           
6
 Every Dulles. Models Of the Church (New York: Image Book, 1978),  46 
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Roh. Gereja atau persekutuan orang percaya diharuskan untuk berdiri sebagai satu 

tubuh dalam satu Roh, sehati sepikir, saling memperhatikan, memahami, dan 

melayani demi kepentingan bersama. 

2. Marturia atau bersaksi. Gereja harus memberitakan Injil tentang 

kebenaran Allah yang menyelamatkan umat manusia, yang menuntut pertobatan, 

memberikan pengampunan dosa, dan mengaruniakan kesejahteraan bagi segala 

bangsa. 

3. Tugas yang ketiga adalah Diakonia atau pelayanan kasih dan usaha 

menegakkan keadilan. Gereja mempunyai tugas untuk memerangi dan 

memperjuangkan kebebasan dari segala penyakit, kelemahan, dan ketidakadilan 

yang terjadi dalam masyarakat. Gereja juga bertugas untuk memelihara dan 

mengusahakan sumber-sumber alam dan lingkungan hidup secara 

bertanggungjawab. 

Ketiga tugas ini memegang peranan penting dalam tugas dan pelayanan 

gereja di tengah-tengah dunia ini. Tugas inilah yang kemudian menjadi suatu 

tanggung jawab dari gereja di mana gereja dapat menciptakan suatu persekutuan 

yang akrab antara manusia (umat/jemaat) dengan sang pencipta yaitu Tuhan 

Yesus Kristus. Tidak hanya membangun persekutuan, gereja juga hadir untuk 

memberikan pelayanan bagi setiap umat yang membutuhkan pelayanan entah itu 

kepada mereka yang sakit, terkena musibah (bencana alam, banjir, kelaparan, 

kebakaran), mereka yang miskin dan lain-lain tanpa melihat latar belakang dan 

status sosialnya. Kehadiran gereja juga untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini 

tentang keselamatan dan kabar sukacita tentang kasih Tuhan. 
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Pendeta, Penatua dan Diaken sebagai orang-orang yang diutus untuk 

melayani jemaat, mempunyai tugas penting untuk melakukan hal yang demikian. 

Hak semua kita adalah untuk melayani, tetapi dari pemimpin-pemimpin gereja 

yang telah dipilih dan diutus untuk membimbing kitalah, kita akan belajar untuk 

melayani. Ketiga tugas ini menjadi tiga hal penting yang mesti gereja lakukan. 

Ketiga tugas ini dilakukan secara bersama-sama tanpa harus mengabaikan salah 

satunya.  

 

2.4.   Pengertian Pendeta 

Pendeta (Dewanagari: पण्डित, paṇḍit) adalah sebutan bagi pemimpin 

agama. Kata pendeta (Sanskerta: Pandita) berarti brahmana atau guru agama 

Hindu atau Buddha.
7
 Dalam agama Kristen, pendeta adalah seorang pengajar 

umum dalam jemaat, ia memiliki kewajiban untuk menentukan suasana dalam 

jemaat sehingga jemaat dapat lebih giat memenuhi panggilannya sebagai sebuah 

persekutuan yang belajar-mengajar. Menurut G.D. Dahlenburg, pendeta adalah 

seorang hamba yang diutus Tuhan untuk melayani dan bertanggung jawab dengan 

apa yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan injil kebenaran kepada semua 

orang.
8
 

Kata „‟Pendeta” tidak ditemukan dalam Alkitab. Alexander Strauch 

menyebutkan bahwa kata Pendeta diambil dari luar kekristenan untuk 

memberikan nama kepada seorang gembala tunggal atau senior yang berkuasa.
9
 

                                                           
7
 Mohammad Ngajenan, Kamus Etimologi Bahasa Indonesia, (Surakarta: Dahara 

Prize,1986). 
8
 Dahlenburg, G.D, Apakah Pendeta Itu?, (Jakarta: BPK.Gunung Mulia 1999), 73. 

9
 Alexander Strauch, Manakah Yang Alkitabiah: Kepenatuaan atau Kependetaan 

(Yogyakarta: Andi, 1992), 179. 
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Kata pendeta dalam kamus besar bahasa Indonesia didefinisikan sebagai orang 

pandai, pertapa (dalam cerita-cerita kuno), pemuka, pemimpin atau guru agama.
10

 

Pendeta adalah sebutan bagi pemimpin agama.  

Pendeta terpanggil untuk menjalankan pekerjaan pelayanan di dalam 

gereja atau suatu jemaat tertentu. Pekerjaan pelayanan itu antara lain 

memeberitakan Firman Tuhan, melayani sakramen yang diakui oleh gereja atau 

jemaat tersebut dan tugas-tugas pastoral atau pengembalaan lainnya. Selain itu 

pendeta juga merupakan pemimpin dalam jemaat. Menurut Notohamidjojo 

pemimpin adalah orang dewasa dengan wibawanya berusaha untuk mencapai 

tujuan organisasiniya atas dasar kerjasama yang baik menurut peraturan yang 

ditetapkan bersama serta kebijaksanaan yang sewajarnya  untuk mencapai 

tujuan.
11

 

Dahlenburg berpendapat bahwa Pendeta dipanggil oleh gereja (sinode) 

untuk melayani di jemaat tertentu juga sebagai seorang penilik/episkopos.
12

 Ia 

juga mengutip pernyataan Luther: “kalau kita orang Kristen, maka kita semua 

adalah Pendeta”. Tetapi pendeta-pendeta yang kita panggil untuk melayani atas 

nama kita dan jabatan mereka sebagai pendeta merupakan suatu pelayanan saja.
13

 

Karena tidak semua orang mampu dan boleh berkhotbah, mengajar, 

memimpin, maka harus ada orang yang dipercayakan dan diutus dengan doa dan 

penumpangan tangan di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang kemudian memegang 

                                                           
10

 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, edisi kedua (Jakarta; Balai Pustaka, 1989), 747 
11

 O. Notohamidjojo, Kreativitas yang Bertanggung Jawab (Salatiga: LPIS, IKIP Kristen 

Satyawacana, Bagian II, 1973), 386 
12

 G.D.Dahlenburg, Siapakah Pendeta Itu (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999), 17 
13

Ibid, 9 
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jabatan sebagai pendeta. Dalam menjalankan tugasnya bukan untuk kepentingan 

jabatan tersebut melainkan untuk melayani semua anggota yang lain.  

Jabatan pendeta dalam Alkitab tidak ada, yang ada hanyalah pengajar atau 

penilik jemaat. Hal tersebut dijelaskan Rasul Paulus dalam suratnya kepada 

jemaat di Efesus, (Efesus 4:11-12). Tugas pemberitaan dan pengajaran Firman 

Tuhan diperintahkan oleh Yesus dalam Matius 28: 19-20. Dalam Kisah para Rasul 

juga terdapat pesan yang berhubungan dengan pengajaran dan pemberitaan 

Firman Tuhan (Kis. 20:28). 

 

2.5.     Pendeta Sebagai Konselor 

Dalam kaitan dengan Tritugas panggilan gereja, yaitu koinonia, konseling 

pastoral mempunyai peranan penting untuk menolong orang dalam 

pengembangan kompetensi hubungan antara manusia. Panggilan seorang pendeta 

dalam konseling pastoral dapat memperkuat arti dari konseling pastoral dengan 

beberapa alasan bahwa: 

1. Pendeta adalah rekan sekerja Allah, yang mengarahkan hatinya ke 

dalam pelayanan yang terpusat kepada Allah dan setia 

memampukan orang lain untuk mengenal diri sendiri dan Allah. 

2. Pendetan mendapatkan pelayanan di dalam terang Roh Kudus 

dalam menjawab pergumulan-pergumulan di sekitar masalah-

masalah kemanusiaan. 

3. Pendeta sebagai konselor pastoral selalu bersentuhan dengan apa 

yang disebut dengan relasi dengan sesama.
14

  

                                                           
14

 Mesach Kristya, diktat konseling pastoral, (Salatiga, 2007) 
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Dalam konseling pastoral seorang pendeta berkewajiban untuk 

memberikan konseling bagi mereka yang berada dalam kebimbangan, penderitaan 

dan dalam pergumulan hidup. Konseling pastoral melalui perkunjungan 

membantu pendeta untuk mengetahui dengan cepat serta dapat memeberikan 

layanan provektif sebelum seorang jatuh ke dalam masalah yang lebih berat. 

Sebagai seorang konselor pastoral, yang diharapkan dari figur seorang 

pendeta adalah keselarasannya dalam pembimbingan dan pertolongan yang 

diberikan melalui Firman Tuhan yang menjadi dasar dalam proses konseling 

pastoral dengan warga jemaat. Sebagai konselor dalam konseling pastoral, pendet 

harus menempatkan warga jemaat dalam hubungan yang benar dengan Allah dan 

sesama. Selai itu, pendeta harus menyadari bahwa keberhasilan dalam suatu 

proses konseling, tidak terlepas dari perannya yang menghadirkan Tuhan dan 

firmanNya yang memampukan serta melayakkan baik konselor (pendeta) maupun 

konseli (warga jemaat) untuk menemukan akar permasalahan dan alternatif 

pemecahan masalah yang tepat. 

Ketika seseorang berada dalam kebimbangan, kecemasan, keputus asaan, 

rasa takut yang dalam, merasa tersaing dan mengalami keterasingan, peran 

pendeta sebagai konseling pastoral harus dapat menyadarkan konseli akan 

kehadiran dan keterlibatan Tuhan Yesus berkarya dalam pergumulan dan 

penderitaan hidupnya, untuk memulihkan keterasingannya dari keluarga, gereja, 

masyarakat maupun lingkungan di mana ia berada. Sentuhan tangan kasih Yesus, 

menempatkan seseorang berada dalam kuasa penyembuhanNya, yang bukan 

hanya membuat orang itu terbuka dengan Allah saja, tetapi dengan orang lain, 

lingkungan bahkan dengan diri sendiri. Keterbukaan itulah yang memberikan 
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kehangatan spiritual agar orang mulai sadar dan perlu membangun relasi terus 

menerus dengan semua orang.
15

 

. 

2.6.  Pengertian Konseling Pastoral  

Kata Konseling berasal dari Bahasa Latin “consulere” berarti memberi 

nasihat. Sedangkan kata bahasa Inggris yang menunjukkan untuk kata konseling 

adalah counsel yang artinya minta nasehat, console yang artinya menghibur dan 

consolide yang artinya menguatkan. Bisa diartikan kata konseling adalah kegiatan 

seseorang yang menguatkan, menghibur yang dimintakan nasehat dan merunding 

dengan seseorang.
16

 

Konseling sebenarnya merupakan salah satu teknik atau layanan di dalam 

bimbingan, tetapi teknik atau layanan ini sangat istimewa karena sifatnya yang 

lentur atau fleksibel dan komprehensif. Konseling merupakan salah satu teknik 

dalam bimbingan, tetapi merupakan teknik inti atau teknik kunci. Hal ini 

dikarenakan konseling dapat memberikan perubahan yang mendasar, yaitu 

mengubah sikap. Sikap mendasari perbuatan, pemikiran, pandangan dan perasaan, 

dan lain-lain. 

Fenti Hikmawati dalam bukunya bimbingan konseling,
17

 mengutip 

pendapat E. Tylor, bahwa ada lima karakteristik yang sekaligus merupakan 

prinsip- prinsip konseling. Kelima karakteristik tersebut: 

1. Konseling tidak sama dengan pemberian nasihat (advicement) 

                                                           
15

 J. D. Engel, Konseling Suatu Fungsi Pastoral, (Tisara Grafika), 35-37.  
16

 Abineno Ch, Pedoman Praktis untuk Pelayanan Pastoral, (Jakarta: BPK Gunung 

Mulia, 2010), .8 
17

 Hikmawati Fenti, Bimbingan Konseling, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),  2-3 
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2. Konseling mengusahakan perubahan-perubahan yang bersifat  

fundamental yang berkenaan dengan pola- pola hidup. 

3. Konseling lebih menyangkut sikap daripada perbuatan atau 

tindakan. 

4. Konseling lebih berkenaan dengan penghayatan emosional 

daripada pemecahan intelektual. 

5.  Konseling menyangkut juga  hubungan klien dengan orang lain. 

 

2.6.1. Pengertian Pastoral 

Pastoral berasal dari kata pastor dalam bahasa latin atau bahasa yunani 

disebut poimen yang artinya gembala. Secara tradisional, dalam kehidupan 

gerejawai hal ini merupakan tugas pendeta untuk menjadi gembala bagi domba-

dombanya. Kemudian hal ini dihubungkan dengan diri Yesus Kristus dan 

karyanya sebagai “pastor sejati” atau “gembala yang baik” (Yoh 10). Ungkapan 

dari bacaan ini mengacu pada pelayanan Yesus Kristus yang tanpa pamrih, 

bersedia memberikan pertolongan dan pengasuhan terhadap pengikutnya bahkan 

rela mengorbankan nyawanya. Istilah pastor dalam konotasi praktisnya 

sebenarnya adalah merawat atau memelihara. Sikap pastoral diharapkan dapat 

mewarnai semua sendi pelayanan setiap orang yang dirawat dan diasuh oleh Allah 

secara sungguh-sungguh.
18

  

Pelayanan pastoral seharusnya dilaksanakan dalam konteks Kerajaan 

Allah. Artinya setiap pelayanan pastoral diletakan dalam kerangka karya Allah 

yang sedang memberlakukan kerajaan-Nya di dalam dunia ini. Dengan jelas 

                                                           
18

 Ibid, 10. 
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Yesus memberikan gagasan utama tentang kerajaan Allah kepada para 

pengikutnya melalui perumpamaan “Kerajaan Allah seumpama....”. kisah-kisah-

Nya mengungkapkan bahwa Allah adalah kasih, yang berbela rasa, murah hati 

dan pengampun. Allah memperhatikan orang miskin, pendosa, orang sakit dan 

orang tersingkir. Allah seumpama seorang gembala yang meninggalkan 99 domba 

di padang untuk menemukan 1 domba yang hilang (Lukas. 15:3-6). 

Yesus menyatakan perumpamaannya secara nyata dalam tindakan yang 

secara efektif menghadirkan apa yang Ia ajarkan. Dengan keberpihakanNya 

kepada kaum yang tidak punya hak suara, Yesus menunjukan dengan jelas 

bagaimana Allah meraja. Yesus merangkul semua orang pendosa, pezinah, orang 

Samaria dan orang bukan Yahudi. Kasih Allah yang menyelamatkan merangkul 

seluruh aspek pribadi, jiwa dan raga sebagai individu dan masyarakat. Dalam 

pelayanan Yesus, kuasa Allah menyentuh manusia secara utuh, baik batin maupun 

fisik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.
19

 

Mengenai Konseling Pastoral, Pdt. Yakub Susabda dalam buku Pastoral 

Konseling mendefinisikan Pastoral Konseling sebagai berikut “Pastoral Konseling 

adalah hubungan timbal balik (interpersonal relathionship) antara hamba Tuhan 

(pendeta, penginjil, dsb) sebagai konselor dengan konselinya (klien, orang yang 

minta bimbingan), dalam mana konselor mencoba membimbing konselinya ke 

dalam suasana percakapan konseling yang ideal (conducive atmosphere) yang 

memungkinkan konseli itu betul-betul mengenal dan mengerti apa yang sedang 

terjadi pada dirinya sendiri, persoalannya, kondisi hidupnya, di mana ia berada, 

dan sebagainya; sehingga ia mampu melihat tujuan hidupnya dalam relasi dan 

                                                           
19

 Otto Hentz, Pengharapan Kristen, (Yogyakarta : Kanisius, 2005), 53-54 
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tanggung jawabnya kepada Tuhan dan mencoba mencapai itu dengan takaran, 

kekuatan dan kemampuan seperti yang sudah diberikan Tuhan kepadanya”.
20

  

Berdasarkan pengertian di atas, Pdt Yakub Susabda membagi 4 unsur 

penting atau dasar pemikiran yang menentukan keunikan pastoral konseling: 

1. Pastoral Konseling adalah pelayanan hamba Tuhan yang dipercayakan 

oleh Allah sendiri 

2. Pastoral Konseling adalah pelayanan mutlak bergantung pada kuasa roh 

Kudus. 

3. Pastoral Konseling adalah pelayanan yang didasarkan pada kebenaran 

firman Tuhan. 

4. Pastoral Konseling adalah pelayanan yang bersifat-dasarkan teologi 

dalam integrasinya dengan sumbangan ilmu-ilmu pengetahuan lain 

khususnya psikologi.
21

 

Pelayanan konseling pastoral adalah tugas dari pelayanan hamba Tuhan 

(Pendeta). Pendeta akan kehilangan identitasnya jikalau ia menolak pelayanan 

konseling pastoral. Meskipun demikian pelayanan konseling pastoral bukanlah 

pelayanan secara otomatis yang dapat dilakukan oleh para pendeta.
22

 

Berdasarkan definisi ini, bisa dilihat paling tidak empat aspek penting 

yang harus dikenal oleh setiap pendeta dalam melakukan pelayanan konseling 

pastoral.
23

 

1. Hubungan timbal balik (interpersonal relationship) antara pendeta 

(konselor) dengan jemaat (konselennya) 

                                                           
20

 Yakub Susabda, Pastoral Konseling Jilid I, (Malang: Gandum Mas, 2006), 13 
21

 ibid., 71 
22

 Yakub B. Subsada, Pastoral Konseling (Malang: Gandum Mas 2003), 12.  
23

 Ibid., 4-5. 
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2. Pendeta sebagai konselor 

3. Suasana percakapan konseling yang ideal (conducive atmosphere) 

4. Melihat tujuan hidup dalam relasi dan tanggung jawab pada Tuhan 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebenarnya pendampingan 

pastoral berhubungan dengan manusia, tidak pandang kepercayaannya dan 

kedudukan sosial. Pendampingan pastoral berhubungan dengan apa yang menjadi 

kebutuhan atau apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam perjalanan hidupnya. 

Pendampingan pastoral adalah suatu bentuk pendampingan kepada seseorang 

yang sementara berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan, dalam hal ini, 

seseorang yang sedang mengalami suatu keadaan atau suasana yang kurang baik, 

di mana tekanan dan ketegangan hidup mempengaruhi tubuh dan jiwanya. Orang 

dengan kondisi demikian perlu untuk menerima pendampingan pastoral.  

Pendampingan pastoral juga adalah suatu jawaban terhadap kebutuhan 

setiap orang akan kehangatan, perhatian penuh, dukungan dan pengembalaan 

(pendampingan). Kebutuhan ini memuncak pada saat tekanan pribadi dan 

kekacauan sosial terjadi.
24

 

 

2.7. Fungsi Konseling Pastoral 

Agar konseling pastoral dapat berfungsi dengan baik, maka pengertian 

tentang layanan pastoral perlu diperhatian dengan baik. Clebsch dan Jaekle 

mengemukakan defenisi konseling Pastoral sebagai berikut: 

 “ The ministry of the cure of soul, or pastoral care, consist of helping acts, done 

by representative Christian persons. Directed toward the healing, sustaining, guiding, 
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and reconciling of traubled persons whose troubles arise in the context of ultimate 

meanings and concerns.”
25

 

Hal-hal yang penting untuk diperhatikan dari defenisi di atas adalah:  

1. Pekerjaan konseling pastoral gereja dilakukan oleh orang-orang 

yang disebut representatif (Pendeta, Presbyters, Diaken, Para Tua-tua, dll). 

Pendekatan yang seperti itu memberi peluang yang sangat besar bagi peran aktif 

orang-orang tertentu dalam suatu komunitas gereja dan mengabaikan peran aktif 

dari komponen yang lain dalam pelayanan gereja. Dengan demikian pendekatan 

seperti ini sudah harus ditinjau, dalam rangka memberikan peran kepada semua 

komponen dalam persekutuan warga jemaat untuk melakukan tanggung jawab 

bersama.  

2. Konseling Pastoral ditujukan kepada orang-orang yang 

bermasalah. Konsepsi ini mengandung pengertian bahwa konseling pastoral hanya 

akan dilakukan jika seseorang mengalami masalah dalam kehidupannya. Itu 

artinya jika seseorang tidak bermasalah maka sudah barang tentu ia tidak 

memerlukan konseling pastoral. Konseling Pastoral yang seperti ini tidak 

mencakup aktifitas kepada orang-orang yang sekalipun tidak bermasalah tetapi 

membutuhkan pendampingan dalam rangka pertumbuhan. Jadi seharusnya 

konseling pastoral tidak terbatas bagi orang-orang yang mengalami masalah saja. 

3. Konseling Pastoral berorientasi induvidualistik. Dengan demikian 

fokus utama konseling pastoral adalah masalah pribadi saja. Kelemahannya 

adalah masalah-masalah pastoral tidak hanya bersifat pribadi saja tetapi juga 

bersifat komunal (kelompok).  
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4. Konseling Pastoral mengabaikan aktivitas menolong yang lain di 

dalam gereja. Artinya orang-orang yang melakukan pekerjaan memberi 

pertolongan di dalam konseling pastoral tidak harus terbatas pada masalah-

masalah yang ultima saja.  

Konseling Pastoral perlu diadakan karena memiliki fungsi yang dapat 

membawa jemaat menemukan arti hidupnya dan membawa jemaat kepada situasi 

yang membuatnya sejahtera dalam kehidupannya. Menurut William Clebsch dan 

Charls Jaekle, pendampingan pastoral memiliki empat fungsi yaitu penyembuh, 

penopang, pembimbing dan pendamai.
26

 Selain itu juga ditambahkan oleh 

Clinebell satu fungsi lagi, yaitu pemeliharaan.
27

 Lima fungsi pastoral tersebut 

antara lain : 

1. Penyembuhan (healing) adalah fungsi pastoral yang bertujuan 

mengatasi beberapa kerusakan dengan cara mengembalikan orang itu pada suatu 

keutuhan dan menuntun kearah lebih baik dari yang sebelumnya. 

2. Penopangan (sustaining) adalah menolong orang yan “terluka” 

untuk bertahan melewati suatu keadaan yang dalamnya pemulihan kepada 

keadaan semula atau penyembuhan dari penyakit yang tidak mungkin atau tipis 

kemungkinannya untuk disembuhkan. 

3. Pembimbingan (guiding) adalah membantu orang-orang yang 

kebingungan untuk menentukan pilihan-pilihan yang pasti diantara berbagai 

pikiran dan tindakan alternatif, jika pilihan demikian dipandang sebagai yang 

mempengaruhi jiwa sekarang dan akan datang  
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4. Pendamaian (reconciling) adalah berupaya untuk membangun 

relasi manusia dengan sesamanya dan antara manusia dengan Allah. 

5. Memelihara (nurturing) adalah bahwa hidup seseorang bertumbuh 

dan berkembang, memelihara dan memampukan orang untuk mengembangkan 

potensi-potensi yang diberikan Allah sepanjang kehidupannya 

Howard Clinebell dalam bukunya Growth Conceling mengatakan bahwa 

pada dasarnya tujuan layanan pastoral adalah membawa 6 aspek dalam hidup 

manusia dalam pertumbuhan yang harmonis dalam interaksinya. Keenam aspek 

pertumbuhan itu adalah pertumbuhan dalam pikiran, revitalisasi tubuh, relasi yang 

kaya dengan orang lain, hubungan yang akrab dengan alam dan biosphere, 

bertumbuh dengan lembaga yang bermakna bagi hidup kita dan dimensi hubungan 

dengan Allah.
28

 Tujuan konseling kristen adalah membawa keenam dimensi itu 

pada pertumbuhannya yang utuh sehingga individu dapat menjadi agen 

rekonsiliasi dan agen keutuhan di tengah keluarga, masyarakat dan gereja. 

Konsekuensi logis dari pemahaman di atas menjelaskan bahwa konseling pastoral 

mau atau tidak mau harus terbuka pada sumbangan ilmu lainnya. Ketidaksediaan 

untuk membuka diri terhadap sumbangan ilmu-ilmu lainnya, maka keputusan dan 

konseling pastoral yang dilakukan bagi mereka yang bermasalah tidak pernah 

akan cukup dalam memberi solusi. Bahkan dalam banyak hal, ilmu-ilmu sosial 

lebih mampu memberikan informasi lengkap tentang realita manusia kepada kita 

dari pada ilmu teologi.
29

 

Dalam  konteks keenam dimensi manusia di atas, Clinebell 

mengemukakan bahwa keenam dimensi itu saling terkait satu dengan lainnya. 
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Apabila satu aspek belum terpenuhi maka akan berdampak pada laju pertumbuhan  

hidup seseorang. Dengan demikian konseling pastoral yang dilakukan gereja 

harus membantu seseorang untuk menemukan keutuhan dalam kehidupannya. 

Clinebell membuat formulasi dalam bentuk diagram  berkenan dengan konseling 

pastoral yang dilakukan gereja sebagai berikut: 

Gambar 1: Diagram Holistik. 
30

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar di atas, Clinebell menjadikan aspek spiritual sebagai kunci 

dari pertumbuhan kehidupan manusia. Clinebell berpendapat bahwa “spiritual 

growth is the key  to all human growth. Because human beings are inherently 

transpersonal and transcendent, there is no way  to fulfill one self except in 

relationship to lenger spiritual reality”.
31

dalam konsep ini, Clinebell memberi 

pemahaman bahwa agama bukan ditujukan pada lembaga, melainkan sebagai 

usaha menumbuh-kembangkan kehidupan spiritualitasnya. Lewat pengalaman 

spiritual yang mendalam seseorang dapat menjadikan hidupnya sejahtera secara 

utuh. 
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2.8. Prespektif Konseling Pastoral dalam konteks Jemaat 

Harus disadari bahwa pertumbuhan anggota jemaat menuju kelimpahan, 

bukanlah karya dari manusia tetapi merupakan karya Allah sendiri yang secara 

langsung menggembalakan domba-domba-Nya. Menurut Alastair Campbell, 

seorang gembala dalam menghadapi kondisi alam menuntut untuk bisa memiliki 

kesiapan waktu, tenaga dan perhatian dalam pelaksanaan tugasnya
32

. Di dalam 

Perjanjian Lama, seorang gembala yang baik dilambangkan dengan seorang yang 

berusaha memberi makan dombanya serta menyatakan kasih dalam memimpin 

domba tersebut. Ia harus menunjukan itu sebagaimana Allah melakukannya 

dengan menjanjikan seorang Mesias yang akan menolong mereka. Seorang 

gembala adalah seorang yang memimpin (leads), menunjukan jalan (guides), 

memelihara (nurtures), menyembuhkan (heals) serta mencari yang tersesat (seeks 

out the lost) dan membawa kembali bersama domba-domba yang lain, serta 

melindungi mereka dari kebinasaan
33

. Gambaran tentang Allah sebagai gembala 

menurut Campbell, terlihat dalam Kitab Yesaya, Yehezkiel dan Mazmur yakni :  

1. Yesaya 40:11, Allah digambarkan sebagai seorang gembala yang 

lemah lembut.  

2. Yehezkiel 34:16, Allah digambarkan sebagai seorang yang 

terampil dan setia melindungi, yang hilang dicari, yang tersesat dibawah pulang, 

yang luka dibalut, yang sakit dikuatkan serta yang gemuk dan kuat dilindungi; 

Tuhan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. 
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3. Mazmur 23:2-3, Allah digambarkan sebagai seorang penyembuh 

dan seorang sahabat. Ia membaringkan umatNya di padang yang  berumput hijau, 

membimbing ke air yang tenang, menyegarkan jiwa serta menuntun di jalan yang 

benar oleh karena nama-Nya. 

Di dalam Perjanjian Baru, kita menemukan motif gembala yang terdapat 

pada Yesus. Mulai dari kelahiranNya, pelayananNya, kematianNya, 

kebangkitanNya dan sampai pada kemenanganNya. Dalam hubungan dengan 

Yesus, Campbell mengutip Lukas 1:52 “seorang gembala adalah orang yang 

memiliki kerendahan hati.”
34

 Rasul Paulus dalam suratnya yang ditunjukan 

kepada jemaat di Efesus mengingatkan bahwa: “Yesus Kristus adalah batu 

penjuru pembangunan dan pelayanan jemaat, karena Dialah tumbuh seluruh 

bangunan... dan menjadi tempat kediaman Allah didalam Roh” (Efesus 2:20-22). 

Kata-kata Paulus ini menarik untuk dianalisa apalagi bila dihubungkan dengan 

pidato perpisahannya kepada para penatua jemaat Efesus yang terjadi di Miletus 

dalam Kis 20:17-20. Menurut E. Martasudjita,
35

 ada dua hal yang menarik untuk 

diamati dalam nats ini, Pertama dalam ayat 18b, “Kamu tahu bagaimana aku 

hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini” ini merupakan 

suatu petunjuk bahwa dalam menjalankan pelayanannya, Paulus berada di tengah-

tengah anggota jemaat dan merasa satu dengannya dan anggota jemaat mengenal 

dia dengan akrab. Prinsip pelayanan Paulus adalah ia melayani ditengah-tengah 

orang banyak, ia bersama mereka, berkomunikasi dengan mereka dan menjadi 

teladan bagi mereka. Dari sikap yang ditunjukan Paulus tersebut, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa untuk melaksanakan pelayanan kepada jemaat dengan lebih 
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baik, maka seorang pemimpin atau gembala harus berada di tengah-tengah jemaat 

tersebut, menjadi bagian dari mereka, berkomunikasi dan mendengar mereka 

secara akrab. Kedua, dalam ayat 19, Paulus mengatakan: “Dengan segala 

kerendahan hati aku melayani Tuhan”. Yang menarik di sini ialah bahwa Paulus 

menyadari diri sebagai pelayan Tuhan (pelayan Kristus) dan bukan pelayan 

jemaat. Martasudjita mengatakan, bahwa kata-kata Paulus mengandung makna 

bahwa dalam pelayannya, Paulus terikat kepada Kristus dan bebas terhadap 

jemaat. Artinya bahwa hanya dengan keterikatan di dalam melayani Kristus maka 

seorang gembala dapat melayani jemaat.
36

 

Yesus membangun kehidupan orang percaya dan sekaligus menyerahkan 

tugas itu kepada manusia. “kami adalah kawan sekerja Allah.”
37

 Dengan Kristus 

membangun jemaat, maka berarti disediakan tugas bagi manusia untuk 

membongkar rintangan yang menghalangi karya Allah. Roh Allah diberikan 

kepada manusia untuk bertindak dengan sadar dan bijaksana, sehingga manusia 

tidak saling menguasai, mendominasi melainkan saling menolong dan menjadi 

mitra yang sepadan.
 38

 

Dalam melaksanakan tugas Pelayanan Konseling Pastoral, pendeta sering 

menemui hambatan-hambatan baik karena situasi jemaat, maupun keterbatasan-

keterbatasan yang dipunyai oleh pendeta sebagai pelaksanan pelayanan. Ini adalah 

kondisi jemaat. Namun di sisi lain, sebagai pendeta harus dapat menemukan 

upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh gereja terhadap hal ini. Salah satunya 
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dengan cara memberdayakan para pendeta sebagai pimpinan jemaat agar fungsi 

layanan Pastoral dapat dioptimalkan untuk pertumbuhan jemaat. 

Untuk melakukan layanan konseling pastoral di jemaat, perlu adanya 

perubahan paradigma dari para pemimpin jemaat (Pendeta) untuk melihat anggota 

jemaat tidak sebagai objek melainkan sebagai subjek pelayanan. Pandangan 

seperti ini harus mewarnai gaya kepemimpinan, cara merumuskan tujuan dan 

usaha mewujudkan pelayanan.
39

 Ini merupakan upaya menemukan potensi jemaat 

serta mempergunakannya untuk pembangunan pelayanan khususnya pada bidang 

pastoral. 
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