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BAB III 

GEREJA, PENDETA DAN KONSELING PASTORAL 

 

3.1.  Kondisi Umum 

Kabupaten Alor adalah sebuah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara 

Timur, Indonesia. Ibukota Alor berada di Kalabahi. Penduduk Alor berjumlah 

sekitar 178.904 jiwa  sedangkan luasnya adalah 2.864,6 km². Kabupaten ini 

berbentuk kepulauan dan dilintasi jalur pelayaran, dan terletak paling timur dalam 

gugusan kepulauan di sebelah utara wilayah NTT. Kabupaten ini terdiri dari tiga 

pulau besar, yakni pulau Alor, pulau Pantar, dan pulau Pura dan 17 kecamatan.
1
 

Secara geografis, Pulau Alor terletak di antara 125°48" -123°48" BT dan 

antara 8°6"-8°36" LS, dengan luas wilayah yang dimiliki adalah 2.864,64 Km2.
2
 

Sebagai daerah kepulauan paling timur Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Alor 

berbatasan dengan: 

                Utara              Laut Flores 

                Selatan              Selat Ombay dan Timor Leste 

                Barat             Selat Lomblen dan Kabupaten Lembata 

                Timur            Wilayah kabupaten Maluku Barat Daya 

Kabupaten Alor merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 20 pulau. 

9 pulau yang telah dihuni penduduk, yakni : Pulau Alor, Pulau Pantar, Pulau Pura, 

Pulau Tereweng, Pulau Ternate, Kepa, Pulau Buaya, Pulau Kangge dan Pulau 

Kura. 11 pulau lainnya tidak berpenghuni, masing-masing Pulau Sikka, Pulau 

                                                           
1
 Diambil dari http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Alor diakses tgl 8 Februari 2013, 

20:19 WIB 
2
 Ibid... 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Alor
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Kapas, Pulau Batang, Pulau Lapang, Pulau Rusa, Pulau Kambing, Pulau Watu 

Manu, Batu Bawa, Pulau Batu Ille, Pulau Ikan Ruing dan Pulau Nubu.
3
 

 

3.2. Sejarah Alor 

Menurut cerita yang beredar di masyarakat Alor, kerajaan tertua di 

Kabupaten Alor adalah kerajaan Abui di pedalaman pegunungan Alor dan 

kerajaan Munaseli di ujung timur pulau Pantar. Suatu ketika, kedua kerajaan ini 

terlibat dalam sebuah Perang Magic. Mereka menggunakan kekuatan-kekuatan 

gaib untuk saling menghancurkan. Munaseli mengirim lebah ke Abui, sebaliknya 

Abui mengirim angin topan dan api ke Munaseli. Perang ini akhirnya 

dimenangkan oleh Munaseli. Konon, tengkorak raja Abui yang memimpin perang 

tersebut saat ini masih tersimpan dalam sebuah goa di Mataru. Kerajaan 

berikutnya yang didirikan adalah kerajaan Pandai yang terletak dekat kerajaan 

Munaseli dan Kerajaan Bunga Bali yang berpusat di Alor Besar.
4
  

Sekitar awal tahun 1300-an, satu detasmen tentara bantuan kerajaan 

Majapahit tiba di Munaseli tetapi yang mereka temukan hanyalah puing-puing 

kerajaan Munaseli, sedangkan penduduknya telah melarikan diri ke berbagai 

tempat di Alor dan sekitarnya. Para tentara Majapahit ini akhirnya banyak yang 

memutuskan untuk menetap di Munaseli, sehingga tidak heran jika saat ini banyak 

orang Munaseli yang bertampang Jawa. Peristiwa pengiriman tentara Majapahit 

ke Munaseli inilah yang melatarbelakangi disebutnya Galiau (Pantar) dalam buku 

Negarakartagama karya Mpu Prapanca yang ditulisnya pada masa jaya kejayaan 

                                                           
3
 Diambil dari website resmi Pemerintah Kabupaten Alor 

http://alorkab.go.id/newalor/index.php?option=com_content&task=view&id=121&Itemid=79 

diakses tgl 8 Februari 2013, 20:20 WIB 
4
 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan,  Asal Usul Orang Alor, (Kalabahi : 

1995/1996), 12-14. 

http://alorkab.go.id/newalor/index.php?option=com_content&task=view&id=121&Itemid=79
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Majapahit (1367). Buku yang sama juga menyebut Galiau Watang Lema atau 

daerah-daerah pesisir pantai kepulauan. Galiau yang terdiri dari 5 kerajaan, yaitu 

Kui dan Bunga Bali di Alor, serta Blagar, Pandai dan Baranua di Pantar. Aliansi 5 

kerajaan di pesisir pantai ini diyakini memiliki hubungan dekat antara satu dengan 

lainnya, bahkan raja-raja mereka mengaku memiliki leluhur yang sama.
5
 

Pendiri ke 5 kerajaan daerah pantai tersebut adalah 5 putra Mau Wolang 

dari Majapahit dan mereka dibesarkan di Pandai. Yang tertua di antara mereka 

memerintah daerah tersebut. Mereka juga memiliki hubungan dagang, bahkan 

hubungan darah dengan aliansi serupa yang terbentang dari Solor sampai 

Lembata. Jalur perdagangan yang dibangun tidak hanya di antara mereka tetapi 

juga sampai ke Sulawesi, bahkan ada yang menyebutkan bahwa kepulauan kecil 

di Australia bagian utara adalah milik jalur perdagangan ini. Mungkin karena 

itulah beberapa waktu lalu sejumlah pemuda dari Alor Pantar melakukan 

pelayaran ke pulau Pasir di Australia bagian utara. Laporan pertama orang-orang 

asing tentang Alor bertanggal 8–25 Januari 1522 adalah Pigafetta, seorang penulis 

bersama awak armada Victoria sempat berlabuh di pantai Pureman, Kecamatan 

Alor Barat Daya. Ketika itu mereka dalam perjalanan pulang ke Eropa setelah 

berlayar keliling dunia dan setelah Magelhaen, pemimpin armada Victoria mati 

terbunuh di Philipina. Pigafetta juga menyebut Galiau dalam buku hariannya. 

Observasinya yang keliru adalah penduduk pulau Alor memiliki telinga lebar 

yang dapat dilipat untuk dijadikan bantal sewaktu tidur. Pigafetta jelas telah salah 

melihat payung tradisional orang Alor yang terbuat dari anyaman daun pandan. 

Payung ini dipakai untuk melindungi tubuh sewaktu hujan.
6
 

                                                           
5
 Ibid,.. 

6
 Ibid,.. 
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3.2.1. Sejarah Keagamaan 

Sebelum masuknya agama-agama besar, penduduk Alor menganut paham 

animisme dan dinamisme. Mereka menyembah matahari (Larra/Lera), bulan 

(Wulang), sungai (Neda/dewa air), hutan (Addi/dewa hutan), dan laut (Hari/dewa 

laut). Saat ini mayoritas penduduk Alor adalah penganut agama Kristen (Katolik 

dan Protestan), sementara sisanya adalah pemeluk agama Islam, Budha dan 

Hindu.
7
 

a. Agama Islam 

Agama Islam masuk ke Alor melalui desa Gelubala (sekarang Baranusa) 

di Pulau Pantar, melalui kehadiran seorang mubaligh dari Kesultanan Ternate 

bernama Mukhtar Likur pada tahun 1522. Data ini diperkuat oleh catatan seorang 

anak buah penjelajah dunia Ferdinand Magellan dari Portugal bernama Fegafetta 

yang singgah di Alor pada tahun 1522 dalam pelayarannya kembali ke Eropa. Dia 

mencatat bahwa di Kepulauan Alor, tepatnya di Pulau Pantar, mereka telah 

menemukan suatu komunitas Islam yang tinggal di kampung bernama Barinusa. 

Dari tempat ini Islam mulai menyebar ke arah timur dan masuk ke desa-desa di 

Alor lainnya seperti Bungabali (sekarang Alor Besar), Alor Kecil, Dulolong dan 

lainnya.
8
 

Pada tahun 1523 tibalah lima orang bersaudara dari Ternate bernama Iang 

Gogo, Kima Gogo, Karim Gogo, Sulaiman Gogo dan Yunus Gogo disertai 

seorang mubaligh lainnya bernama Abdullah. Mereka memiliki misi yang sama 

                                                           
7
 Diambil dari website resmi Pemerintah Kabupaten Alor 

Website Resmi Pemerintah Kabupaten Alor dikelola oleh UPTD PDE - Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan Informatika (DISHUB KOMINFO) 
8
 

http://alorkab.go.id/newalor/index.php?option=com_content&task=view&id=121&Itemid=79 

diakses tgl 8 Februari 2013, 20:20 WIB 

http://alorkab.go.id/newalor/index.php?option=com_content&task=view&id=121&Itemid=79
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dengan Mukhtar Likur, yaitu menyebarkan ajaran Islam di kepulauan Alor. Untuk 

mencapai tujuan ini, mereka berpisah dan menyebar ke berbagai desa di Alor. 

Iang Gogo menetap di Bungabali (Alor Besar), Kima Gogo di 

Malua/Kui/Lerabaing, Karim Gogo di Malaga (nama Portugis untuk Nuha Beng 

atau Ternate Alor), Sulaiman Gogo di Panje (Pandai) - sebuah desa pantai di 

ujung paling utara Pulau Pantar, sedangkan Yunus Gogo dan Abdullah menetap di 

Gelubala, Baranusa. 

Tiga desa pertama yang memeluk agama Islam berada di Bungabali (Alor 

Besar/Laffo Beng), Alor Kecil (Laffo Kisu) dan Dulolong. Menurut catatan, 

cepatnya proses ketiga desa ini memeluk agama Islam adalah karena ketiga desa 

ini dibangun oleh satu keluarga yang sama, yaitu keturunan dari Sakubala Duli 

dan istrinya Bui Munangbela. Di Alor Besar Iang Gogo meninggalkan suatu 

peninggalan bersejarah, yaitu sebuah kitab suci Al Quran yang ditulis tangan. Al 

Quran ini ditulis di kertas kulit kayu. Saat ini Al Quran tersebut disimpan oleh 

Saleh Panggo Gogo yang merupakan generasi ke-13 keturunan Iang Gogo. 

b. Agama Kristen 

Agama Kristen pertama kali masuk Alor pada masa administrasi 

Controleur Bouman pada tahun 1908 ketika seorang pendeta berkebangsaan 

Jerman, D.S. William-Bach, tiba dengan kapal Canokus dan kemudian kegiatan 

penyebaran agama Kristen dari Pantai Dulolong. Gereja pertama di Alor dibangun 

pada tahun 1912, dinamai Gereja Kalabahi (sekarang dikenal sebagai Gereja 

Pola). Kayu-kayu bangunan gereja ini berasal dari Kalimantan dan menurut 
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catatan dikerjakan oleh para tukang Muslim, bukti dari adanya toleransi antar-

umat beragama di Alor sejak dulu.
9
 

Dari tahun 1950an hingga tahun 1980an para misionaris Kristen silih 

berganti datang ke Alor dan bekerja sebagai pendeta, perawat bahkan dokter. Dua 

di antaranya adalah suami-istri Dr. De Jong yang bekerja di RSUD Kalabahi. 

Dalam bukunya "Brieven aan Alor" (Surat-surat ke Alor) Dr. De Jong 

menceritakan pengalamannya selama hidup dan bekerja di Alor. Dokter asal 

Jerman lainnya, Dr. Kleven, bahkan memberi nama lokal Alor, Loni, untuk 

putrinya. 

c. Agama Budha 

Agama Budha pertama kali masuk ke Alor melalui para pedagang 

Tionghoa. Orang Tionghoa pertama yang menjejakkan kakinya di bumi Alor 

adalah Ong Keng Tjau atau lebih dikenal dengan julukan OKT. Ia tiba di Alor 

pada tahun 1908 dari kota Fuzhou, propinsi Fujian, Tiongkok, dan menetap di 

Alor Kecil untuk memulai usaha hasil bumi. Dengan berpindahnya pusat 

pemerintahan, kegiatan perniagaan OKT juga dipindahkan ke Kalabahi pada 

tahun 1911. 

Komunitas Tionghoa yang dibentuk oleh OKT dengan cepat membaur 

dengan komunitas lokal. OKT sendiri sempat menikahi wanita lokal bernama Ina 

Lipu yang beragama Islam. Penyebaran ajaran agama Budha di Alor pun lebih 

bersifat internal, yaitu hanya berkembang di kalangan warga Tionghoa dan 

keturunannya saja. 

 

                                                           
9
 Ibid,.. 
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3.3. Sejarah Jemaat Pola Tribuana Kalabahi.
10

 

Sejarah berdirinya Jemaat Kalabahai yang kemudian menjadi Pola 

Tribuana Kalabahi, terjadi dan berlangsung melalui suatu proses dan periode yang 

panjang. Periodesasi sejarah berdiri dan berkembangnya jemaat ini dapat dibagi 

sebagai berikut: 

1. Masa awal Pekhabaran Injil (1901-1927) 

2. Masa Pembentukan Jemaat (1928-1941) 

3. Masa Perang Dunia II – GMIT berdiri (1942-1947) 

4. Masa Perkembangan (1947-sekarang 

 

1. MASA AWAL PEKABARAN INJIL (1901-1927) 

Berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 331 

tahun 1906, tentang pembagian daerah dan penyusunan administrasi, maka 

seluruh wilayah Alor Pantar menjadi sebuah wilayah sub distrik yang merupakan 

bagian dari distrik Timor Selatan di bawah kontrol Residen Timor. Sebagai suatu 

wilayah sub distrik dipimpin oleh seorang Gezaghebber yang berkedudukan 

dipantai Makasar (Desa Alor Kecil sekarang). Di tempat ini pemerintah Kolonial 

Hindia Belanda menempatkan sejumlah pejabatnya untuk memerintah dan 

mengatur kepentingannya di daerah ini. Dengan demikian maka pantai Makasar 

dapat disebut sebagai “Ibu Kota” daerah Alor Pantar pada waktu itu. Sebagai 

sebuah ibu kota tentu saja menarik perhatian berbagai pihak dengan berbagai 

kepentingan. 

                                                           
10

 Sejarah Jemaat Pola Tribuana Kalabahi di susun oleh Pdt. Boy. R. Takoy, S.Th 
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Pada akhir bulann Agustus 1901 berkunjunglah seorang Pendeta 

berkebangsaan Belanda bernama J.F.Niks (seorang pendeta NZG yang bekerja di 

Timor dari tahun 1874-1904 yang berkedudukan di Babau). Di mana pada tanggal 

22 Agustus 1901 ia mengadakan baptisan yang pertama di Alor Pantar yang 

berlangsung di pantai Bangatinang (yang sekarang termaksud wilayah Desa Alor 

Kecil). Tidak jelas berapa banyak orang yang dibaptis, namun berdasarkan 

berbagai informasi, yang dibaptis adalah sejumlah orang yang dikumpulkan dari 

berbagai daerah (Kerajaan) yang ada di Alor Pantar. Tidak ada berita tentang 

kelanjutan kehidupan dari orang-orang yang telah dibaptis itu, apalagi sang 

pendeta tidak menetap karena harus pergi ketempat lain di luar Alor Pantar. 

Pada tahun 1905 tibalah dua keluarga Kristen dari pulau Rote di 

Bangatinang yaitu keluarga Heo dan Mengga. Keduanya didatangkan oleh 

Pemerintah Hindia Belanda ke Alor sebagai “orang buangan”, namun dalam 

pergaulannya dengan masyarakat setempat sangat akrab sehingga mereka diterima 

dengan baik.  Sebagai keluarga Kristen apalagi yang terus diawasi kelakuannya 

oleh pemerintah, kedua keluarga ini berupaya untuk berbuat hal-hal yang baik 

sehingga dapat menarik simpati masyarakat dan juga pemerintah. Salah satu dari 

upanya itu, mereka mewartakan kabar tentang injil kepada masyarakat di 

sekitarnya, khususnya kepada anak-anak. Ternyata upaya mereka mendapat 

simpati pemerintah Hindia Belanda yang pada akhirnya mendirikan sebuah “Kerk 

School” (sekolah gereja) pada tanggal 17 Mei 1910. Sekolah ini di samping 

mengajarkan tentang ajaran-ajaran dasar iman Kristen, juga mengajarkan tentang 

membaca, menulis, dan berhitung. Banyak orangtua dan anak-anak di 

Bangatinang dan sekitarnya yang tertarik dan datang belajar di sekolah ini, 
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sehingga sekolah ini semakin berkembang. Untuk mengasuh sekolah ini lebih 

lanjut maka pihak-pihak terkait (gereja dan pemerintah Hindia Belanda) 

mendatangkan para guru berturut-turut: Johanis Tomodok, Bernadus Ndaumanu, 

Bernadus Toelle. Sekolah ini dalam perkembangan kemudian dialihkan menjadi 

SD GMIT dan dipindahkan ke desa Aimoli. 

Pada tahun 1910 Alor Pantar kembali di kunjungi oleh seorang pendeta 

atas nama William Bech. Dalam kunjungan ini ia sempat membabtiskan sekitar 

100 orang pada tanggal 1 Oktober 1910 di Dulolong (dekat pante Makasar – Alor 

Kecil). Di antara mereka yang dibaptis itu terdapat Lambertus Mouata, yang di 

kemudian hari menjadi orang Alor Pantar pertama yang jadi Pendeta. Pada tahun 

yang sama, pemerintahan Hindia Belanda atas persetujuan kepala kampung 

Kabola, Adang, Lendola yang menyerahkan tanah mereka melalui Raja Bala 

Nampira (Raja Alor waktu itu) maka dipindahkan ibu kota dari alor kecil ke 

Kalabahi karena dipandang di kalabahi lebih luas dan strategis. Kepindahan atau 

pergeseran ibu kota dari alor kecil ke kalabahi tentu dengan sendirinya diikuti 

juga oleh perpindahan penduduk yang telah dibabtis dan beragama Kristen. Pada 

tanggal 5 Mei 1911 atas prakarsa pemerintah dibangunlah sebuah kerek school di 

kalabahi (yang dikemudian hari menjadi SD GMIT Kalabahi 1 sekarang) dengan 

demikian maka pendidikan bagi anak-anak yang telah dan akan dibaptis tetap 

terjadi dan berlangsung. Gedung sekolah ini juga dipakai oleh jemaat di kalabahi 

pada setiap hari minggu untuk beribadah, sebab  waktu itu belum memiliki sebuah 

gedung kebaktian. Karena itu dapat dikatakan bahwa sebuah gedung sekolah 

dapat berfungsi menjadi tempat belajar sekaligus tempat pekabaran injil. 
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Umat Kristen Protestan di Kalabahi terus berkembang. Menurut laporan 

dari Gezagheber sub distrik Alor, pada tahun 1916 jumlah orang Kristen protestan 

di wilayah ini sebanyak 802 orang. Jumlah jemaat sebanyak ini, tentu ikut 

mendorong para petinggi Indische Kerk untuk memberi perhatian ke wilayah ini. 

Wujud dari perhatian itu adalah dengan mengirim tenaga-tenaga pendeta (baik 

yang berkebangsaan Belanda maupun pribumi) untuk melayani jemaat, walaupun 

tidak menetap untuk waktu yang lama, sebab secara administrativ – organisatoris 

jemaat di Alor menjadi bagian dari jemaat di Timor (Kupang). Pada tahun 1916, 

Indische Kerk memutuskan bahwa jemaat di Alor Pantar menjadi sebuah resor di 

bawah pimpinan Ds. J. H. Ten Carten dibantu oleh majelis jemaat yang pertama 

yaitu bapak Toepa (berasal dari Ambon dan bertugas sebagai Gezagheber sub 

distrik Alor).   

 

2. MASA PEMBENTUKAN JEMAAT 

Pada tanggal 28 Februari 1928, tibalah di Kalabahi Ds. A. Boekenkruger 

yang menjadi predikant (Pendeta Kepala) di Alor. Untuk membina dan 

membangun terus warga jemaat yang telah ada di berbagai tempat di Alor, Beliau 

berupaya untuk mulai menata dan mengatur pelayanan dengan baik, sebagaimana 

sebuah jemaat yang secara organisatoris perlu dibenahi. Ds. A. Boekenkruger 

melayani di alor dari tahun 1928 – 1936. Pada masa ini, tepatnya pada tahun 1934 

ia membuka sebuah sekolah teologi untuk mendidik para putera Alor untuk 

nantinya berperan sebagain pekerja untuk dapat membantunya dalam melayani 

Jemaat di Alor. Sekolah itu dapat dianggap sebagai cikal bakal dibangunnya 

sebuah STOVIL (School tot Opleding Voor Inlandsch Leerar), namun karena 
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pertimbangan tertentu oleh pihak gereja sekolah ini ditutup dan dialihkan ke 

STOVIL SoE pada bulan Juli 1935. Pada akhirnya tahun 1936, Ds. A. 

Boekenkruger berpindah ke SoE untuk melayani di Timor, sekaligus menjadi guru 

STOVIL di sana.  

 

3. MASA PERANG DUNIA II – GMIT BERDIRI (1942 – 1927)     

Memasuki tahun 1940-an dunia dihadapkan pada tragedi besar yaitu 

perang dunia II. Keadaan ini di catat sebagai suatu periode yang kelam dan  gelap 

bagi gereja-gereja di tanah air, khususnya di Alor yang baru mulai berkembang. 

Pada periode ini yang menjadi Predikan di Alor menggantikan Ds. A. 

Boekenkruger adalah Ds. M. Mollema. Ketika perang dunia II berkecamuk dan 

memasuki wilayah Nusantara, semua orang Eropa dan Amerika ditangkap oleh 

balatentara Jepang kerena menganggap mereka sebagai musuh, apapun alasan dan 

pekerjaannya. Akibatnya Ds. M. Mollema bersama sejumlah pejabat Hindia 

Belanda  meninggalkan Kalabahi dan berlindung di Pitungbang. Dalam periode 

ini, pada tanggal 28 Oktober 1942 Indlandsch Leerar Soleman Dekuanan dan 

Indlandsch Leerar Riwu menjadi korban dan mati sebagai martir bagi gereja di 

Alor. Akibat berkecamuknya perang dunia II, maka gereja di Alor khususnya di 

Kalabahi terputus komunikasi dan hubungannya dengan organisasi gereja pusat di 

Kupang.  

Dalam periode ini, jemaat sungguh mengalami tantangan yang hebat. 

Walaupun demikian, Pada tanggal 6 November 1943 berkumpullah beberapa 

orang pekerja gereja mengadakan rapat di Kalabahi untuk mengatur pekerjaan 

Gereja di Alor. Dalam rapat ini, disepakati untuk dibentuk suatu lembaga yang 
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diberi nama BADAN GEREJA PROTESTAN DI ALOR PANTAR, yang 

menjabat sebagai Ketua Ind. Lehr. Christian, Sekertaris Ind. Lehr. Gerson Haan 

dan Bendahara Penatua Christian Djahi. Badan inilah yang bertugas mengurus 

jemaat di Alor sampai lahirnya Gereja Masehi Injili di Timor, di mana jemaat-

jemaat di Alor yang merupakan bagian dari umat Kristen di wilayah Afdeling 

Timor, (dengan sendirinya menjadi bagian integeral). Dengan berdirinya Gereja 

Masehi Injili di Timor, maka dengan sendirinya Badan Gereja Protestan di Alor 

Pantar membubarkan diri dan berada dalam GMIT sebagai sebuah klasis yang 

bernama Klasis Alor Pantar berkedudukan di Jemaat Kalabahi (kini jemaat Pola 

Tribuana Kalabahi). 

 

4. MASA PERKEMBANGAN (1947 – SEKARANG) 

Ketika GMIT berdiri pada tanggal 31 Oktober 1947, jemaat Kalabahi 

sebagai jemaat induk bagi jemaat-jemaat di Alor Pantar mulai dikembangkan. 

Apalagi di lingkungan pelayanan jemaat ini, ada banyak kekuatan jemaat baik itu 

dari segi manusianya, daya dan dananya. Keadaan ini berlangsung sampai sekitar 

tahun 1958 – 1960 di mana sinode GMIT karena berbagai pertimbangan 

memekarkan klasis-klasisnya yang memiliki wilayah pelayanan yang sangat luas, 

termaksud Klasis Alor Pantar. Antara tahun 1959 – 1960 Klasis Alor Pantar yang 

pusatnya di jemaat Kalabahi, di mekarkan menjadi 5 kalsis sebagai berikut 

1. Klasis Kolana (diresmikan tanggal 16 Desember 1959) berpusat di 

Lantoka 

2. Klasis Kui (diresmikan tanggal 10 Maret 1960) berpusat di Moru 
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3. Klasis Batulolong (diresmikan tanggal 5 Oktober 1960) berpusat di 

Apui 

4. Klasis Alor (diresmikan tanggal 20 Oktober 1960) berpusat di 

Kalabahi 

5. Klasis Pantar (diresmikan tanggal 10 November 1960) 

Dalam rapat Badan Kerja Klasis-Klasis Alor Pantar yang disebut sebagai 

Sidang Sandra Bakti II tanggal 28 – 29 Februari 1964 disepakati dan ditetapkan 

bahwa jemaat-jemaat di Alor Pantar membutuhkan suatu wadah untuk menjadi 

Lembaga Pembinahan Pelayanan. Lembaga yang dimaksud adalah sebuah jemaat 

yang merupakan representasi dari seluruh jemaat di Alor Pantar. Jemaat itu adalah 

Jemaat Kalabahi, yang pada tanggal 1 Maret 1964 dirubah dan ditetapkan 

namanya menjadi JEMAAT POLA TRIBUANA KALABAHI. 

 

3.4. Pemahaman Pendeta Mengenai Konseling Pastoral 

Pendeta adalah sebuah jabatan di dalam gereja, sama seperti Penatua, 

Diaken, dan Pengajar  (Tata Dasar GMIT, Bab. IV Pasal 14. Ayat 2). Betapa pun 

keempat jabatan itu berlainan tetapi adalah setara. Kesetaraan itu terletak dalam 

status mereka sebagai pelayan jemaat. Jabatan pelayan bukan jabatan 

pemerintahan sebab itu jabatan yang satu tidak boleh memerintah jabatan yang 

lain. Karena kesetaraan ini pekerjaan keempat pejabat ini tidak dapat dibatasi 

dengan garis yang tegas. Pendeta misalnya dapat melakukan pekerjaan penatua, 

dan diaken dapat membantu pekerjaan penatua, dan seterusnya.  

Salah satu perbedaan antara jabatan-jabatan itu berhubungan dengan tata 

cara pemanggilan di antara mereka. GMIT mengaku bahwa Pendeta, Penatua, 
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Diaken, dan Pengajar adalah jabatan-jabatan yang didasarkan pada panggilan 

Tuhan kepada warga jemaat. Panggilan itu hanya satu tetapi memiliki dua sisi: 

panggilan yang dari dalam sisi subyektif dan panggilan yang dari luar sisi 

obyektif. Panggilan yang dari dalam itu adalah perkara iman, oleh karena itu tidak 

dapat diatur secara tetap. Pernyataan panggilan itu dapat dimaklumi di dalam 

keyakinan hati, bahwa Tuhan telah mempersiapkan hidup seseorang untuk 

menunaikan tugas jabatan tersebut. Panggilan yang dari dalam ini berlaku untuk 

semua orang percaya, jadi bukan hanya untuk Pendeta, Penatua, Diaken, dan 

Pengajar.
11

 Tetapi panggilan yang dari dalam itu belum cukup untuk ditetapkan 

sebagai pejabat gereja. Panggilan dari dalam itu harus disyahkan oleh panggilan 

dari luar, yakni oleh lembaga gereja atau oleh Sinode. Tata cara pemanggilan itu 

terdiri dari pencalonan, pengujian, persetujuan, dan peneguhan. Untuk sisi yang 

kedua ini terdapat perbedaan antara prosedur (tata cara) pemanggilan Pendeta dan 

Pengajar pada satu sisi, dan pada sisi lain pemanggilan Penatua, Diaken.  

Pemanggilan Pendeta dilakukan ditingkat Sinode, sedangkan pemanggilan 

Penatua dan Diaken diselenggarakan di tingkat jemaat. Perbedaan ini dikarenakan 

jabatan Pendeta berlangsung seumur hidup dan berlaku dalam seluruh wilayah 

pelayan GMIT, sedangkan jabatan Penatua dan Diaken hanya untuk dua periode 

pelayan (2x4 tahun) dan hanya dalam lingkungan jemaat di mana pejabat itu 

diteguhkan. Selain itu Pendeta, sebagai tenaga penuh waktu dalam gereja, tidak 

diperkenankan melakukan tugas-tugas lain di luar tugas-tugas yang digariskan 

oleh sinode. Sedangkan Penatua dan Diaken masih memiliki keluasan untuk 

menekuni pekerjaan lain di luar lingkungan pelayan gerejawi. Dengan demikian 

                                                           
11

 Eben Nuban Timo. Pandangan GMIT tentang Pendeta. Makalah pengantar ke dalam 

diskusi tim kerja. 
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sejak seseorang dipanggil oleh gereja ke dalam jabatan sebagai Pendeta ia 

menyerahkan seluruh waktu, tenaga, dan hidupnya untuk pelayan dalam gereja, 

dan wajib tunduk sepenuhnya pada semua ketentuan yang ditetapkan oleh sinode 

dan berlaku dalam lingkungan GMIT.
12

 

Para Pendeta GMIT memahami tugas panggilannya sesuai dengan janji 

dan tugas panggilan pelayan pada pentabisan pelayan GMIT. Ada 3 janji yaitu: 

1. Dihadapan Allah dan Jemaatnya, saya mengaku dan percaya bahwa 

Allah sendiri yang telah memanggil saya melalui Gerejanya 

kedalam pekerjaan yang Kudus ini, sebagai Pendeta dalam 

Pelayanan Gerejanya. 

2. Dihadapan Allah dan Jemaatnya saya berjanji bahwa saya 

senantiasa bertekun didalam Iman kepada Yesus Kristus Kepala 

Gereja; memelihara, mengembangkan dan melaksanakan pelayanan 

yang dipercayakan kepada saya sebaik-baiknya sesuai dengan 

kesaksian Alkitab. 

3. Dihadapan Allah dan Jemaatnya saya berjanji bahwa saya akan 

melaksanakan tugas dan tanggugjawab saya menurut Ajaran dan 

Tata Aturan Pelayanan Gereja Masehi Injili di Timor. 

Selain janji di atas, para pendeta di GMIT juga mempunyai tugas yang 

diatur dalam tata peraturan GMIT. Tugasa-tugas tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Melayani pemberitaan Firman Allah dan Sakramen-sakramen. 

2. Meneguhkan para Penetua, Diaken dan Anggota Sidi. 

3. Meneguhkan dan memberkati Nikah. 
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 Ibid,.. 
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4. Memimpin kebaktian penguburan orang mati. 

5. Bersama dengan Penetua melaksanakan tugas pemberitaan dan 

pengajaran Firman Tuhan, melengkapi warga Jemaat dalam 

berbagai bentuk dan cara agar terlengkapi bagi pekerjaan 

Pelayanan dan Pembangunan Tubuh Kristus. 

6. Mengunjungi dan menggembalakan Anggota Jemaat. 

7. Bersama dengan Penatua dan Diaken dalam Kesatuan Majelis 

Jemaat mengawasi ajaran Gereja, menjalankan disiplin Gereja, 

memperkembangkan usaha bertheologi dari warga Jemaat, 

melakukan pelayanan Diakonia dan usaha-usaha bagi peningkatan 

kesejahteraan hidup warga Jemaat dan masyarakat. 

8. Memperhadapkan para Pelayan Kategorial dan Fungsional Jemaat. 

9. Bersama dengan Penatua dan Diaken dalam kesatuan Majelis 

Jemaat,  mengelola perbendaharaan GMIT yang ada di Jemaat agar 

bermanfaat sebai-baiknya bagi pelayanan di lingkungan Jemaat dan 

Gereja. 

10. Memimpin Majelis Jemaat. 

11. Menabiskan Calon Pendeta (Vikaris) kedalam jabatan Pendeta. 

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa tugas Pendeta di dalam 

pelayanan GMIT adalah bersama-sama dengan Penatua dan Diaken 

bertanggungjawab untuk melayani, memimpin, melengkapi warga jemaat untuk 

tugas kesaksian, pelayanan diakonia, penggembalaan serta memelihara keutuhan 

jemaat serta mengelola perbendaharaan GMIT, yang ada di jemaat sedemikian 

rupa agar bermanfaat sebaik-baiknya bagi pelayanan GMIT. Semua tugas dan 



49 
 

tanggungjawab itu dilaksanakan menurut Ajaran dan Tata Aturan Pelayanan 

dalam GMIT. 

Dari  pemahaman akan tugas pelayanan yang menjadi pedoman pelayan 

GMIT,  para pelayan (pendeta) yang ada di GMIT Pola Tribuana Kalabahi 

berusaha untuk dapat melakukan keseluruhan tugas pelayanan itu dengan baik dan 

benar. Namun jika diamati akan kesebelas pemahaman tugas panggilan pelayan di 

atas, secara implisit mencirikan bahwa konseling pastoral mendapat tempat dalam 

tugas panggilan pelayan. Namun dalam prakteknya konseling postoral yang 

dilakukan oleh pendeta tidak begitu dijalankan dengan baik. Ini mungkin 

dikarenakan dalam peraturan tugas gereja tidak dikatakan dengan jelas bahwa 

tugas pendeta adalah melakukan konseling pastoral kepada warga jemaatnya. 

Namun jika diamati dalam tugas penatua dan diaken jelas di katakan bahwa tugas 

penatua adalah melaksanakan perkunjungan rumah tangga dan pelayanan pastoral 

secara mandiri/dan atau bersama dengan pejabat lainnya. Dari sisi ini dapat 

dikatakan bahwa tugas konseling pastoral adalah tugas penatua dan diaken, jadi 

pendeta dalam melakukan konseling pastoral menunggu kapan ada pemberitahuan 

dari penatua dan diaken untuk meminta melakukan konseling pastoral kepada 

warga jemaat. Selama tidak ada pemberitahuan dari penatua dan diaken maka 

pendeta akan menganggap bahwa warga jemaatnya ada dalam keadaan baik-baik 

saja. 

Dari hasil penelitian dan wawancara penulis dengan para pendeta yang 

melayani di jemaat Pola Tribuana Kalabahi penulis mendaptkan data bahwa 

semua pendeta yang melayani mengatakan bahwa sangat penting untuk dilakukan 
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konseling pastoral bagi warga jemaat, khususnya bagi warga jemaat yang berada 

dalam masalah dan tekanan hidup.  

Pdt. Dorkas mengatakan bahwa: 

Konseling pastoral untuk jemaat harus dilakukan, karena banyak jemaat di 

Pola Tribuana Kalabahi yang bermasalah dalam “iman”. Mereka perlu untuk 

mendapat pertolongan dari para pelayan lewat pendampingan dan pelayanan 

konseling pastoral.” Selain itu, faktor kepribadian seorang pendeta dalam 

melakukan konseling pastoral juga sangat mempengaruhi jalannya konseling 

pastoral tersebut. 
13 

Pendeta Dorkas mengatakan bahwa ketika dia melaukan konseling 

pastoral kepada warga jemaat, memang tidak secara langsung dia mengetahuinya 

sendiri, namun mendapat informasi dari warga jemaat yang ada di dalam gugus 

kelompok tersebut. Hal yang dilakukan oleh Pdt.Dorkas ketika mengetahui hal 

tersebut adalah menanyakan kepada koordinator gugus dan kelompok apakah 

benar warga jemaat tersebut sedang mengalami masalah atau tidak. Kalau benar, 

maka jika warga jemaat tersebut adalah warga jemaat yang berada di gugus 

kelompok tempat ia melayani maka dengan segere Pdt dorkas akan mengunjingi 

warga jemaat tersebut, namun jika bukan di tempat gugus kelompok tempat ia 

melayani maka dia akan membicarakan dengan pendeta yang melayani digugus 

kelompok tersebut untuk melakukan perkunjungan. Namun Pdt. Dorkas 

mengatakan jika warga jemaat tersebut bukan berada di gugus kelompok tempat 

dia melayani tetap dia akan memantau warga jemaat tersebut lewat kebaktian 

minggu maupun persekutuan-persekutuan jemaat yang dilakukan. 

                                                           
13

 Wawancara Pdt. Dorkas Sir, M.Si, Senin, 3 Desember 2012 
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Lebih jauh penulis bertanya kepada Pdt.Dorkas mengenai apa yang biasa 

dilakukan dalam melakukan konseling pastoral kepada warga jemaat, Pdt Dorkas 

mengetakan bahwa kebanyakan warga jemaat Pola Tribuana Kalabahi ketika 

mengetahui akan ada perkunjungan pendeta ke rumahnya maka mereka akan 

sangat merasa dihargai dan juga ada rasa takut karena warga jemaat bahwa 

mereka akan diadili oleh pendeta. Untuk itu hal yang biasa dilakukan adalah 

mengajak jemaat untuk beribadah terlebih dahulu, setelah ibadah barulah Pdt 

dorkas melakukan konseling pastoral kepada jemaat dengan menanyakan 

permasalah yang dihadapi serta berusah memberikan solusi yang terbaik untuk 

dapat memecahkan permasalah yang terjadi tersebut. Bagi Pdt Dorkas doa dari 

seorang pendeta kepada warga jemaat yang di layani sangat dibutuhkan dan 

jemaat akan meresa dikuatkan lewat doa tersebut.  

Di GMIT Pola Tribuana Kalabahi, pelayanan konseling pastoral kepada 

jemaat, telah digariskan dalam program umum, dan menjadi bagian program 

tahunan yang harus dilaksanakan oleh pelayan gereja kepada warga jemaat. 

Pelayanan konseling pastoral memiliki dua bentuk layanan yang dilaksanakan 

selama ini oleh para pendeta. Pdt. Julius Kallawaly,S.Th,
14

 mengatakan bahwa 

bentuk layanan pastoral tersebut adalah perkunjungan rutin dan perkunjungan 

kepada warga jemaat yang bermasalah. 

1. Perkunjungan Rutin 

Yang dimaksud dengan perkunjungan rutin yang dilaksanakan oleh 

pelayan adalah perkunjungan ke rumah-rumah jemaat. Perkunjungan ini telah 

diprogramkan sedemikian rupa berdasarkan program tahunan gereja. GMIT Pola 
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 Wawancara Pdt. Julius Kallawaly, S.Th, Sabtu, 1 Desember 2012 
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Tribuana Kalabahi memiliki tujuh gugus dan dua puluh lima kelompok, di mana 

di setiap tujuh sampai sepuluh kepala keluarga ada 1 penatua dan 1 diaken yang 

melayani, dalam satu gugus ditunjuk 1 orang koordinator gugus dan di 1 

kelompok ditunjuk 1 orang koordinator kelompok. (koordinator kelompok adalah 

seorang dengan jabatan penatua) yang bertempat tinggal di wilayah tersebut.
15

  

Para penatua dan diaken yang  akan mendampingi pelayan (Pendeta atau 

Vikaris) dalam mengunjungi jemaat, biasanya sebelum mengadakan kunjungan 

jemaat, penatua atau diaken di gugus kelompok tersebut akan memberikan 

informasi tentang keberadaan jemaat di lingkungannya. Dengan informasi ini, 

pelayan (pendeta atau vikaris) yang akan mengunjungi jemaat mengetahui apa 

yang harus dilakukannya pada saat kunjungan tersebut.
16

  

Pendeta Ishak Batmalo, mengatakan “kunjungan rutin kepada jemaat 

bertujuan melakukan persekutuan yang erat lagi dengan bukti mengenal jemaat, 

baik dari kepala keluarga sampai kepada anak-anak.  

“Dalam kunjungan ini, biasanya yang sering menjadi topik pembicaraan 

adalah seputar kehidupan politik, ekonomi dan kriminal yang terjadi akhir-akhir 

ini. Jarang sekali pelayan mendapatkan jemaat yang terbuka terhadap masalah 

yang dihadapi oleh keluarga yang di kunjungi. Lebih sering membicarakan 

persoalan-persoalan di luar permasalahan pribadi. Ada juga jemaat yang mau 

terbuka dengan permasalahannya, tetapi biasanya masalah kenakalan anak-anak 

dan juga minta didoakan.” 
17

 

 

                                                           
15

 Wawancara Pdt. Julius Kallawaly, S.Th, Sabtu, 1 Desember 2012 
16

 Wawancara Pnt. John. Lapenangga, Senin, 3 Desember 2012 
17

 Wawancara Pdt. Ishak Batmalo, S.Th, Rabu, 5 Desember 2012  
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Bagi Pdt Ishak hal tersebut yang mengakibatkan konseling pastoral yang 

dilakukan tidak dapat berjalan dengan baik, karena warga jemaat sendiri tidak 

mau menceritakan permasalah yang sedang dihadapi. Sebenarnya Pdt Ishak 

menegtahui permasalahan yang dihadapi oleh warga jemaat yang dia kunjungi 

namun ketika Pdt Ishak bertanya kepada warga jemaat mengenai permasalahan 

tersebut dan warga jemaat tidak mau terbuka tentang permasalahnnya maka bagi 

Pdt. Ishak warga jemaat tersebut ada dalam kondisi yang baik dan dapat 

mengatasi masalah sendiri tanpa bantuan dari dia. Pdt.Ishak mengatakan bahwa 

prinsipnya adalah kalau memang ada masalah pasti warga jemaat akan 

memberitahu serta meminta solusi kepada pendeta namun selama tidak ada 

pemberitahuan maka warga jemaat tersebut ada dalam kedaan yang aman, damai 

dan sejahtera. Hal ini yang membuat perkunjungan kurang dimaknai dengan tugas 

pelayan yang sesungguhnya, melainkan hanya kunjungan yang sekedarnya saja.  

2.  Perkunjungan kepada warga jemaat yang bermasalah 

Perkunjungan kepada kepada warga jemaat yang bermasalah di GMIT 

Pola Tribuana Kalabahi telah berjalan sesuai dengan program gereja. Jemaat yang 

mendapatkan pelayanan perkunjungan ini, biasanya jemaat yang permasalahan 

keluarganya diketahui oleh pelayan gereja, jemaat yang sakit, dan jemaat yang 

sedang berduka cita. Menurut Pendeta Wempy Bilistolen sebagai ketua jemaat 

Pola Tribuana Kalabahi mengatakan bahwa : 

“Program perkunjungan kepada jemaat yang bermasalah, telah 

berlangsung begitu lama dan diteruskan serta dilaksanakan sampai dengan saat 

ini. Program ini juga tidak lepas dari pelayanan para penatua dan diaken di gugus 
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kelompok sebagai pemberi informasi tentang keberadaan jemaat di 

lingkungannya.”
18

 

Pdt. Wempy mengatakan bahwa dalam melakukan perkunjungan kepada 

warga jemaat yang bermasalah menjadi tugas dari pendeta yang melayani di 

gugus kelompok yang ada. Namun jika pendeta yang melayani di gugus kelompok 

tersebut berhalangan atau ada jadwal pelayanan yang lainnya, maka pendeta yang 

lain yang tidak ada jadwal pelayanan di gugus kelompoknya dapat mengantikan 

tugas perkunjungan tersebut. Hal yang selalu dilakukan dalm perkunjungan 

kepada warga jemaat yang bermasalah adalah dengan berdoa bersama agar warga 

jemaat tersebut merasa dikuatkan serta memberikan motifasi dan penghibura. 

Ketika penulis melakukan penelitian ini, penulis diberikan kesempatan 

untuk mengikuti Pdt.Dorkas dalam melakukan perkunjungan kepada warga 

jemaat yang sakit dan sedang dirawat di rumah sakit. Ketika kami melakukan 

perkunjungan tersebut warga jemaat yang sakit maupun keluarga tidak 

mengetahui bahwa kami akan datang mengunjungi. Ketika sampai di kamar 

pasien, mereka kaget serta memberikan salam. Tiba-tiba warga jemaat yang sakit 

ini menagis, saya dan pendeta dorkas mendekati warga jemaat tersebut kemudian 

pendeta dorkas memegang kepala serta tangannya dan berdoa. Selesai berdoa 

terlihat ada sukacita dari warga jemaat tersebut. Dia mengucapkan terimakasih 

serta mengatakan bahwa dia merasa dikuatkan dan berharap penyakit ini segera 

berlalu darinya. Setelah itu pendeta dorkas mulai mengajak bercerita serta 

menghibur keluarga yang sedang menjaga warga jemaat yang sakit. Setelah itu 

kami pun pamit untuk pulang. 
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 Wawancara Pdt. Wempy Olidela-Bilistolen, Senin, 3 Desember 2012 
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Dalam hal perkunjungan kepada warga jemaat yang berduka, penulis 

mengamati bahwa ketika ada warga jemaat yang berduka maka pendeta serta 

pegawai yang bekerja di kantor gereja akan bersama-sama melakukan 

perkunjungan serta memberikan diakonia kepada warga jemaat yang berduka. 

Dalam hal pelaksanaan ibadah pendeta hanya memimpin waktu ibadah 

pemakaman saja, namun dalam ibadah penghiburan selama jenasah belum 

dimakamkan menjadi tugas dan tanggungjawab penatua setempat, pendeta hanya 

hadir untuk memberika pengutan serta penghiburan kepada warga jemaat yang 

berduka.   

Dengan penjelasan yang telah diuraikan diatas, penulis menyimpulkan 

bahwa kunjungan kepada jemaat bermasalah menjadi tugas pelayan sampai pada 

memberikan masukan, namun dalam penyelesaian masalah, belum sampai kepada 

tahap melakukan fungsi pastoral yaitu menyembuhkan, menopang, membimbing, 

pendamaian serta memelihara. 

Dengan penjelasan dua bentuk pelaksanaan layanan pastoral, yaitu 

perkunjungan rumah tangga, dan perkunjungan kepada jemaat yang bermasalah, 

maka penulis menyimpulkan bahwa para pendeta di GMIT Pola Tribuana 

Kalabahi belum melakuakn serta memaknai tugas konseling pastoral sebagai 

bagian integeral dari tugasnya sebagai pendeta dengan semestinya. Walaupun ada 

usaha dari para pendeta untuk mencari solusi permasalahn bagi jemaat. 

Selain itu, dari hasil wawancara dengan 5 orang pendeta yang pernah 

melayani di jemaat Pola Tribuana Kalabahi, maupun dengan para pendeta yang 

sementara ini melayani, mereka mengatakan bahwa banyaknya ragam bahasa 

daerah yang dimiliki masyarakat mempengaruhi setiap pelayanan mereka, baik itu 
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pada saat mereka melakukan perkunjungan maupun pada saat melakukan 

konseling pastoral kepada jemaat. Para Pendeta yang melayani di Jemaat Pola 

tidak semua adalah orang Alor asli, begitu juga dengan jemaat yang ada. Tidak 

sedikit dari jemaat Pola adalah orang-orang dari suku Batak, Timor, Rote, Sabu, 

Cina dan lain-lain.  Pdt. Jakobus Pulamau, S.Th mengatakan bahwa: 

“Ketika melayani di jemaat Pola Tribuana Kalabahi hal yang biasa di 

lakukan pada saat melakukan perkunjungan kepada jemaat, khususnya kepada 

jemaat yang bermasalah dalam rumah tangga, maupun dengan warga, adalah 

mencari tau asal usul orang yang bermasalah itu. Setelah mengetahui asal usul 

orang tersebut maka beliau melakukan perkunjungan langsung ke rumah jemaat 

yang bermasalah. Dalam perkunjungan itu beliau akan mengajak bercerita dengan 

menggunakan bahasa daerah sesuai dengan asal jemaat (jika bahasa daerah jemaat 

di mengerti, namun kalau tidak beliau akan mencoba beberapa kata dalam bahasa 

daerah jemaat tersebut sesuai pengetahuan beliau, untuk bercanda dengan 

jemaat).
19

  

Biasanya dalam canda itu beliau meminta sirih pinang untuk dimakan. 

Setelah beliau merasa ada komunikasi yang baik dan kehadiran beliau dapat 

diterima dengan baik oleh jemaat, maka beliau akan berusaha mencari tahu akar 

permasalahan yang terjadi dan memberikan solusi yang baik, yang dapat 

dimengerti dan dipahami oleh jemaat untuk berbuat yang lebih baik demi 

keutuhan rumah tangga dan juga sesama warga jemaat. Jemaat yang bermasalah 

seperti ini akan menjadi perhatian khusus dalam pantauan beliau.” 

 

                                                           
19

 Mantan Ketua Jemaat Pola Tribuana Kalabahi periode 2005-2008 (sekarang menjabat 

sebagai ketua klasis Alor) 



57 
 

Berbeda dengan Pdt. Pulamau, Pdt. Ishak yang bukan orang asli Alor, 

bercerita bahwa sejak awal pelayanannya, khususnya pelayanan konseling 

pastoral kepaad jemaat yang bermasalah di pulau Alor, awalnya beliau agak susah 

dalam menyesuaikan diri dengan kebudayaan yang ada di Alor. Namun dalam 

perjalanan pelayanannya beliau dapat menyesuaikan diri dengan adat dan 

kebudayaan orang Alor. Beliau sudah mulai terbiasa dengan makan sirih pinang 

dan minum sopi. Serta sudah biasa menjadi pemimpin dalam tarian lego-lego. 

Penyesuaian diri yang dilakukan oleh Pdt. Ishak terhadap warga jeaat sangat 

menolong Pdt. Ishak dalam melakukan konseling pastoral khususnya dalam 

pelayanan pastoral. Pdt Ishak bercerita bahwa warga jemaat yang ada di Pola 

Tribuana Kalabahi memiliki padangan serta rasa kepercayaan tersendiri dengan 

setiap pendeta yang melayani. Jadi ada warga jemaat yang hanya mau 

menceritakan permasalahan yang mereka hadapi hanya kepada pendeta yang 

menurut warga jemaat dapat memberikan solusi serta dapat menjaga kerahasiaan 

pribadinya itu.  

  

3.5. Faktor Penghambat Pelayanan Konseling Pastoral 

Dalam pembahasan ini, penulis memaparkan faktor-faktor penghambat 

layanan pastoral di GMIT Pola Tribuana Kalabahi. Faktor-faktor penghambat ini, 

tidak hanya datang dari pendeta, melainkan warga jemaat selaku orang yang 

dilayani dan program kerja gereja. Adapun yang menjadi Faktor-faktor 

penghambat konseling pastoral adalah sebagai berikut: 
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3.5.1. Pemahaman Pendeta Mengenai Konseling Pastoral 

Para pendeta yang melayani di jemaat Pola Tribuana Kalabahi, 

mempunyai berbagai pemahaman tentang Konseling Pastoral. Dalam penelitian 

ini penulis mewawancarai empat pendeta yang terlibat didalam pelayanan GMIT 

Pola Tribuana Kalabahi. 

Menurut Pdt. Wempy Olidela-Bilistolen,
20

 

“Konseling Pastoral merupakan pelayanan kepada jemaat yang mengalami 

persoalan, dengan mengunjungi jemaat ke rumah-rumah. Dengan konseling 

pastoral, pelayan melakukan pendampingan kepada mereka. Pendampingan di 

lakukan biasanya dengan menguatkan jemaat melalui Alkitab dan mendoakan 

jemaat agar kuat dan mampu menghadapi persoalan yang di hadapi”.  

Pdt. Wempy Olidela-Bilistolen mengartikan konseling pastoral merupakan 

suatu pelayanan yang dilakukan pelayan kepada jemaat yang bermasalah dengan 

menggunakan Alkitab dan doa sebagai alat layanan pastoral.  

Bagi Pdt. Julius Kallawaly, S.Th,
21

  

“Konseling Pastoral merupakan layanan yang dilakukan pendeta kepada 

jemaat yang sedang menghadapi permasalahan hidup, yang dapat mengganggu 

relasinya dengan orang lain”.  

Di sini pendeta harus mampu membimbing dan mengarahkan jemaat 

tersebut lewat perkunjungan yang rutin, di mana pendeta harus bisa mengenal 

secara dekat siapa jemaat nya yang sedang mengalamai permasalahan, bagai mana 

kehidupannya dan mampu membantu jemaat tersebut untuk mengatasi serta 

keluar dari permasalahan yang sedang di hadapi. Pdt. Jullius Kallawaly, S.Th 
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 Wawancara Pdt. Wempy Olidela Bilistolen, Senin, 3 Desember 2012 
21

 Wawancara Pdt. Julius Kallawaly, S.Th, Jumat, 7 Desember 2012 
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mengartikan konseling pastoral sebagai tugas pendeta yang harus dilakukan bagi 

jemaat, dengan perkunjungan yang rutin sehingga bimbingan dan arahan dapat 

dilakukan bagi jemaat yang membutuhkan dan dapat terealisasi.  

Perkunjungan ke rumah jemaat menjadi alat dalam pelayanan konseling 

pastoral yang dilakukan oleh pendeta Wempy dan Julius. Namun berbeda dengan 

pemahaman Pdt. Dorkas Sir, M.Si.  

“Konseling pastoral tidak hanya dapat dilakukan pada saat pendeta 

melakukan kegiatan perkunjungan kerumah jemaat, melainkan di mana saja, 

kapan saja pendeta dapat melakukan konseling pastoral, baik pada ibadah minggu, 

ibadah kategorial, ibadah rumah tangga, ibadah penghiburan dan lain-lain”.
22

 

Pdt.Dorkas memahami Pelayanan konseling pastoral merupakan 

Pelayanan pengembalaan yang dilakukan pendeta di mana saja dan kapan saja, 

tanpa dibatasi dengan waktu dan tempat. 

Pdt. Ishak B. Batmalo, S.Th mengartikan  

“Konseling Pastoral secara teknis adalah mendampingi dan mendengarkan 

pergumulan pihak yang di pastoral”.
 23

 

Darih pendapat para pendeta di atas mengenai konseling pastoral, penulis 

membuat kesimpulan bahwa seharusnya prinsip dari konseling pastoral yang di 

lakukan oleh para pendeta yang melayani warga jemaat Pola Tribuana Kalabahi 

adalah solidaritas, yaitu ikut merasakan apa yang dirasakan warga jemaat yang di 

pastoralkan. Konseling pastoral harus dilaksanakan secara komperhensif 

(menyeluruh) tanpa memilih atau ada tujuan tersembunyi demi keutuhan dalam 

pihak pelayanan. Hal ini lah yang belum dilaksanakan secara baik oleh para 
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 Wawancara Pdt. Dorkas Sir, M.Si, Kamis 6 Desember 2012 
23

 Wawancara Pdt Ishak B. Batmalo, Rabu 5 Desember 2012 
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pendeta bagi warga jemaat Pola Tribuana Kalabahi. Bagi penulis hal ini mungkin 

saja bisa terjadi karena kurang adanya kesadaran dari para pendeta akan tanggung 

jawabnya dalam melakukan konseling pastoral kepada warga jemaat. Para pendeta 

sering menganggap bahwa pelayanan konseling pastoral bisa dilakukan oleh para 

penetua dan diakan yang berada di gugus kelompok yang ada di tiap wilayah 

pelayanan. Kalau pun para pendeta melakukan konseling pastoral kepada warga 

jemaat yang bermasalah, itu bukan datang dari kesadaran diri para pendeta namun 

mereka melakukan karena mereka diberitahukan serta diminta tolong oleh para 

penatua dan diaken yang ada di wilayah pelayanan tersebut. 

Penulis juga melihat bahwa ketika para pendeta melakukan perkunjungan 

rutin maupun perkunjungan kepada jemaat yang bermasalah, para pendeta hanya 

sekedar memimpin ibadah seperti biasa dengan membaca alkitab dan berdoa 

bukan membantu jemaat menyelesaikan masalah yang di hadapi. Ketika penulis 

bertanya kepada Pdt. Julius Kallawaly, beliau berkata bahwa di dalam doanya 

sudah menyampaikan permohonan kepada Tuhan untuk membantu menyelesaikan 

permasalahan warga jemaat tersebut. Selain itu, karena perkunjungan rutin adalah 

bersifat wajib untuk dilakukan oleh pendeta, maka hal ini tidak bisa ditolak untuk 

dilakukan oleh pendeta. Namun dalam prakteknya ketika melakukan 

perkunjungan rutin kepada warga jemaat, biasanya Pdt. Wempy, Pdt. Julius dan 

Pdt. Ishak melakukan perkunjungan dengan cara mengabungkan setiap kelompok 

dalam gugus yang ada dalam sebuah ibadah bersama. Jadi dapat dikatakan bahwa 

dalam perkunjungan itu hanya sekedar ibadah bisa seperti ibadah rumah tangga 

yang biasa di lakukan oleh para penatua dan diaken. Namun kalau Pdt Dorkas 

cara yang dilakukan adalah mendatangi keluarga tersebuat dan melakukan 
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konseling. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pemahaman pendeta mengenai 

konseling pastoral sangat terbatas, dan pola perkunjungan pun bukan bersifat 

holistik, namun hanya sekedar perkunjungan yang dilakukan dengan membaca 

alkitab dan berdoa bersama. 

 

3.5.2. Pendidikan 

Penting atau tidaknya praktek pendampingan dan konseling pastoral untuk 

dilakukan sangat dipengaruhi oleh pemahaman pendeta terhadap konseling 

pastoral itu sendiri. Pemahaman pendeta terhadap konseling pastoral dipengaruhi 

oleh pendidikan yang diterima oleh pendeta pada saat masa kuliah. Besar kecilnya 

porsi mata kuliah yang berkaitan dengan konseling pastoral pada masa 

perkuliahan di Fakultas Teologi sangat mempengaruhi para pendeta dalam 

menilai penting atau tidaknya konseling pastoral sebagai praktika. 

 Dari penelitian yang dilakukan terlihat bahwa pendeta sebagai orang yang 

harus mengembalakan warga jemaat, menjadi berkurang porsinya atau tidak 

menjadi porsi utama. Karena itu, agar fungsi kependetaan dapat berjalan dengan 

baik, dan tidak kehilangan identitasnya, maka pendeta harus lebih memperluas 

pengetahuannya mengenai konseling pastoral. 

 

3.5.3. Penilaian Warga Jemaat terhadap Pendeta 

Warga jemaat Pola Tribuana Kalabahi mempunyai penilaian sendiri 

terhadap para pendeta yang melayani. Jadi ketika mereka memiliki masalah dalam 

kehidupannya maka hanya kepada pendeta yang mereka anggap dapat membantu, 

kepada pendeta itu lah mereka akan bercerita serta meminta pertolongan. Dari 
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hasil penelitian yang dilakukan kebanyakan jemaat mengatakan bahwa hal ini 

disebabkan ada pendeta yang tidak dapat menjaga kerahasiaan masalah jemaat, 

bahkan sampai dijadikan ilustrasi dalam khotbah minggu yang dipimpin oleh 

pendeta tersebut.   

Selain itu penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa orang 

penatua dan diaken, karena para penatua dan diaken juga terlibat didalam 

melaksanakan konseling pastoral kepada jemaat sesuai denga tugas pelayanannya 

di mana tugas penatua adalah bersama-sama dengan pendeta melaksanakan panca 

pelayanan, melaksanakan perkunjungan rumah tangga dan pelayanan pastoral 

secara mandiri/dan atau bersama dengan pejabat lainnya, ikut menjaga dan 

mememlihara keutuhan dan persekutuan jemaat sebagai keluarga Allah, ikut 

melaksanakan pelayanan terhadap kelompok kategorial dan fungsional, 

memimpin kebaktian-kebaktian dan pemahaman Alkitab di rumah tangga. Diaken 

bersama-sama dengan pendeta melaksanakan panca pelayanan, mendoakan dan 

merawat anggota jemaat yang sakit, mengorganisasikan pemberian bantuan bagi 

kaum miskin di dalam dan di luar jemaat, memfasilitasi pemberdayaan ekonomi 

anggota jemaat, mengorganisasikan bantuan bencana alam, bekerjasama dengan 

berbagai pihak di dalam dan di luar jemaat untuk menyelenggarakan pendidikan 

formal dan informal dalam jemaat, mengorganisasikan bantuan hukum dan 

advokasi bagi korban kekerasan, ketidakadilan dan penindasan serta 

pemberdayaan dan pembantuan hak-hak masyarakat baik yang berada didalam 

maupun diluar jemaat (Lihat liturgi pentabisan Penatua dan Diaken). Serta penulis 

melakukan wawancara kepada beberapa jemaat untuk mengetahui pemahaman 
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mereka tentang konseling pastoral dan bagaimana tanggapan mereka mengenai 

pelayanan konseling yang sudah di lakukan oleh para pendeta. 

 

3.5.3.1. Penatua dan Diaken 

Menurut Pnt Agnes Dollu
24

  

“Konseling pastoral adalah perkunjungan ke rumah-rumah jemaat, yang 

telah diprogramkan oleh gereja”. 

Di dalam perkunjungan ini biasanya pelayan mempertanyakan dengan 

santai kepada jemaat : bagaimana keadaan mereka, apakah ada masalah keluarga 

dan lain-lain. Setelah pelayan mengetahui adanya persoalan jemaat, maka pelayan 

mulai melakukan konseling pastoral dengan membirakan arahan dan nasehat dan 

mendoakan jemaat agar mampu dalam menghadapi persoalan tersebut. Pnt.Agnes 

mengartikan konseling pastoral merupakan perkunjungan kerumah jemaat. 

Dengan perkunjungan tersebut, pelayan mengetahui apa yang menjadi persoalan 

jemaat, sehingga dapat memberi nasehat dan mendoakan jemaat sebagai bentuk 

pelayanan pastoral kepada jemaat.  

Pnt. Anna Gadja berpendapat bahwa  

“Konseling pastoral merupakan layanan perkunjungan ke rumah jemaat 

untuk mendoakan, menghibur dan menguatkan jemaat yang sedang bermasalah. 

Penguatan yang dimaksudkan adalah dengan membaca Alkitab dan doa bersama”.
 

25
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 Wawancara Pnt. Agnes Dollu, Sabtu, 15 Desember 2012 
25

 Wawncara Pnt. Anna Gadja, Minggu, 9 Desember 2012 
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Bapak Pnt. Nestorius Wenipada mengartikan  

“Konseling pastoral berlaku bagi semua jemaat, baik yang bermasalah dan 

yang tidak bermasalah”.
26

 

Menurut Dkn. Abraham Panduwal, SP  

“Pelayanan konseling sesungguhnya memiliki posisi penting dalam gereja, 

karena melalui pelayanan konselinglah gereja dapat lebih efektif menemukan akar 

permasalahan dalam jemaat yang kemudian perlu diselesaikan dan dijawab 

melalui program/kegiatan pelayanan”.
 27

 

Namun bagi Dkn. Bram, sayangnya pelayanan ini sering dianaktirikan dan 

dipandang sebelah mata oleh gereja. Kondisi inilah yang membuat kerap kali 

jemaat mengeluh tidak diperhatikan, tidak dijawab kebutuhannya dan tidak 

diberdayakan degan baik, dan bahkan yang paling buruk dalam beberapa kasus 3 

tahun terakhir dalam Jemaat Pola, ada anggota jemaat yang memilih pindah gereja 

karena tidak adanya security yang dibangun gereja pada tingkatan komunitas 

terkecil dalam jemaat serta lemahnya koordinasi majelis jemaat di 

gugus/kelompok. 

Di sisi lain, sistem penganggaran pelayanan yang masih kurang 

proporsional dalam artian bahwa minimnya alokasi anggaran untuk 

program/kegiatan yang bersentuhan langsung dengan jemaat termasuk konseling 

pastoral tidak dapat berjalan degan efektif sehingga kemudian berdampak pada 

munculnya rasa tidak aman dan tidak dihargai dalam jemaat. 

 

                                                           
26

 Wawancara Bpk. Nestorius. Wenipada, Minggu, 23 Desember 2012  
27

 Wawancara Dkn. Abraham Panduwal SP, Rabu  12 Desember 2012 
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Dkn Eri Djahimo S.Pd
28

 mengatakan  

“yang namanya konseling berarti pendekatan yang dilakukan secara terus 

menerus dalam upaya mendapatkan akar persoalan dan mendapatkan solusinya”.  

Konseling bagi jemaat pola sangat diperlukan, namun baginya, ada hal-hal 

yang perlu untuk diceritaka dalam konseling pastoral, namun kepada siapa hal itu 

di buka? Jaminan kerahasian konseling di lingkup jemaat pola tribuana masih di 

ragukan, hal ini penting karena berkaitan langsung dengan harga diri jemaat 

tersebut di lingkungan masyarakat. 

 Dari kondisi di atas, maka konseling pastoral mempunyai peran besar 

untuk menjawab tantangan ini. Selama konseling pastoral tidak berfungsi degan 

baik, maka warga jemaat akan merasa terlantar dan tidak diberdayakan secara 

maksimal. 

Dari pendapat dan pemahaman di atas akan pemahaman para pelayan 

GMIT Pola Tribuana Kalabahi terhadap konseling pastoral, penulis 

menyimpulkan bahwa  pelayanan konseling pastoral yang dipahami oleh pelayan 

di GMIT Pola Tribuana Kalabahi memiliki penekanan pada perkunjungan ke 

rumah jemaat. Pelayanan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, tetapi lebih 

dominan mengatakan bahwa pelayanan konseling pastoral adalah kunjungan 

pelayan ke rumah jemaat yang bermasalah dengan menguatkan mereka dengan 

doa dan pembacaan Alkitab, tanpa ada  tatap muka secara pribadi antara dua 

orang yang mana ditolong untuk memecahkan masalah dan memenuhi 

kebutuhannya dan tidak terbentuknya hubungan yang dapat memungkinkan 
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 Wawancara Dkn. Eri Djahimo S.Pd, Minggu 9 Desember 2012 
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timbulnya suatu kekuatan dan pertumbuhan yang menyembuhkan baik dalam diri 

orang yang dilayani tersebut, maupun dalam relasi-relasi mereka.  

Dari sesi para penatua dan diaken yang melayani di gugus kelompok 

pelayanan yang ada dalam jemaat, penulis melihat bahwa faktor yang 

menghambat para penatua dan diaken melakukan pelayanan pastoral adalah 

adanya rasa keengganan ketika bertanya kepada warga jemaat mengenai 

permasalahan yang sedang dihadapi oleh warga jemaat. Para penatua dan diaken  

menyadari akan tugas pelayanan mereka sebagai penatua dan diaken adalah 

melaksanakan perkunjungan rumah tangga dan pelayanan pastoral secara 

mandiri/dan atau bersama dengan pejabat lainnya namun dalam pelaksanaannya 

mereka hanya sekedar melayani ibadah rumahtangga biasa mereka tidak 

memberanikan diri untuk memberikan konseling kepada warga jemaat sehingga 

selalu meminta bantuan para pendeta untuk mengadakan konseling pastoral. 

Selain itu kurang adanya pemahaman para penatua dan diaken mengenai apa itu 

konseling pastoral yang sebenarnya dan bagaiman seharusya melakukan konseling 

pastoral kepada warga jemaat yang bermasalah. Yang mereka pahami adalah 

sekedar perkunjugan dan melakukan ibadah bersama saja. Bagi mereka hal yang 

mereka lakukan tidak jauh berbeda dengan apa yang biasa dilakukan oleh para 

pendeta. 

 

 

 

 

 



67 
 

3.5.3.2.  Warga Jemaat  

Untuk mengetahui pamahaman warga jemaat tentang layanan pastoral, 

penulis melakukan wawancara kepada beberapa anggota jemaat.  

P.L mengartikan  

“Pelayanan konseling pastoral pendeta adalah kunjungan rutin pendeta ke 

rumah-rumah jemaat untuk memotivasikan jemaat agar aktif dalam kegiatan 

gereja.”
 29

 

  S.Smemahami  

“Pelayanan konseling pastoral sebagai tugas pendeta yang harus 

mengunjungi jemaat yang sakit, berdukacita, karena dengan perkunjungan ini 

pendeta telah melakukan pelayanan pastoral yang diartikan sebagai tugas 

kunjungan pendeta kerumah jemaat untuk mendoakan jemaat”.
30

 

  A.L memahami bahwa pelayanan konseling pastoral adalah  

“pelayanan penghiburan dari pendeta kepada jemaat yang sakit dan 

mengalami dukacita”.
 31

   

Sedangkan R.R mengatakan bahwa  

“Pelayanan konseling pastoral merupakan kunjungan pendeta kerumah-

rumah jemaat untuk membimbing setiap keluarga jemaat.”
 32

 

 Berbeda dengan Bapak G.Syang mengartikan  

“pelayanan pastoral merupakan layanan yang serius di lakukan pendeta 

kepada jemaat yang sedang meghadapi permasalahan yang berat dan 

membutuhkan nasehat dari pelayan.”
 33
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 Wawancara, Minggu, 2 Desember 2012 
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 Wawancara, Minggu, 2 Desember 2012 
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 Wawancara, Sabtu, 15 Desember 2012 
32

 Wawancara, Minggu, 16 Desember 2012 
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A.DP mengartikan “pelayanan pastoral merupakan tugas pendeta datang 

mengunjungi jemaat untuk lebih mengenal jemaat dengan lebih jelas lagi.”
34

 

CI.M mengartikan “pelayanan konseling pastoral sebagai tugas pendeta 

berkunjung kerumah jemaat yang sedang sakit dan berdukacita untuk menghibur 

dan mendoakan.” 
35

 

D.T memahami bahwa “pelayanan konseling pastoral merupakan tugas 

pendeta dan penatua dalam mengunjungi semua jemaat terlebih mereka yang 

mempunyai persoalan yang berat untuk dinasehati.” D.T tidak membedakan siapa 

pelaku pelayanan pastoral, baginya jemaat harus dikunjungi oleh pelayan terlebih 

mereka yang menghadapi persoalan.”
36

 

E.B bahwa pelayanan konseling pastoral adalah pelayanan bagi jemaat 

yang bermasalah dan dilakukan oleh pelayan gereja.”
37

  

Berbeda dengan K.L mengartikan bahwa pelayanan konseling pastoral 

adalah pelayanan pendeta kepada orang yang datang kepadanya meminta 

pelayanan khusus.
38

  

Dengan melihat pendapat dari warga jemaat diatas penulis memberi 

kesimpulan bahwa warga jemaat sendiri terkadang punya rasa keengganan ketika 

mau meminta tolong kepada pendeta atau para penatua dan diaken dalam hal 

membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Ini di 

karenakan warga jemaat takut kalau masalah yang sedang mereka alami akan di 

ketahui oleh warga jemaat lain dan akan membuat mereka semakin malu. Selain 
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 Wawancara, Sabtu, 22 Desember 2012 
34

 Wawancara Senin, 17 Desember 2012 
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 Wawancara Senin, 24 Desember 2012 
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 Wawancara Selasa, 11 Desember 2012 
38

 Wawancara Jumat, 14 Desember 2012 



69 
 

itu dari sisi warga jemaat bagi mereka pelayanan seperti perkunjungan rutin yang 

di lakukan oleh pendeta kepada warga jemaatnya sangat baik, namun tidak 

menjawab secarah utuh permasalahn yang  sedang mereka hadapi karenabagi 

mereka ketika ada dalam kelompok yang besar mereka yang sedang menghadapi 

masalah enggan untuk menceritakan masalah yang mereka hadapi, untuk itu perlu 

adanya perhatian khusus dari pendeta kepada warga jemaat yang membutuhkan 

bantuan pendeta dalam menyelesaikan masalah merka dengan cara berkunjung 

kerumah ketika mengetahui permasalahn jemaat atau membuka jadwal konseling 

pastoral kepada warga jemaat yang membutuhkan di kantor gereja.  

 


