
70 
 

BAB IV 

ANALISA FUNGSI  KONSELING PASTORAL BAGI WARGA JEMAAT 

POLA TRIBUANA KALABAHI 

 

Permasalahan hidup yang dihadapi oleh warga jemaat Pola Tribuana 

Kalabahi meliputi beberapa aspek, yaitu aspek fisik, sosial, psikologi dan 

spiritual.  Keempat aspek ini memiliki dimensi keterkaitan antara aspek yang satu 

dengan aspek lainnya.  Aart Van Beek dalam bukunya yang berjudul Konseling 

Pastoral mengatakan bahwa kecendrungan permasalahan manusia untuk saling 

mempengaruhi, seringkali dapat mengakibatkan suatu lingkaran setan yang cukup 

kompleks. Suatu persoalan dapat menimbulkan persoalan baru yang bersifat sama 

atau tidak sama, sehingga terbentuk lingkaran penderitaan yang tidak dapat 

diretakkan.  

Clinebell juga antara lain berpandangan, bahwa upaya menolong 

seseorang akan gagal apabila tidak melihat keseluruhan aspek kehidupan manusia. 

Masalah harus dilihat secara utuh karena untuk dapat menolong seseorang tidak 

hanya dibutuhkan perspektif-perspektif teologi, melainkan juga perspektif-

perspektif lainnya yang terkait dengan kehidupan manusia, seperti perspektif 

sosiologis dan psikologis. Hal ini juga yang seharusnya diperhatikan oleh para 

pendeta yang melayani di jemaat Pola Tribuna Kalabahi. 

Para pendeta dalam melakukan konseling pastoral kepada warga jemaat 

seharusnya 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, 
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spiritual.
1
 Jika hal ini dapat dilakukan maka kemungkinan terjadinya kesenjangan 

serta kurangnya rasa percaya warga jemaat kepada para pendeta tidak terjadi.  

Para pendeta di Jemaat Pola Tribuana Kalabahi tidak mengerti betul apa 

itu konseling pastoral. Bagi mereka ketika mereka melakukan perkunjungan, 

berdoa serta membaca alkitab kepada warga jemaat yang dilayani maka itu sudah 

cukup dan menjawab kebutuhan jemaat akan konseling pastoral. Ini tidak sesuai 

dengan apa yang dikatakan oleh Pdt. Yakub Susabda dalam buku Pastoral 

Konseling mendefinisikan Pastoral Konseling sebagai 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 tanggung jawabnya kepada 

Tuhan dan mencoba mencapai itu dengan takaran, kekuatan dan kemampuan 

seperti yang sudah diberikan Tuhan kepadanya”.
2
  

Para pendeta GMIT Pola Tribuana Kalabahi lebih memperhatikan 

pelayanan minggu dan sakramen dibandingkan dengan pelayanan konseling 

pastoral kepada warga jemaat. Bagi para pendeta konseling pastoral bagi warga 

jemaat dapat dilakukan oleh panatua dan diaken dan itu sudah menjadi tugas dan 

tanggung jawab penatua dan diaken, padahal para penatua dan diaken sendiri 

                                                           
1
 Mesach Krisetya, Clinical Pastoral Education in Java ; theological and Cultural 

Consideration.  Thesis 1990),  15-20 

2
 Yakub Susabda, Pastoral Konseling Jilid I, (Malang: Gandum Mas, 2006), 13 
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tidak mengetahui betul mengenai apa yang harus dilakukan dalam konseling 

pastoral, selain itu, tidak ada respon yang baik dari warga jemaat kepada para 

pelayan yang mengakibatkan konseling pastoral tidak berjalan dengan baik. 

Dalam melakukan konseling pastoral bagi warga jemaat, para pendeta 

merasa perlu untuk mengerti benar keadaan warga jemaat yang sedang 

didampingi. 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
3
. 

Dalam mendampingi warga jemaat, seorang pendeta harus mengerti latar 

belakang kehidupan warga jemaat serta permasalahan yang sedang dihadapi. Hal 

ini sangat penting agar pendeta dapat membantu warga jemaat yang sedang 

didampingi untuk melihat dirinya secara utuh dan memperoleh jalan yang terbaik 

untuk menghadapi permasalahannya. Karena itu pendeta harus benar-benar 

mengenal warga jemaat yang sedang didampinginya.  

Untuk dapat mengerti benar keadaan warga jemaat, maka peran 

mendengar yang dilakukan oleh pera pendeta manjadi sangat penting. Baik itu 

mendengar secara langsung dari warga jemaat yang sedang didampingi maupun 

dari orang lain yang mengenal warga jemaat itu. Cerita yang didengar langsung 

dari warga jemaat yang sedang didampingi, dan dari orang lain yang mengenalnya 

akan saling melengkapi menjadi suatu gambaran yang lebih utuh tentang 

kehidupan warga jemaat yang sedang didampingi. Kejelian dalam mendengarkan 

                                                           
3
 Alastair V. Campbell, Rediscovering Pastoral Care, (Philadelphia: The Westminster 

Press, 1981), 37. 



73 
 

cerita akan sangat membantu pendeta dalam mencari gambaran kehidupan yang 

utuh dari warga jemaat yang sedang didampingi. Selain itu, budaya dari warga 

jemaat juga mempengaruhi kehidupannya. Sebagian besar warga jemaat memiliki 

latar belakang budaya Alor yang berbeda-beda, dan para pendeta juga memiliki 

latar belakang budaya yang berbeda dari sebagian besar jemaat. Karena itu, para 

pendeta mau tidak mau harus bisa mempelajari budaya jemaat yang ada.  

Berdoa sering di lakukan dikalangan warga jemaat dalam banyak hal, 

sehingga warga jemaat lebih terbiasa dengan doa daripada penggunaan alat atau 

symbol. Warga jemaat merasa kurang lengkap apabila dalam pelayanan 

pendampingan maupun konseling pastoral tidak disertai dengan doa. Doa 

memberikan efek psikologis yang baik bagi warga jemaat yang didoakan. Dalam 

pendampingan pastoral yang dilakukan oleh pendeta, doa masih menjadi sesuatu 

yang penting untuk dilakukan dalam setiap pendampingan dan pelayanan 

konseling pastoral. Hal ini berkaitan dengan perasaan warga jemaat yang 

menganggap bahwa seorang pendeta memiliki wibawah yang lebih dari orang 

lain. Sehingga ketika warga jemaat didoakan oleh pendetanya secara khusus, 

maka akan muncul perasaan tentram di dalam diri warga jemaat yang didoakan. 

Pilihan kata yang digunakan di dalam doa juga memberi kekuatan secara 

psikologis bagi warga jemaat yang didoakan. Bahkan sebagian besar warga 

jemaat masih merasakan kekuatan psikologis yang lebih besar apabila didoakan 

sambil memegang tangan pendeta.  
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4.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendeta Dalam 

Melakukan Pelayanan Konseling Pastoral 

 

4.1.1. Pelatihan atau Seminar 

Praktek pendampingan dan konseling pastoral dapat diperoleh pendeta 

melalui seminar atau pelatihan. Sebagian besar pendeta mengakui bahwa seminar 

atau pelatihan yang berkaitan dengan konseling pastoral memberi manfaat yang 

baik untuk mengembangkan praktek konseling pastoral yang sedang dilakukan. 

Pengetahuan yang diterima dari seminar atau pelatihan yang diikuti dapat 

memberi pengetahuan terbaru yang terjadi dalam perkembangan konseling 

pastoral, sehingga akan semakin memperkaya pendeta dalam mengembangkan 

praktek konseling pastoralnya. Banyak pendeta merasa kekurangan waktu untuk 

mengembangkan praktek konseling pastoral yang baru. Karena itu mereka 

cenderung untuk menggunakan model pendampingan pastoral yang sudah ada. 

Sebenarnya para pendeta sudah dibekali dengan ilmu pastoral pada saat 

kuliah. Namun didalam praktek berjemaat, pendeta masih sering menggunakan 

teori pastoral itu secara kaku. Pendeta menggunakan teori-teori pastoral yang 

dipelajari pada saat kuliah tanpa menyesuaikan dengan keadaan jemaat. Padahal 

teori-teori pastoral yang dipelajari pada masa kuliah, kebanyakan adalah teori dari 

barat. Matakuliah pastoral di Fakultas Teologi seringkali hanya memberika teori-

teori pastoral dari barat, tetapi kurang melatih mahasiswa untuk mengembangkan 

teori-teori itu supaya lebih kontekstual dengan budaya setempat. Akibatnya 

konseling pastoral yang diterapkan dijemaat seringkali kurang kontekstual dengan 

budaya yang ada di jemaat.  
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4.1.2. Pengaruh usia 

Para pendeta dalam melakukan pelayanan konseling pastoral sering 

menemui bahwa warga jemaat berusia 30-50 tahun paling sering memiliki 

permasalahan yang berat. Usia 30-50 tahun merupakan usia manusi yang sudah 

memasuki masa dewasa baik secara fisik, mental maupun rohani. Seiring dengan 

itu, pada usia ini orang akan menemui berbagai persoalan yang semakin berat dan 

jumlahnya semakin banyak dibandingkan dengan usia sebelum dan sesudahnya. 

Usia ini adalah usia produktif. Sehingga permasalahan seringkali ditemukan 

berkaitan dengan pekerjaan serta pergaulan dengan lingkungan dimana ia tinggal. 

Selai itu juga ditemui permasalahan didalam keluarga. 

 

4.1.3. Dukungan   

Dukungan yang diterima oleh para pendeta dalam melakukan konseling 

pastoral sangatlah besar. Hampir semua pendeta menerima dukungan dari 

keluarga, para majelis dan jemaat. Dukungan yang terbesar diterima adalah dari 

keluarga dan majelis gereja. Hal ini terjadi karena majelis gereja memang 

memiliki tugas untuk menjadi rekan kerja pendeta dalam melayani jemaatnya, 

terutama dalam berorganisasi didalam gereja. Karena itu, majelis akan 

memberikan dukungan penuh terhadap pendeta untuk melaksanakan tugasnya.  

Dukungan yang diterima dari jemaat juga bisa dikatakan besar. Jemaat di 

kota kalabahi memiliki sifat lebih terbuka untuk menerima sesuatu yang baru, 

sehingga pengetahuan mengenai pendampingan dan konseling pastoral yang 

dilakukan oleh seorang pendeta lebih mudah diterima. Di samping itu budaya juga 

sangat mempengaruhi pendampingan jemaat terhadap pendetanya. Pendeta masih 
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dianggap sebagai seorang yang memiliki wibawah yang lebih dari orang lain. 

Karena rasa hormat jemaat juga dinyatakan dengan memberikan dukungan kepada 

pendeta dalam melaksanakan pendampingan dan konseling pastoral. Di sisi yang 

lain terlihat jelas bahwa jemaat juga sangat membutuhkan konseling pastoral dari 

pendetanya. Ketika jemaat mengalami persoalan yang berat di dalam hidupnya, 

terlebih persoalan kehidupan rohaninya, maka jemaat akan datang kepada pendeta 

untuk mendapatkan pertolongan lewat pendampingan dan konseling pastoral. 

Banyak pendeta mengakui bahwa mereka membutuhkan bantuan dalam 

melaksanakan konseling pastoral. Pada kenyataannya memang tidak mungkin 

seorang pendeta dapat mengerti benar setiap permasalahan yang sedang dihadapi 

oleh setiap warga jemaat. Meskipun begitu, kebanyakan pendeta melaksanakan 

konseling pastoral seorang diri saja. Para pendeta memerlukan bantuan orang lain 

dalam pelaksanaan konseling pastoral, meskipun tidak pada setiap konseling 

pastoral. Pendeta juga sering memberika rujukan kepada orang yang dinggap 

lebih ahli atau kompeten pada permasalahan yang sedang dihadapi oleh jemaat. 

Ini berarti bahwa para pendeta mengakui bahwa tidak semua permasalahan jemaat 

dapat diselesaikannya sendiri. Seringkali dibutuhkan orang lain yang memang ahli 

atau lebih mengenal permasalahan yang dihadapai oleh orang yang mengalami 

maslah. Meskipun begitu, para pendeta-pendeta ini belum memiliki tim pastoral 

yang terdiri dari orang-orang ahli dalam berbagai bidang untuk membantu 

pelaksanaan pendampingan dan pelayanan konseling pastoral. 
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4.1.4. Budaya 

Dalam melaksanakan konseling pastoral bagi jemaat, pendeta tidak dapat 

melepaskan diri dari pengaruh budaya yang ada di Alor yang sangant beragam. 

Karena itu baik parktek pendampingan maupun konseling pastoral yang dilakukan 

oleh pendeta juga dipengaruhi oleh budaya setempat. GMIT Pola Tribuana 

Kalabahi berada  di tengah-tengah perubahan sosial yang terus berlangsung, 

namun nilai-nilai budaya dan tradisi masih banyak dipertahankan. GMIT Pola 

Tribuana Kalabahi, boleh dikatakan melihat secara positif budaya dalam 

masyarakat Alor. Dampak dari perjumpaan Kristen dengan kebudayaan orang 

Alor sangatlah besar. GMIT Pola Tribuana Kalabahi menggunakan tradisi serta 

kebudayaan setempat berupa bahasa, taria-tarian, nyanyian dan upacara-upacara 

adat lainnya agar masyarakat Alor dapat memahami pengajaran Kristen, ada 

keuntungan timbal-balik antara gereja dan kebudayaan orang Alor, yang mana 

mereka dapat saling belajar, mamahami secara kritis, dan saling terbuka. 

 

4.2. Analisa Fungsi Pendampingan Pastoral Menggunakan Teori 

William Clebsch dan Charles Jaekle.
4
 

 

4.2.1.  Penyembuhan 

Fungsi penyembuhan dilakukan oleh pendeta, namun tidak secara 

langsung. Apabila warga jemaat mengalami sakit secara fisik, maka pendeta akan 

memberikan rujukan kepada dokter yang lebih menguasai bidang kesehatan 

                                                           
4
 Howard  Cilenebell. Tipe-tipe Dasar Pendampingan dan Konseling Pastoral. 

(Yogjakarta: Kanisius, 2002), 53 
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dibandingkan dengan dirinya. Pendeta akan membantu penyembuhan warga 

jemaat  dengan memberikan penguatan dan perawatan rohani.  

Penyembuhan yang dilakukan oleh pendeta lebih kepada penyembuhan 

akan kebutuhan rohanni dan jiwa, bukan kepada penyembuhan fisik dari warga 

jemaat yang sakit. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi tingkat pendidikan 

warga jemaat sehingga memilih dokter yang memang ahli dalam bidang kesehatan 

untuk menyembuhkan penyakitnya. Apabila pada masa-masa yang lalu, seorang 

pendeta juga diminta untuk menyembuhkan penyakit, maka di zaman sekarang 

ini, warga jemaat tidak lagi datang pada pendeta untuk menyembuhkan 

penyakitnya.  

Warga jemaat dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi menyadari 

tentang spesialisasi ini, sehingga memilih ke dokter untuk menyembuhkan 

penyakitnya. Meskipun demikian pendeta juga diperlukan dalam proses 

penyembuhan ini. Pendeta diperlukan untuk memberikan ketenangan dan 

kekuatan secara rohani dalam menghadapi penyakit sehingga dapat mempercepat 

proses penyembuhan. Warga jemaat yang harus menjalani perawatan yang serius 

seperti operasi tentu juga mengalami rasa takut. Dalam keadaan warga jemaat 

yang seperti ini, maka peran seorang pendeta menjadi sangat penting untuk 

memberi kekuatan kepada warga jemaat dalam menghadapi rasa takut. Menjadi 

kawan kepda warga jemaat saat mereka sakit, dapat memeberi ketenangan yang 

mempercepat kesembuhan. Di sinilah peran pendeta dalam menjalankan fungsi 

penyembuhan bagi warga jemaat. 
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4.2.2. Penopangan  

Fungsi penopangan masih dilakukan oleh pendeta. Fungsi ini lebih sering 

dilakukan bagi warga jemaat yang mengalami perceraian dan yang mengalami 

kesedihan karena kematian orang yang dikasihi. Perpisahan atau kehilangan akan 

seseorang yang dikasihi akan membawah perubahan yang besar dalam kehidupan 

seseorang. Banyak reaksi yang dimunculkan seseorang ketika mengalami hal ini. 

Perubahan lebih jelas terlihat pada seseorang yang sedang mengalami kehilangan 

atau perceraian. Hal ini menunjukan bahwa ada suatu transisi besar yang sedang 

dihadapi oleh seseorang yang mengalami perceraian atau kehilangan. Karena itu 

pendeta memberikan perhatian yang lebih untuk melakukan pendampingan 

pastoral bagi warga jemaat yang mengalaminya. Selama proses pemulihan dalam 

transisi yang dihadapi warga jemaat, pendeta bertugas memberikan penghiburan 

dan dukungan agar warga jemaat dapat kembali memandang kehidupan secara 

positif.  

Prioritas waktu untuk memberikan pendampingan pastoral bagi mereka 

yang mengalami perceraian atau kehilangan seringkali dilakukan dalam bentuk 

perkunjungan. Hal ini penting dilakukan untuk menopang warga jemaat agar tidak 

terlalu lama terlarut dalam kesedihan atau rasa gagal yang berlebihan, sehingga 

dapat kembali menemukan semangat hidup dan kekuatan dalam menjalani 

hidupnya kembali dengan lebih baik. 

 

4.2.3. Pembimbingan 

Fungsi pembimbingan sering dilakukan oleh pendeta kepada warga jemaat 

lewat pemberian nasehat. Pemberian nasehat adalah hal yang paling sering 
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dilakukan karena benyak warga jemaat masih membutuhkan nasehat dari seorang 

pendeta ketika pendeta sedang mengadakan perkunjungan pastoral bagi warga 

jemaat. Sedangkan pengusiran setan yang ada dalam diri warga jemaat, sudah 

sangat jarang bahkan hampir tidak pernah dilakukan.  

Selain sebagai pemberi nasehat, mendengarkan adalah hal yang sangat 

penting dilakukan oleh para pendeta saat melakukan pelayanan konseling pastoral. 

Dengan mendengarkan pendeta dapat memperoleh data mengenai warga jemaat 

yang sedang didampingi sehingga nantinya dapat digunakan untuk memberikan 

refleksi bagi warga jemaat yang didampingi maupun bagi pendeta sendiri. 

 

4.2.4. Pendamain 

Pendamaian juga dilakukan oleh pendeta. Pendamaian dilakukan dengan 

dua cara yaitu dengan pengampunan dan dengan memberikan disiplin gereja. 

Lewat pengampunan warga jemaat yang sedang didampingi diajak untuk 

memberikan pengampunan kepada orang lain dan diri sendiri, sehingga terbentuk 

rasa damai dalam membina komunikasi dengan orang lain. Sedangkan disiplin 

gereja merupakan suatu bentuk pelayanan yang bertujuan untuk mengembalikan 

orang berdosa atau tersesat kepada jalan yang benar. 

  

4.2.5. Pemeliharaan 

Di gereja-gereja GMIT bentuk-betuk pemeliharaan keselamatan diatur 

dalam tata gereja. Pemeliharaan dilakukan dengan menyampaikan renungan yang 

berisi penguatan. Renungan ini tidak hanya disampaikan pada saat khotbah rutin 

di hari minggu saja, tetapi juga disampaikan pada persekutuan kelompok-
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kelompok pembinaan warga yang ada di gereja. Di dalam kebaktian minggu, 

renungan disampaikan secara satu arah kepada warga jemaat. Sedangkan di dalam 

persekutuan kelompok-kelompok pembinaan, warga jemaat diberikan kesempatan 

untuk mendiskusikan bahan renungan dan berbagi pengalaman untuk saling 

menguatkan diantara peserta persekutuan.  

Fungsi pemeliharaan dilakukan secara rutin oleh pendeta dengan 

melakuakan perkunjungan yang terjadwal. Meskipun tidak semua pendeta dapat 

menaati jadwal perkunjungan yang telah dibuat karena kesibukannya, namun tetap 

ada upaya dari pendeta untuk dapat melakukan pemeliharaan kepada warga 

jemaat melalui                   


