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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Pelayanan Konseling pastoral yang dilakukan oleh para pendeta GMIT 

Pola Tribuana Kalabahi cenderung masih bertujuan pada penyelesaian 

permasalahan warga jemaat secara individual dari pada pertumbuhan kedewasaan 

spiritual warga jemaat secara menyeluruh. Hal ini terlihat pada pemberian 

prioritas praktek pendampingan dan konseling pastoral bagi warga jemaat yang 

sedang memiliki permasalahan yang berat dalam kehidupannya. Sangat jarang 

permasalahan warga jemaat ini ditindak lanjuti dengan analisis ruang sosial yang 

mendalam untuk melakukan upaya tindakan preventif dalam komunitas yang 

sama. Sehingga tidak jarang permasalahan yang dihadapi oleh salah seorang 

warga jemaat terulang kembali pada warga jemaat yang lain. 

Pemahaman pendeta yang menganggap konseling pastoral tidak terlalu 

penting untuk dilakukan akan menjadi suatu faktor penghambat yang besar dalam 

praktek pendampingan dan konseling pastoral kepada warga jemaat. Oleh karena 

itu pemahaman pendeta yang seperti ini harus diubah sehingga konseling pastoral 

dapat dilakukan secara lebih baik bagi warga jemaat.  

Dalam menjawab kebutuhan warga jemaat akan konseling pastoral, 

dibutuhkan pendidikan dan pelatihan mengenai konseling pastoral guna 

melengkapi pelayanan para pendeta GMIT khususnya jemaat Pola Tribuana 

Kalabahi. Pendidikan dan pelatihan ini ditujukan agar para pendeta memiliki 

pemahaman bahwa konseling pastoral merupakan sesuatu yang penting bagi 

warga jemaat, dan sesuai dengan fungsi dalam identitas pendeta sebagai pastor, 
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bukan sebagai administrator gereja. Dengan pendidikan dan pelatihan ini, 

diharapkan pendeta dapat menerapkan dan mengembangkan secara kontekstual 

teori pastoral yang sudah diterimanya untuk warga jemaatnya. 

Pemahaman warga jemaat yang menganggap bahwa konseling pastoral 

hanya ditunjukan bagi warga jemaat yang sedang memiliki permasalahan yang 

berat, dapat menjadi faktor penghambat dalam pelayanan konseling pastoral. 

Seringkali warga jemaat memandang sacara negatif warga jemat lain yang sedang 

menerima pelayanan konseling pastoral. Hal ini menyebabkan warga jemaat malu 

untuk menerima konseling pastoral. Pemahaman yang seperti ini seharusnya 

diubah, bahwa konseling pastoral ditunjukan bagi semua warga jemaat yang 

sedang bertumbuh. 

Untuk dapat melaksanakan konseling pastoral dengan baik para pendeta 

membutuhkan dukungan dan bantuan orang lain. Dukungan ini bisa diperoleh dari 

keluarga, majelis dan warga jemaat itu sendiri. Dukungan ini tidak datang sendiri 

kepada pendeta jemaat, tetapi harus diusahakan oleh pendeta secara aktif dengan 

memanfaatkan potensi yang ada pada keluarga, majelis dan jemaat. Oleh karena 

itu pendeta harus mampu, serta dapat membaca potensi yang dapat dimanfaatkan 

dalam konseling pastoral yang ada pada keluarga, majelis dan seluruh warga 

jemaat. Dalam hal ini dibutuhkan kerelaan pendeta untuk menyadari 

keterbatasannya dalam melaksanakan konseling pestoral dan memberi ruang 

kepada kepala keluarga, majelis, warga jemaat untuk memberikan bantuan sesuai 

dengan kapasitasnya. Ini dapat diorganisir dalam bentuk tim pendampingan 

pastoral khusus. 
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B. SARAN 

Berikut ini penulis mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat 

berguna bagi pengembangan praktek pendampingan dan pelayanan konseling 

pastoral oleh pendeta di GMIT Pola Tribuana Kalabahi. 

1. Untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan 

menegenai pendampingan dan pelayanan konseling pastoral para 

pendeta, dapat di lakukan dengan memberikan seminar, workshop 

atau pelatihan mengenai pengembangan pelayanan konseling 

pastoral bagi para pendeta. Dalam seminar, workshop atau 

pelatihan dilakukan diskusi untuk mengembangkan praktek 

pelayanan konseling pastoral yang bersentuhan dangan budaya, 

perubahan sosial serta perkembangan ilmu-ilmu lain yang berguna 

bagi pelayanan konseling pastoral itu sendiri.  

2. Agar dapat tercipta suasana konseling pastoral yang baik kepada 

jemaat maka faktor kepribadian dari seorang pendeta perlu untuk di 

perhatikan, agar ketika pendeta dalam melakukan konseling 

pastorak dapat berjalan dengan baik. 

3. Para pendeta dalam melakukan konseling pastoral, perlu untuk 

mengenal serta mengetahui permasalahan apa yang sedang di alami 

oleh jemaatnya, dengan cara rajin melakukan perkunjungan ke 

rumah-rumah jemaat, jangan pada waktu jemaat mengalami 

masalah baru mau melakukan perkunjungan serta melakukan 

pelayanan konseling pastoral. 
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4. Semua pendeta tidak dapat menguasai semua bidang kehidupan 

untuk memenuhi pendampingan pastoral bagi warga jemaat. 

Karena itu setiap pendeta membutuhkan dukungan dan bantuan 

orang lain dalam pendampingan dan pelayanan konseling pastoral. 

Untuk itu perlu dibentuk tim pendampingan pastoral yang terdiri 

dari beberapa orang ahli dalam berbagai bidang, seperti ahli 

psikologi, ekonomi dan lain-lain. 


