
 

BAB II 

PENDETA DAN KEKERASAN PASANGAN SUAMI-ISTERI 

 

 Untuk memahami lebih jauh tentang peran pendeta sebagai konselor pastoral di 

tengah kekerasan pasangan suami-isteri, perlu diketahui teori-teori yang mendukungnya. 

Dalam bab ini, akan dijelaskan tentang teori-teori yang diawali dengan meninjau 

pengertian pendeta, peran pendeta sebagai konselor pastoral, pengertian kekerasan, 

kekerasan pasangan suami isteri, dan peran pendeta sebagai konselor pastoral terhadap 

kekerasan pasangan suami isteri dari perspektif sosio pastoral.  

2.1 Pengertian Pendeta  

 Istilah pendeta digunakan untuk menunjukkan utusan dalam gereja yang mempunyai 

fungsi yang sama seperti rasul. Menurut Calvin dalam Engel, pendeta diberikan karunia 

untuk memberitakan Injil dan membaptiskan orang-orang yang percaya (Matius 28:19-

20), serta memecahkan roti dan membagikan anggur sebagai lambang Tubuh dan Darah 

Kristus dalam pelayanan sakramen Perjamuan Kudus (Lukas 22:19-20).1 Pendeta pun 

sering diartikan sebagai seorang Gembala, namun bukan seorang “diktator”, tetapi 

gembala yang mempunyai pengertian penuh cinta kasih dalam menggembalakan “domba-

domba” yang dipercayakan tuannya untuk digembalakan, bahkan seorang gembala yang 

baik bersedia menjadi “kurban” bagi yang digembalakan.2 

 Pendeta, menurut Gereja Protestan Maluku adalah salah satu instrumen pelayanan 

dalam tubuh majelis jemaat yang memiliki kewibawaan sebagai teolog yang memberi 

perspektif teologi bagi keutuhan pelayanan dalam jemaat. Pendeta juga adalah gembala 

                                                           
1Jacob D Engel, Konseling Suatu Fungsi Pastoral (Salatiga: Tisara Grafika, 2007), 30. 
2Aart Van Beek, Konseling Pastoral (Semarang: Satya Wacana,1987), 7. 



 

yang senantiasa berada di depan, di tengah, dan di belakang majelis jemaat serta selalu 

berada bersama segenap jemaat. Pendeta dituntut untuk menjadi teladan iman dan 

memiliki disiplin hidup dalam jemaat. Seorang pendeta memiliki tanggung jawab yang 

besar dalam pelayanan. Pendeta tidak saja bertanggung jawab terhadap sinode Gereja 

Protestan Maluku sebagai lembaga pengutus tetapi pendeta juga bertanggung jawab 

kepada jemaat sebagai basis pelayanan dan kepada Yesus Kristus sebagai pemilik dan 

kepala Gereja.3 Pemahaman tersebut hendak menjelaskan identitas seorang pendeta 

bersumber pada kenyataan bahwa jabatan pendeta merupakan wewenang atau tanggung 

jawab dari gereja untuk menjalankan sakramen-sakramen dalam pelayanan, namun dilain 

pihak identitas atau jati diri seorang pendeta juga diharapkan mampu memahami dan 

melayani berbagai kebutuhan dan kepentingan warga jemaatnya.  

 

2.2 Peran Pendeta sebagai Konselor Pastoral 

 Sebagai seorang yang terpanggil secara khusus, pendeta juga perlu memahami profesi 

dan panggilannya. Secara profesional panggilan pendeta berasal dari jemaat untuk 

melayani jemaat, namun dalam fungsinya secara profesional pendeta dipanggil oleh gereja 

untuk melayani gereja. Maka, pendeta dipanggil bekerja dalam jabatan gerejawi untuk 

melayani Tuhan dan pelayanan kepada sesama.4 Oden dalam Campbell memahami bahwa 

pelayanan gereja sebenarnya merupakan tanggung jawab seluruh umat, namun pendetalah 

yang utama sebagai pelayan bagi jiwa-jiwa, untuk menjalankan perannya dalam 

menyampaikan firman, melaksanakan sakramen, melakukan konseling, membimbing, 

meluruskan, dan berempati. Semua hal itu, disadari pendeta bukanlah atas dasar 

pemahaman atau kehendaknya pribadi, tapi atas dasar panggilan, persiapan dan pemberian 

                                                           
3  Tata Gereja Protestan Maluku. Majelis Sinode GPM (Ambon-Maluku, 2013). 
4Engel, Konseling Suatu Fungsi Pastoral, 31. 



 

wewenang untuk melaksanakan pelayananan.5 Sependapat dengan itu, Terence 

menjelaskan panggilan pendeta digambarkan sebagai undangan dan hadiah di mana Allah 

mengundang pendeta untuk mengabdikan dirinya dalam proses pelayanan, sehingga 

pendeta merupakan salah satu orang yang memegang peranan penting dalam perubahan 

gereja dan jemaatnya.6 Berkaitan dengan itu, pemahaman penulis, pelayanan kependetaan 

dapat dikatakan sebagai suatu karunia, pekerjaan, panggilan pelayanan, dan menjadi 

pertolongan bagi orang lain dalam penggenapan panggilan mereka di dunia. Hubungan 

pribadi seorang pendeta perlu ditata sebaik mungkin dalam hubungan yang dapat dan 

mampu memperhatikan orang lain dengan ramah, menghargai serta menyatakan kasih.  

 Dalam proses konseling pastoral, perlu dan penting juga memahami pendeta dari segi 

profesi dan panggilan. Engel, menjelaskan seorang pendeta berkewajiban untuk 

memberikan layanan pastoral bagi mereka yang berada dalam kebimbangan, penderitaan 

dan dengan cepat memberikan layanan preventif sebelum seseorang jatuh ke dalam 

masalah yang lebih berat. Hubungan yang dekat dan penuh keterbukaan diperlukan 

seorang pendeta sebagai konselor pastoral, untuk memberikan perhatian, menjadi 

pendengar yang aktif, memberikan respon yang aktif, menyelidiki dan memberikan dasar 

pemikiran serta membantu konseli merumuskan alternatif jalan keluar yang logis dan 

berkualitas.7 Kaitannya dengan hal ini menurut Abineno, pendeta memainkan peranan 

yang sangat penting karena ia adalah orang yang ditugaskan untuk pelayanan itu.8 Dengan 

demikian, penulis memahami, pendeta perlu menempatkan dirinya pada perasaan orang 

lain di dalam situasi kehidupannya. Hal itu merupakan sarana untuk dapat mengetahui apa 

yang digumulkan dan sedang dihadapi orang di sekitarnya, sehingga pendeta bukan hadir 

                                                           
5Alastair Campbell, Profesionalisme dan Pendampingan Pastoral (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 47. 
6Terence Cooke, “The pastor as model for peaceful existence,” Verbum et Ecclesia, Vol. 32, Issue 2 (November 

2011): 49-50.  
7Engel, Konseling Suatu Fungsi, 32 
8  J.L Ch. Abineno, Manusia dan Sesamanya di Dalam dunia (Jakarta:BPK, 1990), 123. 



 

sebagai pelepas kesulitan hidup yang dialami orang tetapi memberikan solusi untuk 

menghadapi kesulitan tersebut. Proses dalam memahami pendeta sebagai konselor pastoral 

dari segi profesi dan panggilan, seorang pendeta harus memiliki sikap untuk dapat 

menerima orang lain dan merasakan yang mereka rasakan, serta dapat menempatkan 

dirinya dalam kehidupan dan perasaan orang lain, sehingga mereka merasa dihargai, 

diterima dan dikasihi. 

 Mengutip pernyataan David K. Pooler, peran pendeta memiliki peran yang kuat dan 

melekat di dalam jemaat, tetapi kemudian banyak pendeta tidak memiliki waktu di tempat 

kerja yang membuat jemaat beresiko dalam kerentanan kurangnya pengawasan.9 Dalam 

artikel, David menggunakan teori identitas peran, secara khusus meneliti pendeta dan 

kerentanan jemaat. Teori ini memiliki beberapa kesamaan dengan interaksionisme 

simbolik karena menjelaskan bagaimana orang-orang “membuat makna” dari peran dan 

identitas mereka. Tingkat tinggi kesadaran diri antara pendeta dan jemaat diperlukan untuk 

mencegah masalah dengan membutuhkan jumlah yang tinggi self-regulation dan tanggung 

jawab struktural. Self-regulation memiliki arti pendeta dan jemaat memerlukan 

pengendalian diri atau kemampuan untuk mengontrol, menata serta mengatur perilakunya 

sendiri. Tetapi selain itu juga perlu memperhatikan tanggung jawab yang dijalani secara 

struktural oleh pendeta untuk mencegah masalah yang terjadi.10 Penulis memahami, 

pendeta dan jemaat merupakan suatu identitas interaksi sosial yang dapat merespon 

harapan dan membentuk hubungan individu dengan perannya.  

 

                                                           
9David K Pooler,  “Pastors and Congregations at Risk: Insights from RoleIdentity Theory,”.Journal of Pastoral 

Psychol, Vol. 60 (March 2011): 705–712. 
10Pooler,  “Pastors and Congregations at Risk....”, 707.  



 

 Berhubungan dengan itu, Jessica dan Diana menyatakan dalam interaksi manusia 

sangat melibatkan interpretasi peran dan batas-batas interpersonal. Pendeta yang 

menawarkan konseling kepada jemaat mereka secara otomatis menciptakan hubungan 

ganda yang sama kompleks. Karena pendeta menyediakan kebutuhan rohani jemaat 

mereka baik di dalam maupun di luar tembok sebuah gereja (misalnya, perlindungan 

gereja, ruang publik, rumah-rumah pribadi), kepemimpinan agama sering melibatkan 

hubungan ganda antara pendeta dan jemaat. Pendeta sering dianggap "teman, guru, 

penasehat spiritual, gembala, bahkan rekan kerja" untuk jemaat, pendeta harus mampu 

cepat beradaptasi dengan lingkungan sosial, situasi, dan tingkat keintiman yang berbeda. 

Pendeta perlu menggunakan batas-batas dalam interaksi sosial untuk membantu mengatasi 

"kekuatan dan kerentanan dalam hubungan". Pendeta terkadang mengabaikan kekuatan 

posisi mereka dan tidak selalu menyadari pengaruh mereka atas jemaat, yang sering 

menganggap mereka sebagai otoritas spiritual dan "mungkin memberikan dengan luar 

biasa kepercayaan, kekuasaan dan otoritas".11 Berhubungan dengan itu, Aart Marthin Van 

Beek menjelaskan, seorang konselor (pendeta) tidak mungkin memberikan tanggapan 

yang tepat terhadap kemungkinan konseli dan terhadap masalah-masalahnya jika dia tidak 

memerhatikan dan mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan oleh konseli.12 Abineno 

menyatakan pendeta sebagai konselor pastoral bukan saja mendengarkan apa yang 

anggota jemaat ucapkan dengan kata-kata, tetapi mendengarkan juga apa yang ia tidak 

ucapkan dengan kata-kata “mendengarkan” perasaannya, yang harus dilakukan oleh 

pendeta.13 Penulis memahami bahwa kehadiran pendeta secara penuh dan utuh sangat 

penting diperlukan dalam mengatasi kerentanan hubungan antara suami-isteri, yakni 

kekerasan terhadap pasangan intim yang sering terjadi dalam jemaat.  

                                                           
11Justice, Jessica A., & Diana R Garland. “Dual “Relationships in Congregational Practice: ethical Guidelines 

for Congregational Social Workers and Pastors,” Journal of the North American Association of Christians in 

Social Work, Vol. 37, No. 4 (2010): 437-439. 
12Aart Van Beek, Konseling Pastoral, 59.  
13J.L Ch. Abineno, Percakapan Pastoral dalam Praktek (Jakarta: BPK, 1982), 26 



 

2.3 Kekerasan Pasangan Suami Isteri  

 2.3.1 Pemahaman tentang Kekerasan  

Secara etimologi, kekerasan adalah tindakan yang bertentangan dengan kodrat 

manusia dan secara konkrit menyentuh seluruh realitas kehidupan manusia.14 Kekerasan 

dalam KBBI, diartikan sebagai perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang 

yang menyebabkan kerusakan fisik. Dengan demikian kekerasan merupakan wujud 

perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang 

perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai.15Kata 

kekerasan sepadan dengan kata “Violence”, dalam bahasa inggris yang diartikan sebagai 

suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.16 

Munir menjelaskan kekerasan adalah suatu tindakan yang selalu mempunyai latar 

belakang, alasan dan tujuan tertentu.17 Menurut Soerjono Soekanto, kekerasan (violence) 

diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda.18 

Penulis memahami, kekerasan diartikan sebagai suatu tindakan yang dilatarbelakangi 

suatu kepentingan tertentu, yang pada akhirnya akan menyebabkan kerugian kepada satu 

pihak. Bagi penulis, untuk memahami kekerasan tidak hanya sebatas definisinya saja. 

Galtung menyatakan dalam memahami kekerasan, perlu melihat pada tipologinya yang 

terbagi atas tiga bagian, yaitu19:  

 

 

                                                           
14Jacob D Engel, Gereja dan Masalah Sosial (Salatiga: Tisara Grafika, 2007), 86. 
15Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia(Jakarta, Balai Pustaka, 2005), 425. 
16Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia (Cet. Xll, Jakarta, 1983),  630. 
17  Munir Abdul, Membongkar Praktik Kekerasan. (Malang: PSIF, 2002), 25. 
18Soerjono Soekanto, Sosiologi Keluarga(Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 11.  
19Galtung, Johan. Violence, War, and Their Impact (France: Polylog, 2004), 45. 



 

1. Kekerasan Langsung 

Kekerasan langsung disebut juga sebagai sebuah peristiwa (event) dari terjadinya 

kekerasan. Kekerasan langsung terwujud dalam perilaku, misalnya: pembunuhan, 

pemukulan, intimidasi, penyiksaan. Kekerasan langsung merupakan tanggungjawab 

individu, dalam arti individu yang melakukan tindak kekerasan akan mendapat hukuman 

menurut ketentuan hukum pidana. 

2. Kekerasan Struktural (kekerasan yang melembaga) 

Kekerasan struktural terwujud dalam konteks, sistem, dan struktur, misalnya: 

diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan. Kekerasan struktural 

merupakan bentuk tanggungjawab negara, dimana tanggungjawab adalah 

mengimplementasikan ketentuan konvensi melalui upaya merumuskan kebijakan, 

melakukan tindakan pengurusan.administrasi, melakukan pengaturan, melakukan 

pengelolaan dan melakukan pengawasan. Muaranya ada pada sistem hukum pidana yang 

berlaku. 

3. Kekerasan Kultural.  

Kekerasan kultural merupakan suatu bentuk kekerasan permanen. Terwujud dalam 

sikap, perasaan, nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, misalnya: kebencian, ketakutan, 

rasisme, ketidaktoleranan, aspek-aspek budaya, ranah simbolik yang ditunjukkan oleh 

agama dan ideologi, bahasa dan seni, serta ilmu pengetahuan. Sama dengan kekerasan 

struktural, kekerasan kultural merupakan bentuk tanggungjawab negara, dimana 

tanggungjawab adalah mengimplementasikan ketentuan konvensi melalui upaya 

merumuskan kebijakan, melakukan tindakan pengurusan.administrasi, melakukan 



 

pengaturan, melakukan pengelolaan dan melakukan pengawasan. Muaranya ada pada 

sistem hukum pidana yang berlaku. 

Secara ringkas, Galtung membagi bentuk kekerasan ke dalam dua jenis, yaitu: 

1. Kekerasan fisik: yaitu jenis kekerasan yang kasat mata. Artinya, siapapun bisa 

melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya. Contohnya 

adalah: menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar 

dengan barang, dll. 

2. Kekerasan non fisik: yaitu jenis kekerasan yang tidak kasat mata. Artinya, tidak 

bisa langsung diketahui perilakunya apabila tidak jeli memperhatikan, karena tidak terjadi 

sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya. Kekerasan non fisik ini dibagi menjadi 

dua, yaitu: 

 

a. Kekerasan verbal: kekerasan yang dilakukan lewat kata-kata.  

 Contohnya: membentak, memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, memfitnah, menyebar 

gosip, menuduh, menolak dengan kata-kata kasar, mempermalukan di depan umum 

dengan lisan, dll. 

b. Kekerasan psikologis/psikis: kekerasan yang dilakukan lewat bahasa tubuh. 

Contohnya memandang sinis, memandang penuh ancaman, mendiamkan, mengucilkan, 

memandang yang merendahkan, mencibir & memelototi. 

 

 Sejalan dengan pemahaman di atas, Sua’dah mengategorikan lima bentuk kekerasan, 

yakni20:   

 

 

                                                           
20Sua’dah, Sosiologi keluarga (Malang : UMM Press, 2005), 20-22.  



 

1. Kekerasan fisik 

 Kekerasan fisik biasanya berakibat langsung, bisa dilihat langsung seperti memar di 

tubuh atau goresan luka.  

2. Kekerasan emosional atau psikologis  

 Kekerasan ini tidak menimbulkan akibat langsung, tetapi dampaknya bisa sangat 

membekas apabila dilakukan berulang-ulang. Penggunaan kata-kata kasar, merendahkan 

atau mencemooh merupakan kekerasan emosional.  

3. Kekerasan seksual  

 Kekerasan yang terjadi atas pemaksaan kehendak. Kekerasan ini berupa pelecehan 

dan pemerkosaan. 

4. Kekerasan ekonomi  

 Kekerasan yang terjadi atas kepentingan pribadi yang terjadi pada satu pihak karena 

paksaan pihak lain. Seperti menjual atau memaksa istri menjadi pelacur, menghambur-

hamburkan penghasilan istri untuk bermain judi, meminum alkohol.  

5. Kekerasan sosial  

 Kekerasan terhadap pergaulan seseorang. Artinya, ada larangan, pembatasan untuk 

tidak bersosialisasi dengan orang lain. Misalnya, membatasi pergaulan istri, istri dilarang 

mengikuti kegiatan-kegiatan di luar rumah.  

 Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa kekerasan memiliki 

beberapa bentuk yang memerosotkan derajat manusia. Hal ini dikarenakan manusia tidak 

mempunyai kebebasan untuk mengungkapkan, merealisasikan, serta mengembangkan 

dirinya.  

 

 



 

 2.3.2 Kekerasan Pasangan Suami Isteri  

 Berkaitan dengan kekerasan pasangan intim, Antonio menjelaskan hal tersebut 

merupakan salah satu bentuk kekerasan yang mengkhawatirkan dunia karena tidak hanya 

mempengaruhi perempuan tetapi juga anak dan kerabat lainnya yang merupakan bagian 

dalam keluarga.21 Hal ini juga yang kemudian dikatakan Wortham sebagai epidemi sosial 

bagi trauma keluarga dan anak-anak.22 Bagi Brade, kasus kekerasan pasangan intim 

mengacu pada kebutuhan untuk kekuasaan dan kontrol yang ditunjukan melalui bahaya 

atau ancaman fisik, sehingga hal ini merupakan masalah serius di semua komunitas.23 

Sehingga bagi Walton, kekerasan pasangan intim dilihat sebagai masalah global yang 

dialami sebagai prioritas oleh pembangunan milenium organisasi kesehatan dunia (WHO) 

yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan kekerasan pasangan intim 

tersebut. Begitupun menurut the centers for disease control, menyatakan kekerasan 

pasangan intim sebagai masalah kesehatan masyarakat yang meliputi, kekerasan fisik, 

psikologis atau seksual oleh pasangan.24 Penulis memahami bahwa kekerasan pasangan 

intim merupakan masalah serius yang perlu menjadi perhatian karena mengancam 

kehidupan manusia, entah itu keluarga maupun sosial (komunitas). 

 

 

                                                           
21José Antonio, Jesus J Garcia-Jimenez, Bartolome Llor-Esteban & Carmen Goody-Fernandez, “Risk Factors 

for Intimate Partner...,” 42.  
22Thomasine T Wortham, “Intimate Partner Violence, Building Resilience with Families and Children,” 

Reclaiming Children & Youth, Vol. 23, No. 2 (Summer 2014): 58-61. 
23Kesslyn Brade Stennis, Helen Fischle, Tricia Bent-Goodley, Kathy Purnell, & Hilary Wiliams, “The 

Development of a Culturally Competent Intimate Partner Violence Intervention-S.T.A.R.T: Implication for 

Competency-Based Social Work Practice,” Journal of the North American Association of Christians in 

Social Work, Vol. 42, No. 1 (2015): 96-100. 
24Lori Maria Walton, Femke Aerts, Haley Burkhart, Teresa Terry, “Intimate Partner Violence Screening and 

Implications for Health Care Providers,” Journal of Health Ethics, Vol. 11, Issue 1 (2015): 27-29. 



 

 Kelly dalam Ryan menemukan fakta bahwa tidak hanya pelecehan secara fisik yang 

terjadi dalam kekerasan pasangan intim menyebabkan ketakutan namun juga terjadi 

pelecehan emosional yang berdampak pada psikologis juga sosial.25 Berhubungan dengan 

itu, Kubeka dalam Petronella menyatakan bahwa kekerasan pasangan intim juga meliputi 

kekerasan fisik, pelecehan seksual, emosional, verbal, pelecehan psikologis, dan 

intimidasi. Kenyataan kekerasan yang terjadi di afrika selatan tersebut sering digunakan 

untuk menegaskan maskulinitas tetapi disisi yang lain kekerasan menyebabkan trauma 

secara psikologis. Masalah psikologis yang sering terjadi adalah rasa takut, kebingungan 

dan kemarahan serta gangguan pasca trauma, gangguan konsentrasi, shock dan kerentanan 

terhadap stres serta kehilangan kontrol, ketidakberdayaan, ketakutan dan kurangnya 

keamanan.26Berhubungan dengan itu, penulis memahami kekerasan pasangan intim 

berdampak secara psikologis juga sosial. Untuk itu, dalam menyikapi kekerasan pasangan 

intim dibutuhkan konseling pastoral yang dilaksanakan oleh pendeta sebagai konselor 

pastoral. Peran pendeta sebagai konselor pastoral melihat bahwa dampak kekerasan yang 

menyebabkan gangguan psikologis juga sosial tersebut dapat membuat hilangnya iman 

dan harapan dalam hubungan yang benar dengan Allah. 

 

2.4 Peran Pendeta sebagai Konselor Pastoral Terhadap Kekerasan Pasangan Intim 

dari Perspektif Sosio-Pastoral 

 Masyarakat memandang profesi pendeta sebagai pekerjaan yang lebih mengarah 

untuk menolong orang-orang yang mempunyai masalah. Bukan hanya sebagai profesi 

pertolongan, tetapi bagi jemaat, pendeta adalah hamba Tuhan yang berkhotbah dalam 

                                                           
25Ryan Broll, “’Criminals Are Inside of Our Homes’: Intimate Partner Violence....”,9-10. 
26Petronella J Davies,  & Yolanda Dreyer. “A pastoral psychological approach to domestic violence in South 

Africa,” Journal of Theological Studies, Vol. 70. Issue 3 (2014): 5-8.  



 

kebaktian, juga melayani dalam realitas kehidupan jemaat sehari-hari. Pendeta dipanggil 

untuk menjalankan pelayanan dalam generasi bukan hanya dengan masalah dalam diri 

manusia tetapi juga dengan masalah yang lebih kompleks dalam kehidupan masyarakat 

dan dunia yang terkadang sulit dijawab. Profesi dan panggilan seorang pendeta 

memperkuat arti dari pelayanan pastoral. Hal ini menurut Engel, dilatarbelakangi beberapa 

hal, yakni:27 

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

pelayanan yang terpusat pada Allah dan setia memampukan orang lain mengenal dirinya 

dan Allah. Manusia tidak bisa melayani dirinya sendiri dengan berbagai persoalan 

kemanusiaan, untuk itu pendeta hadir melaksanakan panggilan Allah di tengah kehidupan 

tersebut.  

2. Pendeta menempatkan pelayanannya di dalam terang Roh Kudus dalam 

menjawab pergumulan sekitar masalah kemanusiaan. Dalam bagian ini, Roh Kudus 

berperan memberikan topangan, dukungan dan kekuatan, agar dapat bertahan dalam 

kehidupannya.  Roh Kudus pun berperan untuk memampukan pendeta dalam 

pelayanannya, sebab jika tidak, pelayanan yang harusnya memiliki sentuhan kasih hanya 

dianggap sebagai beban. 

3. Pendeta sebagai konselor pastoral selalu bersentuhan dengan apa yang disebut 

relasi terhadap sesamanya. Relasi yang mendalam hanya dapat dibangun, jika pendeta 

menganggap orang lain berharga yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. 

Keberhasilan pendeta bukan diukur dari banyaknya orang yang datang kepadanya, tetapi 

banyaknya orang yang merasakan sentuhan kasih Kristus melalui pelayanannya. 

Berkaitan dengan itu, bagi penulis penting untuk pendeta sebagai seseorang yang 

terpanggil secara khusus dalam hal ini bukan hanya rekan sekerja Allah yang memahami 
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pergumulan masalah jemaat namun juga sebagai konselor pastoral memahami arti profesi 

dan panggilannya, kemudian memahami pentingnya proses konseling pastoral sebagai 

perkunjungan dalam hubungan relasi dengan jemaat, sebagai hubungan yang mampu 

memperhatikan orang lain dengan ramah, serta menyatakan kasih. 

 Untuk mengetahui peran konselor terhadap permasalahan kekerasan pasangan intim, 

perlu memahami pengertian konselor. Rogers menjelaskan, konselor merupakan 

pendorong yang memampukan konseli agar mengungkapkan dan memahami perasaannya 

yang sesungguh-sungguhnya, sehingga konselor janganlah memutuskan apapun bagi 

konseli, namun membiarkan konseli memutuskan yang terbaik dan benar bagi dirinya.28 

Tulus berpendapat konselor adalah pendeta, orang pertama yang bertanggung jawab dalam 

mengemban tugas sebagai konselor, dipanggil secara khusus untuk memimpin dan 

menggembalakan jemaat, sehingga sudah dipersiapkan menjadi pemimpin spiritual dalam 

jemaat untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan konseli sehingga dapat 

menemukan jalan keluar melalui perubahan sikap atau perilaku.29Pendeta sebagai 

pemimpin berfungsi untuk perubahan perilaku dan sosial yang berpusat pada menanggapi 

kebutuhan jemaat dan masyarakat karena pengaruh dan posisi sebagai pemimpin kunci 

dalam lembaga keagamaan.30 Menjadi konselor, baik itu hamba Tuhan (pendeta, pastor 

maupun awam) dengan talenta dan spiritual gift konseling adalah menjadi individu dengan 

peran yang khusus.31 Berdasarkan hal itu, penulis memahami konselor memiliki peranan 

yang khusus dan penting dalam hubungan dengan permasalahan yang ada dan sedang 
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30Wanda Lott Collins, “The role of Asian American churches in promoting health among Congregations,” 
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31Yakub B Susabda, Konseling Pastoral, Pendekatan Konseling Pastoral Berdasarkan Integrasi Teologi dan 

Psikologi (Jakarta: BPK, 2014), 18. 



 

terjadi dalam jemaat. Bukan hanya sebatas menjadi pemimpin dalam jemaat namun juga 

pendorong serta perubah perilaku dan sosial menanggapi kebutuhan jemaat.  

 Susabda dalam penjelasannya menemukan pelayanan hamba Tuhan dapat mengalami 

kegagalan sebagai konselor, yang disebabkan kemunafikannya (sikap tidak jujur terhadap 

diri sendiri), ketakutan pada keakraban dan ketidaksediaannya memikul tanggung jawab. 

Banyak yang  salah mengerti tentang pelayanan konseling dan hamba Tuhan itu sendiri, 

padahal pelayanan konseling dan hamba Tuhan diartikan sebagai penyerahan diri 

seseorang untuk menjadi hamba Tuhan dalam mengikatkan diri meneladani hamba Tuhan 

yang agung, Tuhan Yesus Kristus.32 Pemahaman ini hendak menjelaskan, pendeta sebagai 

konselor dalam menjalankan perannya pun mengalami kegagalan karena dilatarbelakangi 

ketidakmampuan dalam memahami panggilan dan profesinya maupun kepentingan 

lainnya.  

 Berkaitan dengan itu, Corey dalam Engel memaparkan ada beberapa karakter 

kepribadian sebagai konselor yang efektif, antara lain:33 

a. Memiliki identitas dan menghargai diri sendiri, serta terbuka atas perubahan; 

b. Mengenal dan menerima kekuatannya sendiri agar mampu memiliki minat yang tulus 

terhadap kesejahteraan orang lain; 

c. Memperluas kesadaran terhadap diri sendiri dan orang lain; 

d. Bersedia mentoleransikan keragu-raguan, serta mengembangkan gaya konselingnya 

sendiri; 

e. Mengalami dan memahami dunianya konseli, menghargai pengaruh kebudayaan; 

f. Menentukan pilihan yang sesuai untuk hidupnya dan merasa bebas dengan pilihan 

yang berorientasi pada kehidupan.  
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Collins dalam Tulus, mengatakan bahwa konselor yang efektif pun harus mengasihi 

Tuhan dan sesama. Kalau ada kasih yang sungguh pada Tuhan, pasti akan terjadi 

konseling yang efektif.34Pemahaman para ahli tersebut hendak menjelaskan untuk menjadi 

konselor yang efektif dan berusaha menyelesaikan permasalahan jemaat sehingga 

meminimalisir kegagalan yang terjadi dalam proses konseling, perlu diperhatikan 

beberapa karakter kepribadian yang harus dimiliki untuk menjadi potret diri yang efektif, 

oleh seorang konselor untuk menghasilkan konseling yang efektif pula dalam membantu 

konseli memahami dunianya.  

 Dikaitkan dengan konselor pastoral, menurut Wiryasaputra, Konselor pastoral adalah 

seorang lelaki atau perempuan yang bersedia melakukan layanan konseling pastoral 

kepada seseorang (lebih), khususnya yang sedang mengalami krisis dan memfasilitasinya 

agar dapat mengalami pengalamannya secara penuh dan utuh sehingga mampu 

menggunakan semua sumber daya yang dimilikinya secara kreatif dan efektif untuk 

bertumbuh secara penuh, utuh dalam seluruh aspek kehidupannya, yakni fisik, mental, 

sosial, dan spiritual.35 Kaitan itu, penulis memahami konselor pastoral sebagai yang 

kehadirannya diperlukan untuk menolong konseli bertumbuh secara efektif dalam 

kehidupannya yang diharapkan secara spiritual, fisik dan sosial kesejahteraan individu 

dalam jemaat untuk menjalankan misi penginjilan dan pertumbuhan dalam pelayanan.  

 Wiryasaputra menjelaskan konseling pastoral memiliki setidaknya tujuh tujuan dalam 

memahami permasalahan yang dialami konseli, yang kemudian perlu diperhatikan sebagai 

konselor, antara lain:36 
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1. Membantu Konseli Menerima Kenyataan 

Dalam bagian ini, penerimaan (acceptance) merupakan dasar yang kuat bagi 

perubahan dan pertumbuhan, sehingga konseli dapat menerima apa yang sedang terjadi 

atas dirinya secara penuh dan utuh. Dalam konseling pastoral, konselor membantu konseli 

menyadari bahwa dirinya mempunyai sumber-sumber untuk mengatasi permasalahan yang 

sedang dihadapi dan bertumbuh. Konseli didampingi agar menyadari bahwa seluruh 

kemampuannya dan mengintegrasikan kemampuan itu dalam keutuhan dirinya sehingga 

mampu mengaktualisasikan secara lebih baik, maksimal, penuh dan utuh. Penulis 

memahami pada bagian ini, peran pendeta sebagai konselor pastoral dalam membantu 

konseli menyelesaikan permasalahan yang dialami, diawali dengan proses penerimaan 

dimana konselor menyadarkan konseli untuk dapat mengalami dirinya secara penuh dan 

utuh dalam masalah yang dihadapi sebagai pondasi kukuh bagi pertumbuhan secara utuh, 

penuh, dan berkelanjutan. 

 

2. Membantu Konseli Berubah, Bertumbuh, dan Berfungsi Maksimal 

Tujuan dalam bagian ini adalah perubahan menuju pertumbuhan. Konseli dengan 

bantuan konselor menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk berubah. Tidak berhenti 

pada titik penerimaan, melainkan berani dan bersedia mengubah diri, bertumbuh, serta 

berfungsi secara maksimal, sehingga tidak asal menciptakan perubahan, melainkan 

perubahan menuju pertumbuhan yang dinamis, fungsional dan bermanfaat bagi dirinya 

dan lingkungan. Berkaitan dengan itu yang penulis pahami, penerimaan bukan titik akhir 

dari proses konseling yang dilakukan oleh seorang konselor dalam memahami 

permasalahan konseli. Konselor membantu konseli sehingga mampu menggunakan segala 

sumber daya yang dimiliki untuk berubah, sehingga konseli lebih maju lagi untuk bersedia 

mengubah diri, bertumbuh, dan bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun lingkungan.  



 

3. Membantu Konseli Menciptakan Komunikasi yang Sehat 

Bagian ini berkaitan dengan ketidakmampuan berkomunikasi banyak orang secara 

sehat dengan lingkungannya, untuk itu konseling pastoral dipakai sebagai media pelatihan 

bagi konseli untuk berkomunikasi dengan lebih baik. Pemahaman penulis, konselor dalam 

bagian ini membantu konseli dalam menghadapi situasi dengan lingkungannya, untuk 

kemudian dapat memahami yang sebenarnya terjadi dalam diri konseli dan melatih untuk 

mengembangkan keterampilan berkomunikasi dengan lingkungannya secara sehat. 

 

4. Membantu Konseli Bertingkah Laku Baru 

Tujuan ini dapat dipakai sebagai media untuk menciptakan dan berlatih tingkah laku 

baru yang lebih sehat, sehingga jika ada kebiasaan buruk yang sering dilakukan konseli 

dapat dihentikan. Berhubungan dengan hal itu, yang penulis pahami dengan adanya 

konseling dapat membantu konseli membentuk kepribadiannya menjadi lebih baik dari 

tingkah lakunya yang dapat merugikan dirinya maupun lingkungan.  

 

5. Membantu Konseli Mengungkapkan Diri Secara Penuh dan Utuh 

Bagian ini, bagaimana membantu konseli agar dengan spontan, kreatif, dan efektif 

mengekspresikan perasaan, keinginan, dan aspirasinya, sehingga konseli dapat secara 

penuh dan utuh mengungkapkan diri. Penulis memahami, melalui konseling pastoral, 

konselor dapat membantu konseli untuk kreatif, efektif dalam mengekspresikan perasaan, 

maupun keinginannya, sehingga konseli dapat didorong bertahan dalam situasinya yang 

baru dengan sebelumnya diberikan kesempatan untuk bertingkah laku baru.  

 

 

 



 

6. Membantu Konseli Bertahan dalam Situasi Baru 

Tujuan konseling pastoral dalam bagian ini, membantu konseli dalam situasi yang 

baru. Dalam hal ini, konseli dapat bertahan dengan kondisinya pada masa kini 

sebagaimana adanya dan akhirnya menerima keadaan itu dan mengatur kembali 

kehidupannya yang baru. Banyak konselor, didapati tidak menolong konseli mengalami 

pengalamannya secara penuh dan utuh serta dibantu untuk bertahan, melainkan 

menyalahgunakan konseling pastoral untuk melarikan diri, menutupi, atau membenamkan 

masalah. Pemahaman tersebut mengartikan konseling pastoral hendaknya dipakai untuk 

membantu konseli menghadapi masalah yang sedang dialaminya dan dihadapinya secara 

terbuka.  

 

7. Membantu Konseli Menghilangkan Gejala Disfungsional  

Tujuan berikutnya, bagaimana dengan konseling pastoral dengan dibantu konselor, 

konseli dapat menghilangkan atau menyembuhkan dan paling tidak mengurangi gejala-

gejala yang menganggu sebagai akibat dari krisis. Berdasarkan hal itu, menurut penulis 

dengan adanya konseling pastoral dapat dipakai mengurangi gejala disfungsional sehingga 

konseli dapat berfungsi kembali. Dengan demikiam, penulis memahami peran pendeta 

sebagai konselor pastoral dalam kaitan melihat permasalahan yang dialami konseli 

diharapkan adanya kepekaan untuk melihat dan memahami permasalahan-permasalahan 

yang dialami oleh konseli dalam melakukan konseling pastoral sehingga konseli 

merasakan kehadiran konselor secara penuh dan utuh dalam dunianya.  

Susabda menjelaskan, konseling pastoral merupakan inti pelayanan yang terabaikan 

dari hamba Tuhan. Didasarkan adanya kecenderungan yang kuat pada hamba Tuhan untuk 

menitikberatkan pelayanan mereka pada khotbah atau masalah organisasi di gerejanya. 

Hal ini karena sampai sekarang kedua macam pelayanan itu, memberikan banyak 



 

keuntungan pribadi bagi hamba-hamba Tuhan (seperti status, kehormatan, finansial dan 

sebagainya). Sebaliknya, pelayanan konseling pastoral belum menjanjikan hal-hal yang 

menguntungkan, apalagi memang faktanya konseling pastoral, kalau dilakukan dengan 

prinsip-prinsip yang benar, merupakan pelayanan paling berat dari hamba Tuhan. Sikap ini 

membuat para hamba Tuhan kurang bertanggung jawab dan membuat pelayanan 

konseling dilakukan asal saja, bahkan sering kali dilaksanakan tanpadiscipline pelayanan 

itu sendiri. Banyak hamba Tuhan yang kurang menyadari bahwa tugas utama mereka 

sebagai gembala adalah membimbing setiap anggota jemaatnya ke arah kematangan hidup 

rohani supaya menjadi serupa dengan gambar Kristus, sehingga itu tidak mungkin terjadi 

dengan sendirinya, dan juga tidak dapat dicapai melalui khotbah saja.37 Berdasar hal itu, 

yang penulis pahami konseling pastoral seringkali diabaikan dan belum dijalankan dengan 

baik oleh hamba Tuhan (Pendeta) sebagai konselor pastoral, yang kehadirannya menjadi 

harapan dari jemaat karena dilatarbelakangi kurangnya kesadaran, kepekaan, maupun hal 

yang lain.  

 Konseling pastoral sebagai disiplin praktis pun seharusnya mempunyai manfaat yang 

berbeda di dalam setiap situasi yang berbeda. Howard Clinebell,seorang ahli konseling 

pastoral mengusulkan beberapa fungsi konseling pastoral, antara lain:38 

1. Menyembuhkan (Healing) 

Dalam konseling pastoral, suatu fungsi pastoral yang terarah yakni untuk mengatasi 

kerusakan yang dialami orang dengan memperbaiki orang itu menuju keutuhan dan 

membimbingnya ke arah kemajuan diluar kondisinya terdahulu. Fungsi ini dapat 

menolong konseli untuk menyembuhkan hatinya, dimana konseli sering mempunyai 

perasaan yang berlum pernah diungkapkan. Tidak jarang ditemui tekanan batin konseli 
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menimbulkan penyakit psikosomatis, untuk itu doa yang singkat sesudah percakapam 

selesai biasanya juga ikut menolong. Sehingga fungsi ini pun dapat dipakai oleh konselor 

ketika melihat adanya keadaan yang dapat dan perlu dikembalikan ke keadaan semula 

ataupun mendekati keadaan semula, sehingga dapat membantu konseli menghilangkan 

gejala-gejala dan tingkah laku yang disfungsional sehingga tidak menampakan lagi gejala 

yang menganggu, dan dapat secara normal berfungsi seperti sebelum mengalami krisis.  

  

2. Menopang (Sustaining) 

Fungsi ini dalam konseling pastoral menolong orang yang sakit (terluka) agar dapat 

bertahan dan mengatasi suatu kejadian yang terjadi pada waktu yang lampau, dimana 

perbaikan atau penyembuhan atas penyakitnya tidak mungkin lagi diusahakan atau 

kemungkinannya sangat tipis. Sehingga, fungsi ini menolong konseli yang menghadapi 

krisis psikis dengan kehadiran konselor yang baik dan komunikasi sehingga dapat 

menolong konseli yang biasanya sangat gelisah. Fungsi ini juga dilakukan apabila konseli 

tidak mungkin kembali ke keadaan semula, untuk itu menopang dipakai untuk membantu 

konseli menerima keadaan sekarang sebagaimana adanya, sehingga dapat berdiri dalam 

keadaan yang baru serta bertumbuh secara penuh dan utuh. Menopang dipakai untuk 

memampukan konseli melewati semua pergumulan batin sampai akhirnya mencapai titik 

penerimaan (acceptance). Konselor membantu konseli agar dapat bertahan dengan 

kondisinya 

 

3. Membimbing (Guiding) 

Fungsi ini digunakan sebagai bagian dari proses pertolongan. Membantu orang yang 

berada dalam kebingungan untuk mengambil pilihan yang pasti (meyakinkan di antara 

berbagai pikiran dan tindakan alternatif/ pilihan), pilihan yang dipandang mempengaruhi 



 

keadaan jiwa mereka sekarang dan pada waktu yang akan datang. Tetapi yang sering 

ditemui konselor terlalu sering memberikan nasihat dan tidak mampu memenuhi harapan. 

Sedangkan fungsi membimbing muncul dalam usaha menolong konseli untuk mengambil 

keputusan mengenai hidupnya sendiri. Membimbing dilakukan ketika konseli mengambil 

keputusan tertentu tentang masa depannya. Hal ini dilakukan ketika konseli dalam kondisi 

siap secara mental, misalnya mampu berpikir jernih dan berkonsentrasi untuk mengambil 

keputusan. Dalam menjalankan fungsi ini, konselor dapat memberi pertimbangan, yakni 

pertimbangan nilai, etis, ajaran agama, ajaran alkitab, hukum, peraturan, dan sebagainya. 

Konselor pun membantu konseli untuk melihat kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan 

tantangan yang mungkin ada.  

 

4. Memperbaiki Hubungan (Reconciling) 

Dalam konseling pastoral, fungsi ini dipakai dalam usaha membangun hubungan-

hubungan yang rusak kembali di antara manusia dan sesama manusia dan di anatara 

manusia dengan Allah. Hal ini dikarenakan, bahwa hampir semua persoalan konseli 

sedikit banyak menyangkut hubungan dengan orang lain. Jikalau hubungan itu tidak 

diperhatikan oleh konselor, maka dapat menjadi tidak relevan. Memperbaiki hubungan 

dipakai konselor untuk membantu konseli ketika mengalami konflik batin dengan pihak 

lain yang mengakibatkan putusnya atau rusaknya hubungan. Konflik itu dapat menyangkut 

persoalan nilai, kepercayaan, impian, ideologis, posisi, masa depan, pertanggungjawaban, 

dan sebagainya, yang kemudian dapat saja mengarah kepada konflik eksistensial. Oleh 

sebab itu, dibutuhkan fungsi konseling pastoral yang menjamin konselor untuk ikut 

berpartisipasi dalam menyelesaikan ketegangan yang timbul dalam hubungan itu. 

Kesulitan komunikasi biasanya merupakan persoalan yang mendasar. Dalam menolong 

proses komunikasi, konselor menjadi perantara yang netral, perantara yang berkewajiban 



 

untuk secara terus menerus membuka jalur komunikasi timbul balik. Dalam perbaikan 

komunikasi perlu juga disesuaikan dengan keadaan dan kebudayaan konseli. 

 

5. Mengasuh atau Memelihara (Nurturing) 

Dalam fungsi ini, diharapkan melalui konseling, memampukan orang untuk 

mengembangkan potensi yang diberikan Allah kepada mereka, di sepanjang hidup 

mereka, sehingga konseli akan berkembang dan terus menerus menjadi lebih dewasa 

dalam menghadapi masalah hidup. Pada bagian ini, konselor tidak hanya memiliki tujuan 

meringankan penderitaan konseli, tetapi juga memperkuat konseli. Hal ini dikarenakan 

konseli yang masih membutuhkan tindak lanjut.  

Wiryasaputra menambahkan fungsi memberdayakan (empowering) yang digunakan 

untuk membantu konseli dalam konseling pastoral, yakni menjadi penolong bagi dirinya 

sendiri pada masa yang akan datang saat menghadapi kesulitan. Fungsi ini juga dipakai 

untuk membantu konseli menjadi penolong bagi orang lain yang mendapat kesulitan.39 

Dengan demikian penulis memahami, konseling pastoral dapat dijalankan secara 

efektif oleh peran pendeta sebagai konselor pastoral di setiap situasi yang berbeda jika 

fungsi menyembuhkan, menopang, membimbing, memperbaiki hubungan, memelihara 

bahkan memberdayakan yang telah dipaparkan sebelumnya dapat dijalankan untuk 

memenuhi kebutuhan jemaat yang memerlukan pendeta untuk memahami, hadir secara 

utuh dan penuh serta berempati dalam masalah yang dialami. 

 Fungsi-fungsi tersebut pun tidak dapat dilepaspisahkan karena masih adanya tindak 

lanjut yang dilakukan dalam proses konseling, sehingga konselor dalam menjalankan 

perannya dapat selalu melanjutkan pelayanan pendampingannya. 
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