
 

BAB IV 

PEMBAHASAN DAN ANALISA PERAN PENDETA SEBAGAI KONSELOR 

PASTORAL DI TENGAH KEKERASAN PASANGAN SUAMI-ISTERI DI GPM 

JEMAAT AIRMANIS 

 

 Dalam bab IV ini akan membahas tentang hasil dari penelitian dan menganalisis 

tentang peran pendeta sebagai konselor pastoral di tengah kekerasan pasangan suami-

isteri. Upaya analisis terhadap pertanyaan yang telah dirumuskan dalam bab I dan akan 

menggunakan kajian teori di bab II, serta meninjau temuan hasil penelitian pada bab III. 

4.1   Permasalahan Kekerasan Pasangan Suami Isteri  

Kekerasan pasangan suami isteri merupakan salah satu bentuk tindakan kekerasan 

yang dilakukan oleh salah satu pasangan. Antonio menjelaskan permasalahan kekerasan 

pasangan suami isteri sangat dikhawatirkan, karena tidak hanya mempengaruhi perempuan 

sebagai korban, namun mempengaruhi anak, kerabat, dan seluruh keluarga.1 Sejalan 

dengan itu, Walton menyatakan bahwa kekerasan pasangan suami isteri dilihat sebagai 

masalah global yang dialami sebagai prioritas.2 Dari pengertian ini, bagi penulis 

permasalahan kekerasan pasangan suami isteri adalah masalah yang tidak lazim lagi. 

Masalah yang tidak dapat dipungkiri mewarnai kehidupan keluarga dan dapat terjadi 

kepada siapa saja, dan berpengaruh terhadap relasi dengan sesama.  

Secara umum, penulis menemukan dan mengidentifikasi lima permasalahan di GPM 

Jemaat Airmanis yang menyebabkan kekerasan terhadap pasangan suami isteri sebagai 

berikut: 

                                                           
1José Antonio, Jesus J Garcia-Jimenez, Bartolome Llor-Esteban & Carmen Goody-Fernandez, “Risk Factors for 

Intimate Partner...,” 41-49.  
2Walton, Femke Aerts, Haley Burkhart, Teresa Terry, “Intimate Partner Violence Screening...”, 10-13. 



 

4.1.1 Permasalahan Ekonomi 

Masalah tidak memiliki pekerjaan tetap merupakan salah satu indikator terjadinya 

kekerasan terhadap pasangan suami isteri. Penulis berpendapat demikian karena dari hasil 

pengamatan, penulis menemukan ada suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan 

kesehariannya hanya di rumah (pengangguran). Kebutuhan ekonomi mendesak, isteri 

sering memarahi dan mencela suami karena tidak dapat memenuhi kebutuhannya 

begitupun sebaliknya. Kebutuhan biaya pendidikan anak yang tinggi juga menjadi salah 

satu kendala dalam pemenuhannya, karena tidak memiliki pekerjaan tetap. Ketika semua 

kebutuhan tidak dapat terpenuhi, maka kecenderungan akan terjadi perdebatan. Perdebatan 

yang dialami oleh pasangan suami isteri pada akhirnya dapat berujung kekerasan, jika 

tidak ada yang ingin mengalah dan saling mempertahankan prinsip masing-masing.  

Masalah ekonomi menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap pasangan suami 

isteri. Dapat dilihat pada kasus Ibu Atha (24), merupakan narasumber yang penulis 

wawancarai terkait masalah ini.3 Kehidupan rumah tangga konseli bersama suaminya tidak 

diliputi kebahagiaan. Hari-hari mereka diwarnai dengan pertengkaran dan kekerasan. Hal 

ini diakui konseli, karena konseli bersama suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap, 

sehingga keduanya kesulitan membiayai kehidupan rumah tangga mereka. Kesulitan 

ekonomi semakin bertambah, ketika kehadiran anak di dalam keluarga. Masalah ekonomi 

ini juga yang seringkali menjadi pemicu tindakan kekerasan yang dilakukan suami 

konseli. Suami konseli tidak ada upaya untuk mencari pekerjaan. Akhirnya, konseli harus 

berupaya sendiri untuk mencari pekerjaan demi kebutuhan sehari-hari. Hal itu konseli 

lakukan dengan berjualan rujak. Konseli mengaku, usaha yang dilakukannya tidak 

berpenghasilan tetap untuk dapat memenuhi kebutuhan. Dengan pendapatan seadanya dan 

tidak tetap dari hasil penjualan rujak, konseli merasa belum juga dapat memenuhi semua 

                                                           
3Ibu Atha, 24 tahun (korban kekerasan), wawancara (Ambon, 18 April 2015, Pkl. 19.45 WIT) 



 

kebutuhan hidup mereka. Suami konseli selalu memarahi dan memukul jika makanan 

tidak tersedia sesuai keinginannya. Sering juga konseli dicacimaki jika anak mereka 

menangis.  

Berdasarkan masalah di atas, Robbins dalam Irawan dan Suparmoko menjelaskan 

bahwa permasalahan ekonomi berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam memenuhi 

keinginan mereka yang tidak terbatas.4 Ketika keinginan tersebut tidak dapat dipenuhi, 

maka perilaku mereka akan mempengaruhi cara berpikir mereka, kemudian wujud 

perilaku itu ialah dengan adanya kekerasan. Menurut penulis, baik teori maupun fakta di 

lapangan menjelaskan hal yang sejalan. Hal ini disebabkan karena dari sisi ekonomi kasus 

kekerasan yang terjadi pada konseli diakibatkan oleh keinginan atau kebutuhan jasmani 

yang tidak terpenuhi. Dari sisi psikologis, ketidakpuasan tersebut membuat suami konseli 

tidak dapat mengontrol perilaku dan tindakannya, sehingga melakukan kekerasan adalah 

pilihannya.   

 

4.1.2 Permasalahan Perselingkuhan  

Permasalahan ini terjadi pada narasumber kedua yaitu Ibu Yako (58).5 Konseli 

bersama suami telah menikah selama 27 tahun. Perselingkuhan suami konseli sudah 

diketahui sejak delapan tahun terakhir. Konseli pernah bertanya tentang perselingkuhan 

suaminya itu, namun dibantah dan tidak diakui. Konseli tetap bertahan dalam masalah 

rumah tangganya. Untuk menutup perselingkuhannya, suami konseli selalu mencari 

kesalahan konseli dan melakukan kekerasan kepadanya. Dengan alasan tidak menyiapkan 

makanan, tidak menyetrika pakaian, tidak mengurus kebersihan rumah, dan yang terjadi 

suami konseli kemudian memukul, menampar, bahkan menendang konseli.  

                                                           
4Irawan & Suparmoko, Ekonomika Pembangunan (Yogyakarta: BPTE, 2008), 16.  
5 Ibu Yako, 58 tahun (korban kekerasan), wawancara (Ambon, 17 April 2015,  Pkl. 12.20 WIT) 



 

Berkaitan dengan permasalahan di atas, Ratna Batara menjelaskan bahwa masalah 

perselingkuhan merupakan pelecehan terhadap perkawinan dan terhadap diri sendiri.6 Hal 

ini berarti suami konseli telah melakukan pelecehan terhadap perkawinannya dan hal 

tersebut merupakan bentuk kekerasan secara psikis bagi konseli. Penulis berpendapat 

bahwa kekerasan yang dialami oleh konseli terjadi dalam dua bentuk kekerasan, yakni 

kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sua’dah bahwa 

kekerasan fisik adalah bentuk kekerasan secara langsung. Misalnya, seperti memar-memar 

di tubuh atau goresan-goresan luka. Sedangkan kekerasan psikis tidak menimbulkan akibat 

langsung tapi dampaknya bisa sangat memutusasakan apabila berlangsung berulang-ulang.  

Dari kenyataan dan teori yang dipaparkan, penulis berpendapat bahwa teori ini 

mendukung hasil penelitian. Karena, secara psikologis, konseli mengalami tekanan batin 

dengan membiarkan suaminya terus berselingkuh, hal tersebut dapat digolongkan dalam 

kekerasan psikis. Selain kekerasan psikis, konseli juga mendapat perlakuan kekerasan 

seperti dipukul, ditampar, dan ditendang. Semua tindakan itu adalah wujud tindakan 

kekerasan yang diperlihatkan melalui memar-memar di tubuhnya.  

 

4.1.3 Permasalahan Tingkat Pendidikan 

Permasalahan tingkat pendidikan merupakan pemicu masalah kekerasan terhadap 

pasangan suami isteri. Hal ini dapat penulis temukan pada pasangan suami isteri yang 

memiliki pekerjaan tetap. Masalah yang terjadi ialah tingkat pendidikan yang berbeda. 

Suami adalah seorang dosen, berpenghasilan besar. Isteri adalah seorang guru honorer, 

berpenghasilan cukup. Suami menganggap isteri rendah karena pendidikan dan 

pendapatannya. Suami merasa berhak melakukan apa saja, karena ia berpemahaman 

bahwa ia adalah orang yang memenuhi semua kebutuhan keluarga. Kekerasan fisik seperti 
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tamparan, pemukulan dan kekerasan verbal seperti caci maki dan cemoohan sering kali 

dilakukan sang suami kepada isterinya, jika konseli tidak menuruti keinginan suaminya.  

Permasalahan ini dapat dilihat pada kasus yang dialami oleh Ibu Mina (49)7, tingkat 

pendidikan menjadi penyebab utama terjadi kekerasan terhadap kehidupan rumah 

tangganya. Awal pernikahan, hubungan ibu Mina dan suaminya baik karena keduanya 

memiliki pekerjaan tetap. Seiring berjalannya waktu, suami konseli melanjutkan studinya 

di S2, dan sekarang telah menjadi seorang dosen. Konseli tetap menjadi seorang honorer 

pada sebuah lembaga pendidikan, yang pada akhirnya diputuskan hubungan kerjanya. 

Permasalahan rumah tangga mereka berawal dari perbedaan paham tentang tingkat 

pendidikan yang berdampak pada penghasilan masing-masing untuk pemenuhan 

kebutuhan. Suami konseli kerap melakukan kekerasan kepada konseli, dengan alasan 

bahwa pendapatannya lebih besar dari konseli. Untuk itu, apapun yang diperintahkannya 

harus dituruti. Konseli mengaku bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan suaminya 

berupa kekerasan fisik dan verbal. Konseli sampai saat ini, masih tetap bertahan dengan 

perlakuan suaminya.  

Dari permasalahan di atas, dapat dikaitkan dengan teori Galtung, tentang Kekerasan 

struktural.  Kekerasan struktural adalah kekerasan yang terwujud dalam konteks, sistem, 

dan struktur. Misalnya: diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan 

kesehatan.8Pendapat ini sejalan dengan kasus yang dialami oleh konseli. Hal ini terjadi 

karena, secara struktural konseli mengalami diskriminasi dalam kehidupan rumah 

tangganya yang diakibatkan oleh status pekerjaannya yang rendah. Selain itu, dari segi 

ekonomi pendapatan konseli lebih rendah dari suaminya sehingga memungkinkan 

suaminya untuk bertindak semena-mena terhadap konseli. Dari segi psikologis, konseli 

mengalami tekanan pada dirinya sebagai seorang perempuan. Konseli merasa tidak 

                                                           
7Ibu Mina, 49 tahun (korban kekerasan), wawancara (Ambon, 23 April 2015,  Pkl. 17.30 WIT) 
8Johan Galtung, Violence, War, and Their Impact, 45. 



 

dihargai, tidak dipedulikan, direndahkan hanya karena pendidikannya yang rendah. 

Keadaan ini oleh Howell, dilihat sebagai perendahan kultural wanita.9 Artinya, perempuan 

dianggap sebagai yang tersubordinat karena kedudukan, status, dan tingkat pendidikan 

yang rendah. Pada akhirnya, suami menganggap diri lebih unggul dari konseli dalam hal 

pemenuhan kebutuhan rumah tangga mereka dan pendapatan yang didapatinya sehingga 

tidak ada rasa saling menghargai antar suami isteri. 

 

4.1.4 Permasalahan Lingkungan Sosial 

Kekerasan terhadap pasangan suami istri dapat terjadi juga karena pengaruh 

lingkungan sosial. Hal ini dikarenakan, jika dalam perdebatan antara suami istri tidak juga 

ada penyelesaian, maka suami akan meninggalkan rumah dan bergabung dengan teman-

temannya (relasi sosial). Realitas tersebut dapat dijumpai dalam kasus ibu Yako (58) dan 

ibu Atha (24).  Seperti yang telah dipaparkan, kedua konseli ini mengalami kekerasan oleh 

suami mereka karena perselingkuhan dan tidak adanya pekerjaan tetap (pengangguran). 

Akibatnya, suami lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, dan sebagian besar 

hanya untuk mabuk-mabukan, judi, dan berfoya-foya.   

Morrisan menjelaskan bahwa psikologis komunikasi sangat bermanfaaat dalam 

membantu seseorang memahami berbagai situasi sosial di mana kepribadian menjadi 

penting di dalamnya, atau bagaimana penilaian seseorang menjadi bias karena adanya 

faktor kepercayaan dan perasaan serta bagaimana seseorang memiliki pengaruh terhadap 

orang lain.10 Pemahaman ini benar, namun dalam kaitannya dengan kasus di atas, tidaklah 

sesuai. Hal ini dikarenakan, komunikasi yang dibangun oleh pasangan suami istri ini tidak 

berujung pada sebuah hubungan yang bermanfaat. Komunikasi yang dibangun lebih 

banyak berujung pada saling menyalahkan, tidak adanya kepercayaan, tidak adanya sikap 

                                                           
9John McLeod, Pengantar Konseling: Teori dan Study Kasus (Jakarta: Kencana, 2010), 230.  
10M. A Morrisan, Psikologi Komunikasi, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 4.  



 

saling menghargai. Akibatnya, harus mengorbankan salah satu pihak dengan terjadinya 

kekerasan. 

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berpendapat bahwa lingkungan sosial 

berdampak buruk bagi kehidupan suami istri. Hal ini disebabkan karena, dari segi 

sosiologis, lingkungan tempat di mana pasangan ini hidup tidaklah mendukung. Suami 

masih mudah dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang buruk, seperti mabuk-mabukan dan 

perjudian. Dari segi psikologis, salah satu pengaruhnya ialah komunikasi yang dibangun 

tidak sehat, ditambah pergaulan suami dengan lingkungan yang buruk sehingga 

mempengaruhi perilakunya di dalam rumah tangganya. Dengan demikian, kekerasan 

akibat lingkungan sosial yang buruk dapat memberikan kontribusi yang negatif terhadap 

pasangan suami istri.  

 

4.1.5 Permasalahan Psikologis  

Dalam permasalahan ini, penulis melihat pada pribadi seorang perempuan (korban). 

Aart Van Beek menjelaskan pada umumnya psike (jiwa) manusia, memiliki tiga fungsi 

kejiwaan, yakni fungsi perasaan (emotif), fungsi berpikir (kognitif), fungsi motivasi 

(konatif).11 Ketiga fungsi ini akan mengalami gangguan, jika terjadi suatu bencana. Untuk 

ketiga kasus yang penulis jelaskan, gangguan terbesar yang akan dialami seorang istri 

adalah gangguan perasaan. Ketika perasaan tidak terkontrol, maka akan mempengaruhi 

cara berpikirnya dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Kekerasan adalah tingkah laku 

yang kemudian menjadi penyebab karena hilangnya fungsi emotif dan kognitif. Isteri 

dipukul suami, memberontak serta dapat mengancam untuk membunuh.  

                                                           
11Aart Van Beek, Pendampingan pastoral (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), 68-69.  



 

Dari realitas di atas, penulis berpendapat bahwa permasalahan psikologis dapat 

menjadi penyebab terjadinya kekerasan, dan umumnya terjadi pada diri perempuan 

(isteri).  

Kaitan dengan narasumber yang penulis dapati di jemaat dengan masalah mereka 

mengenai kekerasan pasangan intim, ketiganya mengalami permasalahan psikologis. Ibu 

Atha (24), mengalami stres serta depresi dengan kehidupan rumah tangga bersama suami 

yang tidak merasakan kebahagiaan, dikarenakan perasaan bersalah terhadap 

ketidaksiapannya dalam menjalani rumah tangga. Begitupun ibu Yako (58), harus 

bertahan dengan keadaan keluarganya dimana selama delapan tahun mengalami kekerasan 

dari suaminya dan bahkan mengetahui perselingkuhan suaminya namun tetap memilih 

untuk bertahan. Hal ini dilakukannya, karena konseli memikirkan kehidupan anak-

anaknya. Sebaliknya Ibu Mina (49), mengalami masalah yang sama, karena tingkat 

pendidikan yang membuatnya merasa tidak dihargai oleh suaminya, sehingga menerima 

kenyataan mengalami kekerasan secara fisik maupun verbal.  

Dari paparan tersebut, penulis memahami bahwa segala bentuk kekerasan yang 

dialami oleh ketiga narasumber berkaitan dengan permasalahan psikologis, yang 

kemudian turut mempengaruhi perasaan, cara berpikir maupun tingkah laku dari ketiga 

narasumber tersebut. Berkaitan dengan itu, 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.12 Teori ini kemudian mendukung realitas, karena yang terjadi 

dengan ketiga narasumber sesuai hasil wawancara, yakni kekerasan yang dialami 

berdampak besar sehingga dapat mengakibatkan trauma secara psikologis.  

                                                           
12Ryan Broll, “’Criminals Are Inside of Our Homes’: Intimate Partner Violence....”,19-22. 



 

Dari Pandangan Galtung, Permasalahan psikologis ini dapat digolongkan dalam: 1) 

Kekerasan verbal yaitu 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, 

dan lain-lain. 2) Kekerasan psikologis/psikis yaitu kekerasan yang dilakukan lewat bahasa 

tubuh. Contohnya memandang sinis, memandang penuh ancaman, mendiamkan, 

mengucilkan, memandang yang merendahkan, mencibir & memelototi.13 

Bagi penulis, teori ini sejalan dengan hasil penelitian, karena secara psikologis para 

isteri ini menjadi korban kekerasan verbal dan psikis dari para suami mereka. Akibatnya, 

mereka mengalami depresi, stres, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kebebasan, 

tidak dapat memberdayakan diri. Secara sosial, mereka akan merasa minder dan malu 

bertemu dengan masyarakat yang tinggal dekat mereka. Hal ini dikarenakan, ketika suami 

mereka mencaci atau membentak mereka, tidak menutup kemungkinan suara mereka akan 

didengar banyak orang dan mengundang perhatian masyarakat. Secara spiritual, para 

konseli tetap memahami bahwa semua tantangan ini harus dihadapi dan merupakan 

pencobaan dalam rumah tangga mereka. Pada akhirnya, mereka akan tetap hidup dalam 

pemahaman seperti ini, dan menganggap semua adalah dinamikan kehidupan yang harus 

dilalui. 

 

 

 

 

 

                                                           
13Galtung, Violence, War, and Their Impact, 48. 



 

4.2 Peran Pendeta terhadap Kekerasan Pasangan Suami-Isteri dari Perspektif 

Sosio- Pastoral 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, penulis mendapati bahwa peran 

pendeta terhadap kekerasan pasangan suami isteri menghasilkan persepsi yang berbeda. 

Berdasarkan hasil wawancara, ada narasumber yang mengakui bahwa masalah kekerasan 

yang dihadapinya diperhatikan oleh pendeta, tetapi ada juga narasumber yang tidak 

mendapat perhatian dari pendeta terhadap permasalahan kekerasan yang dihadapi.  

Dalam menganalisis peran pendeta terhadap kekerasan pasangan suami isteri dari 

perspektif sosio pastoral, penulis menggunakan teori Clinebell. Secara teoritis, Clinebell 

menjelaskan bahwa peran pendeta sebagai konselor pastoral dapat dilihat melalui fungsi 

konseling pastoral, yakni menyembuhkan, menopang, membimbing, memperbaiki 

hubungan, dan mengasuh.14 

 

4.2.1 Peran Pendeta sebagai Motivator terhadap Masalah Ekonomi 

Analisis peran pendeta untuk masalah ini, mengacu pada kasus Ibu Atha dan Ibu 

Mina. Sebagaimana telah dipaparkan bahwa kedua kasus ini ada kaitannya dengan 

masalah ekonomi. Dari permasalahan utama yang dihadapi konseli (Lingkungan sosial 

yang buruk dan tingkat pendidikan), masalah ekonomi turut menjadi pemicu terjadinya 

kekerasan terhadap pasangan suami isteri.  

Dalam penjelasan pada kedua kasus ini, ada perbedaan peran pendeta berdasarkan 

hasil wawancara. Untuk kasus Ibu Atha, pendeta tidak berperan dalam membantu konseli 

menyelesaikan masalahnya, sedangkan kasus Ibu Mina, pendeta berperan untuk membantu 

konseli. Penulis menemukan bahwa di sini terjadi disfungsi dari seorang pendeta. Dapat 

dibandingkan bahwa dari kedua kasus ini, masalah ekonomi yang sangat kompleks dan 

                                                           
14Howard J Clinebell, Basic Types of Pastoral Care and Counseling, (Nashville: Abingdon Press, 1984), 43, 

lihat juga dalam  Menonite Perspectives on pastoral Counselling, 2007, 131.  



 

berat terjadi pada kehidupan rumah tangga Ibu Atha. Hal ini dikarenakan kedua pasangan 

suami istri ini, tidak memiliki pekerjaan tetap. Sehingga, mereka benar-benar kesulitan 

dalam segi ekonomi. Sedangkan, dalam rumah tangga Ibu Mina bersama suami, keduanya 

memiliki pekerjaan tetap. Terlihat bahwa masalah ekonomi lebih dirasakan Ibu Atha, 

tetapi dari hasil wawancara, menurut ibu Atha, pendeta kurang berperan, sehingga pendeta 

tidak melakukan fungsinya sebagai seorang konselor pastoral, dan tidak menerapkan 

fungsi konseling pastoral. Dari permasalahan tersebut, penulis melihat sisi lain peran 

pendeta ialah berdasarkan kondisi jemaatnya. Penulis mendapati bahwa pendeta dalam 

menjalani perannya tidak sepenuhnya dapat membantu konseli menyelesaikan 

masalahnya.  

Mengacu pada teori Clinebell tentang fungsi konseling pastoral, penulis menganalisis 

pendeta perlu memaksimalkan kemampuannya menjadi sarana penyembuh dan 

pembimbing, penopang, bahkan pengasuh atau pemelihara bagi orang lain dalam 

perjalanan rohani menuju keutuhan. Untuk itu, menurut Clinebell, kepekaan dan 

keterampilan sebagai konselor pastoral seharusnya membuat pendeta berdiri pada tanah 

(dasar) yang suci dimana pertumbuhan dan transformasi kepribadian terjadi. Pendeta 

menjalani perannya sebagai katalisator dalam suatu proses pertumbuhan penyembuhan, 

serta menjadi seorang konselor pastoral dalam hal kelahiran orang kembali menuju 

dimensi yang lebih luas dari kemanusiaannya.15 Dalam kaitan dengan itu, keterampilan 

dalam berkomunikasi juga penting untuk diperhatikan sebagai salah satu cara mendorong 

pertumbuhan, dikarenakan pekerjaan pendeta dalam pelayanannya dibutuhkan kepekaan.  
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4.2.2 Peran Pendeta sebagai Konselor terhadap Masalah Perselingkuhan 

Pada permasalahan ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terjadi pada ibu 

Yako (58). Permasalahan kekerasan ini terjadi karena suami konseli ingin menutup 

perselingkuhan yang dilakukan. Pasca mengalami kekerasan, konseli bertemu pendeta 

jemaatnya untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapinya. Ketika dihubungi, 

pendeta tersebut mengatakan bahwa akan melakukan kunjungan pastoral bagi mereka. 

Pendeta peka terhadap masalah ini. Konseling pastoral dilakukannya kepada pasangan 

suami istri tersebut. Dalam kunjungan tersebut, pendeta melayani konseli bersama 

suaminya. Pendeta menjadi pendengar, serta penengah bagi masalah yang mereka hadapi. 

Konseli mengakui bahwa peran pendeta sangat besar dalam membantunya menyelesaikan 

masalah perselingkuhan suaminya itu. Konseli bersama suami mendapat penguatan rohani, 

mendapat banyak masukan positif yang mampu menciptakan hubungan agar lebih 

harmonis. Konseli mengakui, setelah enam kali dilayani oleh pendeta jemaatnya, rumah 

tangganya menjadi harmonis kembali dan suaminya tidak lagi berselingkuh.  

Konseli bersama suaminya menjadi lebih rajin beribadah, menjadi pengurus dalam 

unit-unit pelayanan. Hubungan mereka makin harmonis, mereka sering mengikuti 

penyuluhan-penyuluhan dari Gereja tentang spiritualitas dalam keluarga. 

Dari penjelasan di atas, penulis dengan mengacu pada teori Clinebell, menganalisis 

bahwa peran pendeta ialah sebagai seorang penyembuh, pembimbing dan juga sebagai 

yang mampu memperbaiki hubungan yang rusak.16 Dalam pelayanan, peran pendeta 

sebagai orang yang membangkitkan kesadaran tentang arti dan harapan yang realistis 

adalah penting sekali. Fungsinya yang unik sebagai orang yang memampukan 

pertumbuhan rohani adalah membantu orang menemukan kepenuhan arti dari kehidupan 

yang dijalankan dalam hubungan dengan Allah, yaitu Allah yang selalu menyediakan 

                                                           
16Clinebell, Basic Types of Pastoral Care....”, 43, lihat juga dalam  Menonite Perspectives on pastoral 

Counselling, 131.  



 

kasih setia-Nya maupun sesamanya. Begitupun dengan peran pendeta sebagai konselor 

pastoral dalam hubungan pasangan suami isteri, sangatlah penting. Satu keluarga yang 

saling mengasihi dan memelihara menjadi sumber air yang sejuk pada suatu perjalanan 

yang terik dan berdebu. Keluarga bagaikan taman antarpribadi dimana pertumbuhan 

timbal balik dipupuk terus. Peran pendeta yang diperlukan yakni keterampilan 

berkomunikasi. Dengan demikian, fungsi konseling pastoral dapat teraplikasikan dalam 

permasalahan ini.  

 

4.2.3 Peran Pendeta sebagai Edukator terhadap Masalah Tingkat Pendidikan 

Dari hasil penelitian, penulis mendapati bahwa masalah status pendidikan merupakan 

salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap pasangan intim. Dalam pemaparan 

masalah, jelas terlihat bahwa suami melakukan kekerasan terhadap konseli, karena 

berbeda pendapatan (gaji). Ini yang dialami ibu Mina (49). Konseli mengaku bahwa 

kekerasan yang diterimanya ialah akibat kekuasaan suami yang menganggap bahwa 

dirinya lebih unggul dalam rumah tangga. Hal ini dikarenakan suami konseli memiliki 

tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan berpenghasilan lebih daripada konseli. Dari 

pemahaman tersebut, akhirnya suami konseli merasa bahwa dia berhak melakukan apa 

saja kepada konseli, ditambah lagi kebutuhan hidup ditanggung oleh suami konseli. 

Kekerasan kerap terjadi, jika konseli berusaha membela dirinya agar tidak direndahkan 

oleh sang suami. Petronella melalui penelitiannya, menjelaskan bahwa kekerasan terhadap 

pasangan suami istri sering kali disebabkan oleh penegasan maskulinitas.17 Artinya, laki-

laki yang selalu menganggap diri lebih kuat dari perempuan, sehingga dengan semena-

mena merendahkan diri perempuan. Ketegasan maskulinitasnya dapat ditunjukkan melalui 

                                                           
17 Petronella, “A pastoral psychological approach to domestic....”, 6.  



 

tubuh yang kuat, pendidikan yang tinggi, gaji yang besar, serta otoritas kepala rumah 

tangga.  

Teori ini sejalan dengan hasil penelitian yang penulis temui. Penulis berpendapat 

bahwa suami konseli melakukan kekerasan karena pemahaman bahwa pendidikannya 

lebih tinggi dari konseli, sehingga jika mereka bertengkar maka otoritas itu digunakannya 

sebagai alasan untuk melakukan kekerasan dan penegasan maskulinitasnya.  

Terhadap masalah ini, konseli mengaku bahwa ia tidak pernah meminta bantuan siapa 

pun termasuk pendeta untuk menolongnya. Konseli menjelaskan bahwa pendeta sendirilah 

yang mendatanginya dan menawarkan diri untuk membantunya, dikarenakan lokasi rumah 

yang berdekatan dengan pastori. Konseli menerima bantuan tersebut, dan pendeta 

melakukan tugasnya dalam melayani konseli. Hal ini berarti, pendeta juga peka terhadap 

masalah jemaat. Artinya, dengan hanya melihat tanpa diminta kesediaan melayani, 

pendeta kemudian melakukan tugasnya. Sejalan dengan itu, disebut Campbell dalam 

penjelasannya sebagai “berempati” salah satu tanggung jawab pendeta.18 

Dalam fungsi konseling pastoral yang dikemukakan Clinebell, peran pendeta sebagai 

konselor pastoral pada kasus ini telah teraplikasi. Sosok pendeta di sini menjadi penopang, 

dimana menolong konseli agar dapat bertahan mengatasi permasalahan, dan pembimbing 

dalam membantu konseli dalam kebingungan untuk mengambil pilihan.19 

Pendeta menyikapi masalah ini dengan upaya agar konseli tetap kuat dan bertahan 

dalam pernikahannya. Pendeta membimbing dengan memberikan masukan positif dan 

menawarkan solusi terhadap masalah konseli. Karena latar belakang konseli adalah 

seorang guru, maka pendeta mengusulkan agar konseli menjadi guru paud di jemaat 

mereka. Hal ini dilakukan pendeta, agar konseli menyadari bahwa dirinya memiliki 

                                                           
18Campbell, Profesionalisme dan Pendampingan Pastoral,47.  
19Howard Clinebell, Tipe-tipe Dasar, 53. 



 

potensi dan potensi itu berguna. Dengan demikian, walaupun masih dipojokkan dan 

direndahkan, konseli tetap tegar dan mampu memberdayakan dirinya.  

Dari realita di atas, penulis sejalan dengan teori Clinebell terhadap peran pendeta 

sebagai konselor pastoral bukan hanya mengenai bagaimana pendeta dalam menjalankan 

perannya sebagai pemimpin rohani, tapi juga pembimbing rohani.20 

Teori ini teraplikasikan, karena dari segi psikologis, konseli mampu memberdayakan 

dirinya dan keluar dari stigma suaminya yang selalu menganggap remeh dirinya karena 

pendapatan yang kecil. Dari segi sosiologis, konseli dapat berbaur dengan masyarakat dan 

pengabdiannya bagi anak-anak sangat membantu perkembangan mereka. Dari segi 

ekonomi, konseli tetap memiliki pendapatan dan mampu membantu suaminya untuk 

memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka.  

 

4.2.4 Peran Pendeta sebagai Panutan terhadap Masalah Lingkungan Sosial 

Dalam permasalahan ini, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya lingkungan sosial 

menjadi salah satu penyebab kekerasan pasangan intim. Lingkungan yang tidak 

mendukung (buruk) mempengaruhi pula kepribadian seseorang. Penulis melihat pada 

kasus ibu Atha (24), dimana kekerasan terjadi dikarenakan tidak adanya pekerjaan tetap 

dan juga ketidaksiapan untuk membangun rumah tangga yang dikarenakan MBA.  

Karakter suami konseli dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk. Akibatnya, setiap 

kali mereka bertengkar, suami konseli selalu bergabung dengan teman-temannya, menjadi 

penjudi dan pemabuk, setelah itu kembali dan memukul konseli. Bagi penulis, kasus ini 

sebenarnya perlu mendapat perhatian khusus dari pendeta sebagai pembimbing rohani. 

Akan tetapi, tidak demikian. Pendeta tidak menjalankan perannya dalam kasus ini.  

                                                           
20Howard Clinebell, Tipe-tipe Dasar, 146. 



 

Konseli mengakui, bahwa ia sudah menemui pendeta jemaat untuk dapat 

membantunya, dan berbicara dengan suami konseli, namun panggilan itu tidak diindahkan.  

Terhadap sikap demikian,  penulis berpendapat bahwa dalam melayani, pendeta 

terkadang memilih dan berpihak terhadap keluarga atau pasangan yang disenanginya. 

Engel melalui teorinya menjelaskan bahwa pendeta adalah rekan sekerja Allah. Artinya, 

pendeta harus mengarahkan hatinya ke dalam pelayanan yang terpusat pada Allah dan 

setia memampukan orang lain, mengenal diri sendiri dan Allah. Manusia tidak bisa 

melayani diri sendiri dan tidak seorang pun sejak lahir  hingga dewasa dapat hidup oleh 

dirinya sendiri. Manusia akan hidup dalam komunitas tertentu dengan berbagai persoalan 

kemanusiaan. Dari keadaan inilah, pendeta kemudian hadir sebagai panutan untuk 

melaksanakan panggilan Allah di tengah kehidupan tersebut.21 Sejalan dengan Engel, 

Clinebell menyatakan peran pendeta sebagai konselor pastoral yaitu dengan melakukan 

fungsi konseling pastoral yakni salah satunya dengan memperbaiki hubungan.  

Teori ini tidak mendukung hasil penelitian. Peran pendeta yang digambarkan dalam 

teori tidak sesuai dengan yang ditemui. Menurut Clinebell,  peran profesional pendeta 

seharusnya memungkinkan pendeta untuk kemudian dapat mengambil inisiatif dalam 

usaha mencapai yang dibutuhkan konseli dalam pendampingan. Inisiatif pastoral itu 

berfungsi untuk memperbaiki kepasifan dan ketidakterlibatan konselor. Kemauan pendeta 

untuk menanggung resiko, sering membangun jembatan penolong jauh sebelum konseli 

spontan mencari pertolongan.22 Penulis melihat, bahwa sebenarnya dengan penggunaan 

inisiatif pastoral seharusnya menghindari kekerasan maupun paternalisme. Kunjungan 

pastoral merupakan pengungkapan dari inisiatif pastoral, dan merupakan alat penting 

dalam perwujudan pelayanan pendampingan kepada orang di rumahnya, sehingga dalam 

melakukan hal tersebut, pendeta mengenal dan membangun jembatan hubungan bagi 

                                                           
21 Engel, Konseling suatu fungsi pastoral, 33.  
22Howard Clinebell, Tipe-tipe Dasar, 91. 



 

orang yang membutuhkan pendampingan dan konseling. Namun, yang didapati pada 

permasalahan ini, pendeta tidak mampu menggunakan keterampilan berkomunikasi dan 

empati untuk melihat permasalahan tersebut.  

 

4.2.5 Peran Pendeta sebagai Psikolog terhadap Masalah Psikologis 

 Pada permasalahan ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ketiga 

informan yang mengalami kekerasan dari pasangannya mengakibatkan terjadinya 

gangguan psikis. Hal ini dikarenakan perasaan yang tidak terkontrol kemudian 

mempengaruhi cara berpikir dan tingkah laku. Tekanan yang dialami ketiga informan 

merupakan permasalahan psikologis. Kubeka dalam Petronella menyatakan bahwa 

kekerasan pasangan intim meliputi kekerasan fisik, pelecehan seksual, emosional, verbal, 

pelecehan psikologis, dan intimidasi. 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.23 

 Berhubungan 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. Dalam realitas yang dijumpai 

berdasarkan wawancara, peran pendeta memunculkan persepsi yang berbeda.  

                                                           
23Petronella& Yolanda Dreyer, “A pastoral psychological approach to domestic violence...”, 1-8. 



 

 Peran pendeta terhadap kasus perselingkuhan sehingga berdampak pada  kekerasan 

yang dialami Ibu Yako (58) dan Ibu Mina (49), mengenai perbedaan tingkat pendidikan 

(pendapatan) yang berdampak juga pada keadaan ekonomi, pendeta menjalankan perannya 

dengan melakukan pendampingan, yakni berempati dan peduli dalam bentuk kehadiran 

secara penuh untuk mendengarkan mereka terhadap keadaan yang dialami dengan 

pemikiran setiap manusia tidak pernah bebas dari permasalahannya, serta menjalani 

perkunjungan pastoral. Sedangkan sebaliknya ibu Atha (24), tidak dilayani. Padahal kalau 

dilihat, realitas kekerasan yang dialami oleh ibu Atha (24) cukup berat untuk dijalaninya. 

 Mengacu pada teori Clinebell, fungsi menyembuhkan, membimbing bahkan 

menopang dalam proses mendengar dan berefleksi dalam pendampingan akan sangat 

membantu pendeta dalam menjalankan perannya. 24 

 Berbicara mengenai hubungan yang menyembuhkan, dapat bertumbuh bila pendeta 

mencurahkan seluruh perhatiannya sehingga dia berada bersama konseli. Hal ini, 

mempunyai pengertian bagaimana pendeta mengkonsentrasikan diri pada pendengaran 

dan tanggapan yang empatik dan bersifat memelihara yang sangat penting kemudian, 

dalam usaha pendeta mendengar perasaan melalui kata-kata termasuk juga mendengar 

perasaan yang tersirat. 

 

                                                           
24Howard Clinebell, Tipe-tipe Dasar, 98. 


