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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 Pandemi COVID-19 di Indonesia bermula dari dua orang perempuan di 

Depok yang melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang sedang berada di 

Indonesia. Sejak saat itu penularan COVID-19 terjadi begitu cepat dan semakin hari 

kasus harian semakin bertambah.1 Keadaan pandemi yang sangat menakutkan serta 

menimpa banyak korban di Karawang yang adalah kota Industri, yaitu sebanyak 

8.316 kasus, 862 kasus yang masih dalam perawatan, serta 284 kasus yang 

meninggal sejak 22 Januari 2021.2 Di GKP Immanuel Karawang sendiri anggota 

jemaat dan simpatisan yang terpapar COVID-19 sejak September 2020 – Agustus 

2021 sebanyak 257 jiwa dan yang meninggal dunia sebanyak 8 jiwa.3 Hal ini 

membuat GKP Immanuel Karawang tidak dapat melakukan kegiatan 

pendampingan pastoral secara tatap muka. Virus ini berkembang secara cepat dan 

menyerang segala kategori usia, mulai dari anak kecil, remaja, dewasa hingga 

lansia. 

 Pandemi ini berdampak pada segala aspek, selain kegiatan yang dibatasi, 

jemaat juga mengalami dampaknya.4 Banyak anggota jemaat yang kehilangan 

pekerjaan atau kurangnya penghasilan mereka, selain itu ada banyak anggota 

jemaat GKP Immanuel Karawang ataupun simpatisan yang terkena paparan virus 

COVID-19, juga ada jemaat yang kehilangan anggota keluarganya atau orang-

orang yang mereka kasihi karena virus COVID-19. 

 Bentuk kepedulian GKP Immanuel Karawang terhadap jemaat dalam masa 

pandemi adalah membentuk Gugus Tugas COVID-19 GKP Immanuel Karawang 

(GTC19-GKP Immanuel Karawang). Program kerja GTC19-GKP Immanuel 

Karawang adalah mendata jemaat ataupun simpatisan GKP Immanuel Karawang 

yang terpapar COVID-19, menyusun protokol kesehatan dalam berbagai aktivitas 

 
1 Andreas A. Yewangoe, Menakar COVID-19 Secara Teologis (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 

2020), IX-X. 
2 Rulina Ega Karsya Armani, Siti Nursanti, Muhammad Ramdhani, “Kampanye GEMA (Gerakan 

Bersama) Melawan COVID-19 Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang”, 

MetaCommunication: Journal of Communication Studies 6, No. 1 (Maret: 2021), 11. 
3 Wawancara dengan Pengurus GTC19-GKP Immanuel Karawang, tanggal 31 Agustus 2022 via 

WhatsApp. 
4 Wawancara dengan Pdt. Anna Marjani Sarniem S.Th (Pendeta Jemaat GKP Immanuel 

Karawang), tanggal 7 Juli 2022 via WhatsApp. 
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di GKP Immanuel Karawang, memberikan bantuan secara jasmani berupa makanan 

dan obat-obatan serta vitamin agar jemaat dapat kembali pulih.5 Namun tidak dapat 

dipungkiri jemaat merasakan ketakutan serta kehancuran saat pandemi 

berlangsung.6 Jemaat bagaikan domba yang bingung kemana mereka harus mencari 

penguatan, mereka membutuhkan gembala untuk mendampingi mereka agar 

mereka dapat dikuatkan dalam menghadapi segala pergumulan yang dihadapi 

dalam badai pandemi COVID-19. 

  Dengan adanya pembatasan kegiatan secara tatap muka yang dilakukan oleh 

gereja dan juga pemerintah, GKP Immanuel Karawang kemudian membuat 

pendampingan pastoral secara online melalui berbagai media sosial. Media sosial 

dapat dikatakan sebagai media digital dimana menjadi tempat realitas sosial 

terjadi dari ruang-waktu tersebut penggunanya dapat membuat sebuah percakapan. 

Penggunaan dari media sosial ini pun bersifat positif dan negatif.7 Dalam media 

sosial juga ada berbagai dimensi salah satunya ialah dimensi sosial-siber atau 

dimensi ruang, dimana semua hal dan pengalaman dialami atau ditunjukkan melalui 

ruang atau layar komputer. Menjadikan ruang virtual sebagai tempat berinteraksi 

sosial ataupun virtual society.8 Kemudahan komunikasi melalui ruang virtual 

sangat membantu masyarakat ketika tidak dapat bertemu dengan lawan bicara 

secara tatap muka terkhususnya dalam pandemi COVID-19 yang menyebabkan 

dilema bagi gereja. 

  Dalam dilema, pelayanan pastoral terus berlanjut 

dengan berbagai penyesuaian. Hal ini menunjukkan bahwa manusia membutuhkan 

orang lain untuk mencari hidupnya sekaligus menemukan makna, dibutuhkan dan 

sebaliknya.9 Kesadaran GKP Immanuel Karawang membuat pendampingan 

pastoral secara daring ini sejalan dengan pemikiran Aart van Beek karena manusia 

 
5 Wawancara dengan Pdt. Agus Paulus Husen, M.Si (Pendeta Jemaat GKP Immanuel Karawang), 

Tanggal 9 Juli 2022 via WhatsApp. 
6 Wawancara dengan Ibu. AB (Jemaat GKP Immanuel Karawang), Tanggal 8 Juli 2022 via 

WhatsApp. 
7 Anang Sugeng Cahyono, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di 

Indonesia”. Jurnal Publiciana 9, No. 1 (Maret 2017): 153. 
8 Rulli Nasrullah, Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi. (Bandung: 

Simbiosa Rekatama Media, 2015), 56-57. 
9 Imanuel Teguh Harisantoso, “Masker: Pendekatan Konseling Pastoral di Era Pandemi”. Jurnal 

Teologi Berita Hidup 4, No.2 (Maret: 2022), 554. 
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adalah makhluk sosial, dalam pengertian bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. 

Dalam menjalani kehidupannya tidak selalu manusia ataupun jemaat berhadapan 

dengan hal-hal yang baik, namun juga manusia mempunyai pergumulan-

pergumulan yang terjadi dalam hidupnya. Ketika jemaat sedang menghadapi 

pergumulan acap kali pendampingan pastoral dianggap sebagai obat yang mujarab 

atau sebagai ilmu baru yang bersifat rohani.10 Dalam masa pandemi COVID-19 

keterbatasan mobilitas fisik menjadi kendala, sehingga pendampingan pastoral 

secara daring dapat menjadi alternatif dari sinilah Teknologi Informasi dapat 

dimanfaatkan.11 Stephen dan Kate didalam Engel berpendapat bahwa teknologi 

seperti (1) Data-Storage Technology yaitu alat merekam suara maupun visual, (2) 

Email Technology dengan keuntungan adanya history pesan yang tersimpan 

sehingga pendamping dapat merefleksikan kalimat-kalimat yang telah dikirim, (3) 

WebCams/Teleconference yaitu sebuah teknologi komunikasi dua arah yang 

diakses secara daring seperti video call, google meet, zoom, dsb.12 Pada masa 

pandemi pendampingan pastoral memang dibutuhkan oleh jemaat. 

  Pendampingan pastoral menghubungkan orang dengan Tuhan dan sesama 

dalam arti tidak hanya meringankan beban penderitaan, tetapi juga 

mengembangkan dan memperkuat mereka dalam kehidupan spiritual mereka untuk 

membangun dan memelihara hubungan dengan orang lain.13 Terdapat nilai-nilai 

sosial budaya yang ada dalam budaya Indonesia seperti gotong royong, berbagi rasa 

dan menerima, persaudaraan yang rukun dan solidaritas, serta pertemanan yang 

saling menghargai dan menghormati. Hal ini adalah suatu upaya untuk 

memberdayakan potensi yang dimiliki oleh yang didampingi untuk meningkatkan 

kualitas hidup yang didampingi.14 Dengan demikian yang didampingi dapat 

mengembangkan potensinya melalui perjumpaan budaya. 

 
10 Aart Martin Van Beek. Konseling Pastoral: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Penolong Di 

Indonesia. (Semarang: Satya Wacana, 1987), 3. 
11 Jacob Daan Engel, Konseling Pastoral dan Isu-isu Kontemporer (Jakarta: BPK Gunung Mulia 

2016), 89. 
12 Engel, Konseling Pastoral dan Isu-isu Kontemporer. 91-92. 
13 Jacob Daan Engel, Pastoral dan Kebutuhan Dasar Konseling (Jakarta:BPK Gunung Mulia, 

2016), 4. 
14 Jacob Daan Engel, Pendampingan Keindonesian (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020), 13. 
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 Dalam proses pendampingan juga harus terjadi relasi antara pendamping dan 

yang didampingi. Ada beberapa peran relasi pendamping yang harus diterapkan 

ketika melakukan pendampingan (1) Kehadiran, kehadiran pendamping sangat 

dibutuhkan karena ketika yang didampingi mempunyai pergumulan, ia 

membutuhkan sosok yang hadir. (2) Mendengarkan, kehadiran pendamping dengan 

mendengarkan secara penuh perhatian dapat mendukung yang didampingi dalam 

proses pendampingannya. (3) Saling Pengertian, karena adanya perbedaan antara 

pendamping dan yang didampingi maka pendamping harus belajar untuk 

memahami yang didampinginya. (4) Bekerja Sama, sebagai seorang pendamping 

harus mencintai tugasnya, karena hal ini akan berdampak juga pada praktiknya saat 

melakukan pendampingan. Sehingga yang didampingi merasakan juga ketulusan 

pendamping dalam mendampingi, dan terciptanya kerjasama yang baik saat proses 

pendampingan. (5) Kelemahlembutan dan Kehangatan, ketulusan dan 

kelemahlembutan dapat membuat yang didampingi menjadi mudah bergaul secara 

luwes dan sanggup untuk menyesuaikan dirinya dengan baik serta dapat dengan 

cepat masuk kedalam dunia pendamping dan dapat dipercaya. (6) Dapat Dipercaya, 

sifat ini kemungkinan besar dapat membuat yang didampingi menjelaskan apa 

pergumulannya, dengan percaya diri dan tidak khawatir kalau rahasianya akan 

disebarluaskan.15 Dalam situasi pandemi COVID-19, lima hal tersebut sangat 

diperlukan bagi penyintas COVID-19 maupun setiap masyarakat yang terkena 

dampak dari pandemi COVID-19. 

  Jemaat merasa bersyukur ketika pandemi COVID-19 berlangsung tetap ada 

konseling pastoral secara online baik konseling secara pribadi maupun dari sharing-

sharing ibadah melalui media  telephone, chat, video call, dsb, namun perasaan 

tidak puas tetap ada, jemaat lebih menyukai pendampingan pastoral secara onsite 

karena dapat langsung berinteraksi dengan pendeta jemaat maupun dengan warga 

jemaat yang lainnya.16 Latar belakang inilah yang membuat penulis tertarik untuk 

meneliti hal ini, dimana proses pendampingan pastoral yang biasanya dilakukan 

dengan kehadiran pendamping secara langsung bahkan tak jarang pendamping 

 
15 Engel, Pastoral dan Kebutuhan Dasar Konseling, 35-46. 
16 Wawancara dengan Pdt. Anna Marjani Sarniem, S.Th (Pendeta Jemaat GKP Immanuel 

Karawang), tanggal 8 Juli 2022 Via WhatsApp. 
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melakukan physical touch terhadap yang didampingi agar merasa aman dan lebih 

tenang, kini karena pandemi-COVID19 pastoral dilakukan secara daring melalui 

berbagai media sosial yang merupakan hal baru bagi GKP Immanuel Karawang. 

Gereja memanfaatkan teknologi sebagai sarana dalam pelayanan pastoral.  

  Penelitian tentang pendampingan pastoral di masa pandemi COVID-19 

sudah dilakukan oleh beberapa orang yaitu: pertama, Marnaek Nainggolan dengan 

judul Strategi Pendampingan Pastoral Bagi Jemaat di Era Pandemi COVID-19.17 

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya gereja perlu menerapkan strategi untuk 

pendampingan pastoral yang relevan diera pandemi COVID-19 dengan mengambil 

nilai-nilai yang penting dari enam strategi pendampingan pastoral. Kedua, Farno 

F.B Gerung dan Hesky Charles Opit dengan judul Peran Pastoral Konseling 

Kristen di Tengah Krisis Pandemi COVID-19.18 Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa kondisi krisis dari COVID-19 membuat konselor/pendamping Kristen harus 

berperan dalam pendampingan pastoral. Ketiga, Yonatan Alex Arifianto, Sari 

Saptorini, Kalis Stevanus dengan judul Pentingnya Peran Media Sosial dalam 

Pelaksanaan Misi di Masa Pandemi COVID-19.19 Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa dengan memberdayakan jemaat untuk aktif menggunakan 

media sosial sebagai wahana gereja untuk mewartakan Injil, tidak perlu bertatap 

muka, tetapi dalam segala keadaan di tengah-tengah masyarakat, misi tetap 

dijalankan.  

  Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus untuk 

mengkaji pelayanan media sosial di GKP Immanuel Karawang pada masa pandemi 

COVID-19 dari perspektif pendampingan pastoral. Maka dari latar belakang yang 

ada penulis mengajukan judul “Pelayanan Pendampingan Pastoral Melalui Media 

Sosial di GKP Immanuel Karawang Pada Masa Pandemi COVID-19”. 

 

 

 
17 Marnaek Nainggolan, “Strategi Pendampingan Pastoral Bagi Jemaat Di Era Pandemi COVID-

19”, CARAKA: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika 3, No. 1 (Mei: 2022). 
18 Farno F.B Gerung dan Hesky Charles Opit, “Peran Pastoral Konseling Kristen di Tengah Krisis 

Pandemi COVID-19”, POIMEN: Jurnal Pastoral Konseling 1, No. 1 (Juni: 2020). 
19 Yonatan Alex Arifianto, Sari Saptorini, Kalis Stevanus, “Pentingnya Peran Media Sosial dalam 

Pelaksanaan Misi di Masa Pandemi COVID-19.”, HARVESTER: Jurnal Teologi dan 

Kepemimpinan Kristen 5, No. 2 (Desember: 2020). 
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Rumusan Masalah 

 Melalui latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

● Bagaimana Pelayanan Pendampingan Pastoral Melalui Media Sosial di 

GKP Immanuel Karawang Pada Masa Pandemi COVID-19? 

Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji Pelayanan Pendampingan 

Pastoral Melalui Media Sosial di GKP Immanuel Karawang Pada Masa Pandemi 

COVID-19. 

Manfaat Penelitian 

 Secara teoritis, melalui penulisan ini penulis berharap dapat membantu para 

pembaca yang akan menjadikan penelitian ini sebagai referensi atau acuan dalam 

menulis hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan pendampingan pastoral melalui 

media sosial di GKP Immanuel Karawang pada masa pandemi COVID-19. 

 Secara praktis, penulis berharap bahwa penelitian ini mampu memberikan 

manfaat bagi penulis sendiri dalam memahami model pendampingan pastoral 

melalui media sosial di era pandemi dan untuk memberikan kontribusi pemikiran 

bagi gereja agar gereja mampu memberikan pelayanan terbaiknya melalui 

pendampingan pastoral melalui media sosial. 

Metode Penelitian 

 Penulis menggunakan jenis metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, 

karena setiap hal yang terjadi dalam penelitian dijelaskan secara deskriptif untuk 

mendeskripsikan dan menguraikan setiap penjelasan dalam penelitian.20 Urgensi 

dalam penelitian ini adalah penulis akan mengkaji bagaimana pelayanan melalui 

media sosial dalam mengembangkan pelayanan pendampingan pastoral. Dalam hal 

ini penulis akan mendeskripsikan tentang bentuk pelayanan pendampingan pastoral 

melalui media sosial di GKP Immanuel Karawang pada masa pandemi COVID-19. 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis guna untuk 

memperlengkapi penulisan penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik 

 
20 J. Melong Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 6. 
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snowball sampling dengan metode wawancara. Teknik snowball sampling adalah 

teknik yang dulunya hanya berjumlah kecil namun kemudian menjadi membesar.21 

Metode wawancara ini sendiri adalah proses untuk mendapatkan keterangan untuk 

tujuan penelitian penulis dengan menggunakan cara tanya jawab sambil bertatap 

muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang akan diwawancarai 

atau juga disebut sebagai informan.22 Penulis akan mewawancara Pendeta Jemaat, 

Penatua, Anggota Jemaat, dan Jemaat Penyintas COVID-19. Serta teknik observasi 

yang adalah pengamatan penulis dengan panca indra yaitu mata serta dibantu oleh 

panca indra lainnya dengan cara mengamati keseharian ataupun kegiatan yang 

dilakukan oleh yang akan diamatinya.23 Penulis akan mengobservasi GKP 

Immanuel Karawang terkhususnya kepada pendeta jemaat, majelis jemaat dan 

anggota jemaat. Penulis juga menggunakan beberapa literatur yang akan membantu 

penulis untuk mempertajam pemikiran penulis terkait dengan fenomena penelitian 

penulis. 

Sistematika Penulisan 

 Agar penulisan ini mudah dipahami oleh pembaca, maka dari itu harus 

disusun sistematika penulisan. Bagian pertama berupa pendahuluan, yang akan 

membahas latar belakang rumusan masalah, tujuan dari penulisan ini serta 

manfaatnya bagi pembaca maupun gereja. Kemudian penulis menjelaskan tentang 

metode penelitian yang penulis gunakan. Bagian kedua memaparkan tentang teori 

pendampingan pastoral yang meliputi, pemahaman, definisi, fungsi, teknik, dan 

pendekatan pendampingan pastoral. Bagian ketiga penulis akan mendeskripsikan 

pelayanan media sosial di GKP Immanuel Karawang pada masa pandemi COVID-

19. Bagian keempat menganalisis dan membahas pelayanan media sosial di GKP 

Immanuel Karawang pada masa pandemi COVID-19 dari perspektif pendampingan 

pastoral. Bagian kelima adalah penutup yang meliputi kesimpulan berupa temuan-

temuan hasil penelitian dan pembahasan serta kontribusi dan rekomendasi untuk 

penelitian selanjutnya. 

 
21 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dab R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2008), 302. 
22 M. Burhan Bungin. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu 

Sosial Lainnya (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 108. 
23 M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif 115. 
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LANDASAN TEORI 

Pendampingan Pastoral 

Kata pendampingan pastoral merupakan gabungan kata yang memiliki arti 

pelayanan, yaitu kata pendampingan dan pastoral. Pertama, bantuan harus menjadi 

bagian dari kata kerja. Menurut Aart Van Beek, mendampingi adalah suatu tindakan 

yang membantu orang lain karena disebabkan oleh sesuatu hal sehingga perlu 

didampingi.24 Orang yang melakukan kegiatan mendampingi disebut pendamping 

dan yang membutuhkan pendamping disebut yang didampingi. Hubungan antara 

pendamping dan yang didampingi adalah paralel atau timbal balik. Dalam proses 

interaksi pihak yang paling bertanggung jawab adalah yang didampingi.25 Maka 

dari itu dapat dikatakan bahwa konsep pendampingan pastoral adalah kegiatan yang 

saling bahu membahu, menemani, membagi/berbagi dengan tujuan untuk saling 

menumbuhkan dan mengutuhkan.  

Menurut Howard Clinebell dalam Jacob Engel, pendampingan pastoral 

adalah suatu upaya pelayanan pertolongan dan penyembuhan dari gereja, baik itu 

secara individu maupun kelompok sehingga dapat bertumbuh dalam proses 

kehidupannya di masyarakat.26 Pendampingan pastoral adalah suatu upaya yang 

rancang untuk memberi pertolongan kepada individu ataupun kelompok yang 

sedang mengalami pergumulan atau sakit, agar masalah tersebut tidak menjadi 

penghalang dalam pertumbuhan di berbagai segi kehidupan. 

Engel menambahkan bahwa pendampingan pastoral adalah suatu panggilan 

yang harus dilakukan oleh setiap orang yang merespon panggilan Allah. 

Pendampingan pastoral mencakup pelayanan yang saling menyembuhkan dan 

menumbuhkan dalam suatu jemaat atau komunitas sepanjang hidupnya.27   Adapun 

fungsi-fungsi dari pendampingan pastoral ialah: 

1. Fungsi Bimbingan (guiding) 

Clebsch dan Jaekle dalam Engel mengatakan, fungsi bimbingan 

membantu konseli yang berada dalam kebingungan untuk menentukan 

 
24 Aart Van Beek, Pendampingan Pastoral (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), 9 
25 Aart Van Beek, Pendampingan Pastoral, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), 9-10. 
26 Engel, Pastoral dan Kebutuhan Dasar Konseling, 9. 
27 Engel, Pastoral dan Kebutuhan Dasar Konseling, 3. 
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pilihan-pilihan dan pengambilan keputusan yang pasti, jika pilihan dan 

keputusan demikian dipandang sebagai yang mempengaruhi keadaan 

jiwanya sekarang dan yang akan datang. Fungsi membimbing berarti 

membantu konseli ketika harus mengambil keputusan di antara pilihan-

pilihan yang ada karena pilihan-pilihan tersebut timbul dari relasi pastoral 

yang mempengaruhi keadaannya di masa sekarang dan akan datang. 

2. Fungsi Penopangan (sustaining) 

Clinebell didalam Engel menjelaskan bahwa fungsi menopang 

membantu konseli yang sakit atau terluka agar dapat bertahan dan 

mengatasi suatu kejadian yang terjadi pada waktu lampau. Fungsi 

menopang, menolong yang didampingi mengalami luka atau sakit untuk 

bertahan menghadapi dan melewati masa-masa sulit yang dialami.28  

Willian Clebsch & Charles. R Jaekle, membedakan fungsi menopang 

dalam empat tugas yaitu : 1) Tugas penjagaan (preservation) untuk 

mendukung orang yang telah mengalami kehilangan agar ia tidak 

tenggelam lebih jauh dan kesedihan sedapat mungkin dapat diatasi; 2) 

tugas penghiburan (consolation) sejauh penderita terbuka terhadapnya; 3) 

tugas pemantapan (consolidation) yang berusaha mengerahkan dan 

menyusun kembali sisa tenaga agar konseli menangani situasinya secara 

mandiri; 4) tugas pemulihan (redemption) bila yang didampingi mulai 

membangun rancangan hidup baru, agar berpangkal pada situasi yang 

baru, mengusahakan pembaruan semaksimal mungkin. 

3. Fungsi Penyembuhan (healing) 

Fungsi penyembuhan merupakan pelayanan pastoral secara holistik, 

lahir dan batin, jasmani dan rohani, tubuh dan jiwa. Fungsi 

menyembuhkan ini menuntun yang didampingi mengungkapkan perasaan 

hatinya yang terdalam. Sebab bukan tidak mungkin secara fisik merupakan 

akibat dari sebuah tekanan secara psikis emosional. Fungsi penyembuhan 

mengatasi kerusakan dilakukan dengan cara mengembalikan yang 

didampingi pada suatu keutuhan dan menuntunnya arah yang lebih baik 

dari sebelumnya. 

 
28 Engel, Pastoral dan Kebutuhan Dasar Konseling, 6. 
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4. Fungsi Memulihkan/Memperbaiki Hubungan (reconciling) 

Fungsi memulihkan berarti membantu yang didampingi memperbaiki 

kembali hubungan yang rusak antara dirinya dan orang lain. Fungsi 

memulihkan menolong yang didampingi memaafkan kesalahan yang telah 

dilakukan orang dan memberi mereka pengampunan. 

5. Fungsi Memelihara/Mengasuh (nurturing) 

Clinebell mengatakan bahwa fungsi memelihara atau mengasuh 

memampukan konseli untuk mengembangkan potensi-potensi yang 

diberikan Allah kepadanya.29 Fungsi ini merupakan suatu proses 

pendidikan agar konseli memiliki kemampuan yang dianugerahkan Tuhan, 

yang dapat dikembangkan untuk kebaikannya di masa depan. 

Masyarakat mempunyai kerinduan yang besar untuk menolong sesama 

dalam kehidupannya. Dalam masyarakat tradisional wujud dalam menolong 

sesama mereka adalah dalam bentuk perhatian dan kepedulian yang tinggi, karena 

sudah termotivasi oleh sifat kegotongroyongan dan saling menolong satu yang 

sudah terbentuk menjadi suatu kebiasaan atau adat-istiadat dalam masyarakat 

tersebut. Kemajuan teknologi membuat permasalahan semakin kompleks sehingga 

untuk memberikan untuk menyelesaikan suatu permasalahan tidak cukup hanya 

menggunakan pendekatan tradisional, cara-cara tradisional ini bahkan kurang 

menjawab dalam kehidupan yang sudah modern.30 Untuk menjawab kebutuhan 

tersebut, maka dari itu terdapat pendekatan pendampingan pastoral dengan 

memanfaatkan perkembangan teknologi. 

Keterbatasan mobilitas fisik yang didampingi menjadi suatu penghambat 

untuk dilakukannya sesi pendampingan pastoral secara tatap muka, dan akhirnya 

hal inilah yang melahirkan ide pendampingan daring/online. Menurut Wardell 

dalam Engel, online counseling diuji pertama kali antar komputer di Universitas 

California, LA dan Universitas Stanford. Sejak saat itulah pendampingan secara 

online berkembang pesat dan para praktisi berpikir bahwa pendampingan online 

lebih efisien dibandingkan dengan tatap muka/tradisional. Pendekatan 

pendampingan secara tradisional menuntut adanya tatap muka secara langsung 

 
29 Engel, Pastoral dan Kebutuhan Dasar Konseling, 5-9. 
30 Engel, Konseling Pastoral dan Isu-isu Kontemporer, 87 
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antara pendamping dan yang didampingi. Pada era digital saat ini, keterbatasan 

waktu dan tempat antara yang didampingi dan pendamping dapat diatasi.31 Baik 

pendamping dan yang didampingi dapat bertemu dan melakukan proses 

pendampingan tanpa harus bertemu secara langsung. 

Hal ini memungkinkan mereka untuk terlibat dalam pendampingan secara 

daring jika mereka tinggal di daerah terpencil, mereka tinggal di daerah yang 

terpencil, atau mungkin ada alasan mengapa yang didampingi sulit untuk 

meninggalkan rumah, misalnya tanggung jawab untuk merawat yang muda, tua 

atau lemah. Pendampingan daring ini juga berguna jika yang didampingi adalah 

penyandang disabilitas.32 Mereka yang memiliki masalah mobilitas mungkin 

mengalami kesulitan dalam mengakses tempat tatap muka, dan/atau kesulitan 

dengan transportasi umum. Mereka dengan gangguan pendengaran mungkin 

menemukan e-counselling yang cocok, terutama di mana tidak ada akses ke 

penandatangan, atau sifat masalah berarti bahwa klien memilih untuk tidak 

memiliki orang ketiga hadir di ruangan. 

Media Sosial 

Danah Boyd dalam Rulli Nasrullah menjelaskan bahwa media sosial adalah 

kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun kelompok untuk 

berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu dapat saling 

berkolaborasi atau bermain. Sedangkan Van Dijk dalam Nasrullah menjelaskan 

bahwa media sosial adalah platform media yang berfokus pada kehadiran pengguna 

yang memfasilitasi mereka dalam beraktifitas dan juga berkolaborasi. Maka Dari 

itu media sosial bisa dilihat sebagai satu fasilitator online yang menguatkan 

hubungan pengguna dalam ikatan sosial.  Intinya adalah, ada banyak hal yang dapat 

dilakukan di media sosial.33 Berbagai bentuk interaksi, kerjasama, kegiatan saling 

kenal dalam bentuk tulisan, visual, dan audiovisual.34 Media sosial dimulai dengan 

tiga hal, yaitu: sharing, collaborating dan connecting. 

 
31 Engel, Konseling Pastoral dan Isu-isu Kontemporer,90 
32 Gill Jones dan Anne Stoke, Online Counselling: A Handbook for Practitioners (New York: 

Bloombury Publishing), 2. 
33 Nasrullah, Media Sosial, 11. 
34 Kadek Yati Fitria Dewi, Kadek Endrayana, Gede Ema Riawan, “A Life of Social Media: 

Tatanan Komunikasi Dalam Media”, Daiwi Widya Jurnal Pendidikan 09, no. 1 (Juni 2022): 32 
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Media sosial mempunyai karakteristik khusus, adapun karakteristik media 

sosial35  yaitu: 

1. Jaringan, jaringan adalah infrastruktur yang menghubungkan komputer 

bersama-sama dengan perangkat keras lainnya. Koneksi ini diperlukan 

karena komunikasi, termasuk transfer data, dapat terjadi saat komputer 

terhubung. 

2. Informasi, pada media sosial, informasi menjadi bahan utama yang 

dikonsumsi oleh pengguna. Bahan utama tersebut pada dasarnya adalah 

bahan utama yang diproduksi dan didistribusikan antar pengguna itu sendiri. 

Dari kegiatan konsumsi inilah pengguna dan pengguna lain membentuk 

sebuah jaringan yang pada akhirnya secara sadar atau tidak bermuara pada 

institusi masyarakat berjejaring (network society). 

3. Arsip, Bagi pengguna media sosial, arsip menjadi sebuah karakter yang 

menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapanpun 

dan melalui perangkat apapun.  

4. Interaksi, karakter yang mendasar dari media sosial ialah terbentuknya 

jaringan antar pengguna. Jaringan ini bukan hanya untuk memperluas 

hubungan pertemanan atau pengikut (follower) di internet semata, tetapi 

juga harus dibangun dengan interaksi antar pengguna tersebut. 

5. Simulasi Sosial, Media sosial memiliki karakter sebagai medium 

berlangsungnya masyarakat (society) di dunia virtual. Media sosial 

memiliki keunikan dan pola yang dalam banyak kasus berbeda dan tidak 

dijumpai.  

6. Konten Oleh Pengguna (User Generated Content), pada media sosial konten 

adalah sepenuhnya milik dan berdasarkan kontribusi pengguna atau pemilik 

akun. UGC adalah relasi simbiosis dalam budaya media baru yang 

memberikan peluang serta keleluasaan pengguna untuk berpartisipasi. Hal 

ini berbeda dengan media lama (tradisional) dimana khalayaknya sebatas 

menjadi objek atau sasaran yang pasif dalam distribusi pesan.  

 
35 Nasrullah, Media Sosial, 15-31. 
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Menurut Nasrullah setidaknya terdapat enam jenis kategori besar media 

sosial, yaitu: Media jejaring sosial (social networking), yang merupakan medium 

yang paling populer dalam kategori media sosial. Media ini merupakan sarana yang 

bisa digunakan pengguna untuk melakukan hubungan sosial, termasuk konsekuensi 

atau efek dari hubungan sosial tersebut di dunia virtual. Karakter utama dari situs 

jejaring sosial adalah setiap pengguna membentuk jaringan pertemanan, baik 

terhadap pengguna yang sudah diketahuinya dan kemungkinan saling bertemu di 

dunia nyata (offline) maupun membentuk jaringan pertemanan baru. Beberapa 

contoh dari jejaring sosial adalah, facebook, linkedin, dll. Blog, adalah media sosial 

yang memungkinkan penggunanya untuk mengunggah aktivitas keseharian, saling 

mengomentari, dan berbagi, baik tautan web lain, informasi, dan sebagainya. 

Microblogging, Tidak berbeda dengan jurnal online (blog), microblogging 

merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk menulis dan 

mempublikasikan aktifitas serta atau pendapatnya. Contoh microblogging yang 

paling banyak digunakan adalah Twitter. Media Sharing, Situs berbagi media 

merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi penggunanya untuk berbagi 

media, mulai dari dokumen (file), video, audio, gambar, dan sebagainya. Contoh 

media ini adalah: Youtube, Flickr, Photo-bucket, atau snapfish. Social 

Bookmarking, Penanda sosial merupakan media sosial yang bekerja untuk 

mengorganisasi, menyimpan, mengelola, dan mencari informasi atau berita tertentu 

secara online. Wiki, Mirip dengan kamus atau ensiklopedi, wiki menghadirkan 

kepada pengguna pengertian, sejarah hingga rujukan buku atau tautan tentang satu 

kata.36  Namun pengkategorian jenis-jenis media sosial ini tidak terbatas pada 

pembagian ini, karena adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat di 

internet. 

Pandemi COVID-19 

Pada akhir tahun 2019 kota Wuhan yang adalah ibu kota provinsi Hubei di 

Cina dengan jumlah penduduk 9.100.000 jiwa menjadi terkenal seketika di seluruh 

dunia. Dari kota inilah virus yang sampai saat ini masih berdampingan bersama 

masyarakat ditemukan. Awalnya ada seseorang yang baru pulang dari pasar daging 

 
36 Nasrullah, Media Sosial, 40-46. 
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di kota itu menderita pneumonia berat. Saat dokter memeriksanya, dokter 

menemukan virus yang berbahaya dalam tubuhnya. Virus itu seperti MERS 

dan/atau SARS yang menulari dunia dan benar saja penularan virus tersebut tidak 

dapat dibendung dan kota Wuhan terancam bahaya.37 Tidak memakan waktu lama, 

penularan virus ini sudah ke seluruh dunia dan virus ini telah menjadi pandemi. 

Virus yang berbahaya ini dinamakan COVID-19 atau kepanjangan dari 

Corona Virus Disease dan angka 19 menandakan bahwa virus ini mulai marak pada 

2019. Di Indonesia sendiri virus COVID-19 ini ditemukan pertama kali bermula 

dari dua orang perempuan di Depok yang melakukan kontak dengan warga negara 

Jepang yang sedang di Indonesia. Sejak saat itu penularan COVID-19 terjadi begitu 

cepat dan semakin hari kasus harian pasien COVID semakin bertambah.38 Dari data 

Kemenkes RI tahun 2020, total kasus COVID-19 di bulan April tercatat sebanyak 

9.511 kasus dan untuk angka kematian sebanyak 773 kasus.39 Virus ini menyerang 

segala kategori usia, mulai dari anak kecil, remaja, dewasa hingga lansia. 

Pada 27 Januari 2020, kebijakan pertama Indonesia adalah mengeluarkan 

pembatasan perjalanan dari provinsi Hubei, pusat COVID-19. Pada saat yang sama, 

Indonesia mengevakuasi 238 WNI dari Wuhan. Setelah laporan pertama kasus 

terinfeksi, Indonesia mulai menyadari kebrutalan situasi saat ini dan mengambil 

berbagai langkah untuk mengatasi pandemi COVID-19, termasuk menetapkan 100 

rumah sakit umum daerah sebagai rumah sakit rujukan pada 3 Maret 2020 

menetapkan kebijakan dan langkah. Pemerintah Indonesia juga telah menerapkan 

langkah-langkah social distancing di masyarakat, antara lain penggunaan masker, 

cuci tangan/hand sanitizer, menjaga jarak/menghindari keramaian, meningkatkan 

ketahanan fisik, dan pola makan seimbang. Selain itu, ada keputusan Presiden 

Indonesia tentang gugus tugas untuk respon cepat terhadap COVID-19.40 Pada 

akhir Maret 2020, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Indonesia 

 
37 Andreas A. Yewangoe, Menakar Covid-19 Secara Teologis (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 

2020), IX. 
38 Yewangoe, Menakar Covid-19, X. 
39 Anggreani N. Paat, “Pendampingan Pastoral Terhadap Penyesuaian Diri Mahasiswa IAKN 

Kupang Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19”, Voice Of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan 

Agama 4, no. 1 (Februari 2021): 35. 
40 Ririn Noviyani Putri, “Indonesia dalam Menghadapi Pandemi COVID-19”, Jurnal Ilmiah 

Universitas Batanghari Jambi 20, 2. (Juli, 2020): 707.  
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mengeluarkan pedoman aspek kesehatan dalam respon dan penanganan medis cepat 

COVID-19 di Indonesia. 

 

HASIL PENELITIAN 

Gambaran Umum Tempat Penelitian Sebelum Pandemi COVID-19 

GKP Immanuel Karawang terletak di daerah yang cukup strategis yaitu di 

tengah kota Karawang, Jawa Barat. Kota Karawang yang dikenal sebagai kota 

lumbung padi kini bertransformasi menjadi kota industri terbesar di Indonesia. 

Kebanyakan jemaat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil atau buruh 

pabrik/karyawan swasta di berbagai perusahaan yang tersebar di berbagai kawasan 

industri. Pada saat ini jumlah anggota KK di GKP Immanuel Karawang adalah 534 

dengan 1563 jiwa. GKP Immanuel Karawang mempunyai 1 Bakal Jemaat 

Kampung Teko dan 1 Pos Kebaktian Pebayuran. Karena kepadatan anggota jemaat, 

maka GKP Immanuel Karawang mempunyai 10 wilayah/sektor pelayanan. Hal ini 

memudahkan GKP Immanuel Karawang untuk mengorganisir kebutuhan 

pelayanan gereja mulai dari Kebaktian Rumah Tangga sampai kepada kunjungan 

atau pendampingan pastoral. 

Pelayanan Pendampingan Pastoral di GKP Immanuel Karawang Sebelum 

Pandemi COVID-19. 

Model pendampingan pastoral biasanya dilakukan secara langsung atau 

tatap muka. Pendampingan pastoral dilakukan bersama dengan Komisi Pelawatan 

setiap hari Selasa atau Jumat. Penatua pembina masing-masing wilayah juga 

memberikan informasi kepada pendeta jemaat tentang anggota jemaat yang perlu 

didampingi secara pastoral. Teknisnya jemaat yang mendatangi pendeta ataupun 

sebaliknya, terkadang yang hadir hanya pendeta jemaat saja, namun terkadang juga 

didampingi majelis jemaat. Dengan membuat janji terlebih dahulu, ataupun 

langsung berkunjung ke rumah jemaat, semua tergantung konteksnya. 

Pendampingan pastoral juga dilakukan melalui telefon ketika jemaat berada dalam 

kondisi berada di luar daerah.41 Dalam pendampingan pastoral tentu saja terdapat 

hal-hal yang tidak dapat dilaporkan/diinformasikan secara terbuka saat rapat 

 
41 Wawancara dengan Pdt. Anna Marjani Sarniem, S.Th, 8 Oktober 2022, GKP Immanuel 

Karawang. 
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majelis jemaat karena hal tersebut bersifat pribadi atau internal pendeta jemaat 

dengan jemaat yang didampingi.42 Pertemuan pendampingan pastoral disepakati 

oleh pendeta dan jemaat yang bersangkutan dalam menentukan waktu dan 

tempatnya dan diperlukan konfirmasi oleh yang didampingi untuk dapat 

menginformasikan pergumulan yang dialami. 

Pendampingan pastoral tidak hanya dilakukan oleh pendeta jemaat kepada 

jemaat secara pribadi, namun GKP Immanuel Karawang menghadirkan 

pendampingan melalui khotbah ataupun sharing dalam kebaktian kategorial seperti 

kebaktian rumah tangga, kebaktian tengah minggu, katekisasi, atau hanya bertegur 

sapa dari setiap anggota jemaat. Merujuk pada Tata Gereja dan Peraturan 

Pelaksanaan Tata Gereja (TG/PPTG) Gereja Kristen Pasundan, BAB VIII, Pasal 30 

tentang Pelaksanaan Penggembalaan Umum, ayat 1. Penggembalaan dilakukan 

oleh gereja melalui setiap Anggota Jemaat sebagai perwujudan imamat am orang 

percaya serta Majelis Jemaat dan Majelis Sinode selaku pimpinan gereja.43 Secara 

struktural terdapat jobdesk pendampingan pastoral yang dilakukan oleh pendeta, 

penatua, dan komisi. Namun tidak menutup kemungkinan setiap anggota jemaat 

dapat ambil bagian dalam melakukan pendampingan kepada anggota jemaat yang 

lain, contohnya bila ada jemaat dalam satu wilayah yang sama sedang sakit, jemaat 

yang lain dapat mengunjungi dan mendoakan jemaat yang sedang sakit untuk 

memberikan perhatian dan menguatkan. 

Keadaan GKP Immanuel Karawang Pada Masa Pandemi COVID-19. 

Pandemi COVID-19 di GKP Immanuel Karawang membawa banyak 

dampak bagi jemaat. Dampak kesehatan yang tercatat dalam periode September 

2020 - Agustus 2021, terdapat 257 Anggota jemaat yang terpapar COVID-19, 

diantaranya 8 anggota jemaat meninggal dunia.44 Gereja sempat ditutup dan segala 

kegiatan yang bersifat onsite dialihkan secara online dan hal ini juga merupakan hal 

yang baru bagi GKP Immanuel Karawang. Pandemi COVID-19 juga membawa 

 
42 Wawancara dengan Pdt. Agus Paulus Husen, M.Si, 13 Oktober 2022, GKP Immanuel 

Karawang. 
43 Wawancara dengan Pdt. Agus Paulus Husen, M.Si, 13 Oktober 2022, GKP Immanuel 

Karawang. 
44 Wawancara dengan Pnt. dr. Mery Doloksaribu (Pengurus GTC-19 GKP Immanuel Karawang), 

8 Oktober 2022, GKP Immanuel Karawang. 
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dampak ekonomi bagi jemaat. Terdapat anggota jemaat yang terkena PHK atau 

dirumahkan, dan jemaat yang berwirausaha menjadi minim pembeli. Hal ini 

membuat pendapatan jemaat berhenti ataupun berkurang. Berkaitan dengan 

dampak psikologis, anjuran pemerintah tentang berdiam dirumah saja membuat 

sebagian keluarga menjadi harmonis dan sebagian lagi menjadi tidak harmonis 

karena banyaknya kekerasan dalam rumah tangga yang diakibatkan oleh 

pendapatan yang berkurang karena pandemi COVID-19.45 Berbagai dampak yang 

dialami oleh anggota jemaat ini, mengharuskan gereja untuk menangani 

pergumulan-pergumulan tersebut, termasuk melalui upaya pendampingan pastoral. 

Pelayanan Pendampingan Pastoral Pada Masa Pandemi COVID-19. 

Pandemi COVID-19 membuat gereja tersadar pentingnya membuat Satuan 

Gugus Tugas COVID-19. Hal ini juga merupakan himbauan dari Sinode Gereja 

Kristen Pasundan, dimana GKP Immanuel Karawang akhirnya membentuk GTC19 

(Gugus Tugas COVID-19) - GKP Immanuel Karawang dalam rangka: (1) 

Melaksanakan Tugas Panggilan Gereja melalui persekutuan, pelayanan dan 

kesaksian maka diselenggarakan penatalayanan yang tertib, teratur dan terarah dan 

terpeliharanya kehidupan kebersamaan dan kesinambungan pelayanan. (2) 

Terpeliharanya aspek kesehatan, perekonomian, sosial dan psikologis anggota 

jemaat yang terdampak COVID-19, maka Majelis Jemaat mengangkat/menetapkan 

Tim Gugus Tugas Penanganan Dampak COVID-19.46 Saat pendampingan pastoral 

mengharuskan pendeta jemaat mengunjungi jemaat secara langsung seperti untuk 

berdiakonia, GTC19-GKP Immanuel Karawang membentuk protokol kesehatan 

satu dengan yang lainnya yaitu dengan, memakai masker, menjaga jarak, dan hanya 

boleh sampai di depan rumah anggota jemaat. Terkadang ada beberapa anggota 

jemaat yang tidak mengerti dengan prokes tersebut dan merasa tersinggung. Namun 

ada juga anggota jemaat yang mengerti dengan kondisi saat pandemi COVID-19, 

misalnya pendeta jemaat hanya melakukan pendampingan pastoral dengan keluarga 

 
45 Wawancara dengan Pdt. Anna Marjani Sarniem, S.Th, 8 Oktober 2022, GKP Immanuel 

Karawang. 
46 Wawancara dengan Pengurus GTC19-GKP Immanuel Karawang, Tanggal 31 Agustus 2022 via 

WhatsApp 
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yang baru ditinggal oleh anggota keluarga lainnya karena terpapar COVID-19 

hanya melalui telepon ataupun video call.47 

Kejenuhan jemaat karena rindu disapa secara langsung oleh gembalanya 

dirasakan oleh pendeta jemaat. Maka dari itu Pdt. Agus mempunyai pemikiran 

untuk menyapa anggota jemaat secara langsung sambil berolahraga menggunakan 

sepeda ke rumah-rumah anggota jemaat. Walau hanya menyapa di depan rumah, 

respon anggota jemaat yang dikunjungi ternyata sangat senang dan antusias. 

Kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Pdt. Agus membuat anggota jemaat yang 

mempunyai hobi bersepeda ingin melakukan pendampingan dengan menyapa 

anggota jemaat dengan berolahraga sepeda di pagi hari sambil menjaga kesehatan 

ditengah-tengah pandemi COVID-19, karena banyaknya antusias jemaat yang ingin 

bersepeda bersama Bapak Pdt. Agus, maka dari itu dibuatlah sebuah komunitas 

IMAGO (Immanuel Gowes).48 Kunjungan dari IMAGO ini membuat dampak yang 

baik bagi imunitas anggota IMAGO dan juga jemaat yang dikunjungi sebagai 

bentuk dari pendampingan jemaat. 

Pelayanan Pendampingan Pastoral Melalui Media Sosial di GKP Immanuel 

Karawang Pada Masa Pandemi COVID-19. 

Ibadah sebagai salah satu sarana penggembalaan/pendampingan umum bagi 

setiap anggota jemaat pada masa pandemi terpaksa harus dilakukan secara online. 

Pada awalnya Kebaktian Rumah Tangga dilakukan setiap minggu di hari Rabu di 

minggu 1-4 dan minggu ke-5 dilakukan Kebaktian Tengah Minggu. Saat pandemi 

berlangsung dibentuklah pembinaan jemaat dengan model talk show secara online 

melalui google meet di minggu 2 dan 4. Tema-tema pembinaan ini juga untuk 

mengedukasi jemaat dengan kehidupan pada masa pandemi COVID-19 dengan 

narasumber yang berkompetensi dalam bidangnya seperti Dokter maupun 

perawat.49 Pada awal pandemi COVID-19 tahun Maret 2020 ibadah dialihkan ke 

Youtube dengan model monolog. Sampai akhirnya para pendeta jemaat dan jemaat 

 
47 Wawancara dengan Pdt. Anna Marjani Sarniem, S.Th, 8 Oktober 2022, GKP Immanuel 

Karawang. 
48 Wawancara dengan Pdt. Agus Paulus Husen, M.Si, 13 Oktober 2022, GKP Immanuel 

Karawang. 
49 Wawancara dengan Pdt. Agus Paulus Husen, M.Si, 13 Oktober 2022, GKP Immanuel 

Karawang. 
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merindukan berdialog bersama saat ibadah, maka keputusan majelis jemaat 

membuat ibadah kategorial melalui aplikasi Google Meet dengan harapan pelayan 

firman dan anggota jemaat dapat berdialog dan dapat melakukan sesi 

pendampingan melalui sesi sharing, dan hal ini direspon dengan sangat baik oleh 

setiap anggota jemaat.50 Jemaat dapat mencurahkan segala pergumulan yang 

mereka alami dalam sesi sharing. 

Pendampingan pastoral secara khusus untuk anggota jemaat tertentu juga 

dilakukan melalui video call whatsapp, ataupun telepon. Pendeta jemaat juga 

mengirimkan ayat-ayat Alkitab, kata-kata motivasi, atau lagu-lagu rohani melalui 

chat pribadi di whatsapp, untuk menguatkan anggota jemaat yang sedang dalam 

pergumulan.51 Adapun grup whatsapp yang berisikan anggota GTC19-GKP 

Immanuel Karawang dan setiap anggota jemaat penyintas COVID-19, guna untuk 

memberikan informasi tentang obat-obatan secara medis maupun herbal, dan juga 

informasi rumah sakit yang menerima pasien COVID-19.52 Acap kali GTC19-GKP 

Immanuel Karawang, Komisi Pelawatan, dan beberapa pengurus wilayah membuat 

pertemuan online dengan anggota jemaat penyintas COVID-19 melalui google 

meet, jemaat merasa senang karena mereka tidak merasa sendirian, ada saudara 

seiman yang saling menguatkan dan saling berbagi informasi tentang hal yang harus 

dilakukan pada saat terpapar COVID-19.53 Google Meet dan Whatsapp menjadi 

tempat saling berbagi antara jemaat penyintas COVID-19 dan memudahkan 

GTC19-GKP Immanuel Karawang untuk mengambil tindakan. 

Pandemi COVID-19 membawa dampak yang besar bagi setiap orang dan 

juga gereja. Gereja yang mempunyai jemaat yang begitu banyak memikirkan 

bagaimana nasib para anggota jemaat yang kehilangan pekerjaan, pemutusan 

kontrak kerja, dilarang berjualan kaki lima, maupun jualan nya yang sepi. Maka 

dari itu gereja harus berani membuat terobosan baru, harus berani berinovasi 

 
50 Wawancara dengan Pdt. Anna Marjani Sarniem, S.Th, 8 Oktober 2022, GKP Immanuel 

Karawang. 
51 Wawancara dengan Pdt. Agus Paulus Husen, M.Si, 13 Oktober 2022, GKP Immanuel 

Karawang. 
52 Wawancara dengan Pdt. Anna Marjani Sarniem, S.Th, 8 Oktober 2022, GKP Immanuel 

Karawang. 
53 Wawancara dengan Pdt. Agus Paulus Husen, M.Si, 13 Oktober 2022, GKP Immanuel 

Karawang. 
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dengan membuat langkah-langkah yang tentu saja tetap dalam koridor iman sebagai 

seorang Kristen. Salah satu upaya GKP Immanuel Karawang yaitu membuat 

program PEJ SABILULUNGAN (Pemberdayaan Ekonomi Jemaat), Sabilulungan 

diambil dari bahasa Sunda yang berarti saling menolong atau gotong royong. 

Majelis jemaat memfasilitasi anggota jemaat dalam untuk meningkat 

kewirausahaannya dengan program PEJ Sabilulungan. PEJ GKP Karawang 

Sabilulungan adalah toko online yang menyediakan berbagai makanan seperti: 

Masakan khas Batak, Snack, Bumbu masakan/makanan, Frozen Food, nugget, 

Pasar Online, ikan-ikanan, ikan asin, Healthy Food, Baby Food, tahu, singkong, 

rengginang. Semua produk PEJ adalah hasil karya para anggota jemaat gereja. Cara 

kerja PEJ hampir sama dengan ojek online yang menyediakan layanan pesan-antar 

makanan. Setiap jemaat yang ingin memesan makanan melalui PEJ Sabilulungan 

dapat menghubungi nomor di poster-poster yang dibagikan halaman PEJ 

Sabilulungan baik di facebook maupun di aplikasi whatsapp.54 Seperti namanya 

Sabilulungan, program PEJ ini diharapkan mempunyai spirit Bergotong royong 

dalam menanggung beban sesama. 

Pertengahan tahun 2022 pandemi sudah lebih membaik bahkan menuju 

pada endemi. Kegiatan di GKP Immanuel Karawang juga sudah berlangsung secara 

onsite. Namun pendampingan secara daring tetap dilakukan terkhususnya dengan 

program baru RESAPI (Renungan Sabtu Pagi) melalui kanal youtube GKP 

Immanuel Karawang.55 RESAPI ini menghadirkan renungan pagi di hari Sabtu 

yang dibawakan oleh pendeta secara bergantian dengan harapan jemaat tetap 

mendapat pendampingan secara umum. Dengan ini juga gereja tetap berkarya 

mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan media sosial yang ada 

sebagai sarana untuk melakukan aktivitas pendampingan. 

 

 

 
54 Wawancara dengan Pdt. Agus Paulus Husen, M.Si, 13 Oktober 2022, GKP Immanuel 

Karawang. 
55 Wawancara dengan Pdt. Agus Paulus Husen, M.Si, 13 Oktober 2022, GKP Immanuel 

Karawang. 
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PEMBAHASAN DAN ANALISA 

Gereja Dan Pelayanan Pastoral Masa Pandemi COVID-19 

Berdasarkan fakta yang penulis temukan di lapangan adalah GKP Immanuel 

Karawang menyadari bahwa pada masa pandemi COVID-19 anggota jemaat 

mengalami berbagai dampak, baik dari segi kesehatan, ekonomi, dan psikologis. 

Seperti data yang didapat dari Kemenkes RI tahun 2020, total kasus COVID-19 di 

bulan April tercatat sebanyak 9.511 kasus dan untuk angka kematian sebanyak 773 

kasus.56 Hal ini menandakan bahwa banyak masyarakat Indonesia yang terpapar 

COVID-19 tak terkecuali di GKP Immanuel Karawang. Dengan hadirnya GTC19-

GKP Immanuel Karawang untuk memperhatikan jemaat yang terpapar COVID-19 

dan juga IMAGO sebagai salah satu bentuk gereja menyapa umatnya secara 

langsung, gereja turut hadir dan memperhatikan pergumulan jemaat. GKP 

Immanuel Karawang juga membuat pendampingan pastoral secara online baik 

individu maupun kelompok melalui chat pribadi, video call melalui aplikasi 

whatsapp, ataupun sharing bersama melalui google meet dalam pembinaan maupun 

ibadah, dan juga pendampingan khusus kepada anggota jemaat yang terpapar 

COVID-19. Kesadaran gereja membuat pendampingan pastoral melalui media 

sosial ini sejalan dengan pemikiran Howard Clinebell dalam Jacob Engel, yang 

mengemukakan bahwa pendampingan pastoral adalah suatu upaya pelayanan 

pertolongan dan penyembuhan dari gereja, baik itu secara individu maupun 

kelompok sehingga dapat bertumbuh dalam proses kehidupannya di masyarakat.57 

Kehadiran gereja melalui pendampingan pastoral dapat membantu jemaat dalam 

kehidupannya. 

Melalui pendampingan pastoral ini gereja mengharapkan jemaat dapat 

menemukan makna hidupnya, dan agar jemaat tidak merasa sendirian ketika 

menghadapi badai persoalan saat pandemi COVID-19 berlangsung. Hal ini juga 

selaras dengan pemikiran Engel yang mengemukakan bahwa pendampingan 

pastoral mempunyai beberapa fungsi, yaitu fungsi bimbingan (guiding), 

penopangan (sustaining), memulihkan/memperbaiki hubungan (reconciling), 

 
56 Anggreani N. Paat, “Pendampingan Pastoral Terhadap Penyesuaian Diri Mahasiswa IAKN 

Kupang Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19”, Voice Of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan 

Agama 4, no. 1 (Februari 2021): 35. 
57 Engel, Pastoral dan Kebutuhan Dasar Konseling, 9. 
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memelihara/mengasuh (nurturing), memelihara/mengasuh (nurturing). 

Pendampingan pastoral juga bukan hanya untuk melakukan penggembalaan, tidak 

hanya sekedar memulihkan namun untuk mengembangkan potensi-potensi yang 

terdapat dalam diri mereka yang didampingi untuk pelayanannya terhadap Tuhan 

dan sesama.58 Fungsi-fungsi ini dapat dipercaya sebagai alat untuk menopang dan 

menolong yang didampingi yang nantinya akan mengembangkan potensi-potensi 

nya di GKP Immanuel Karawang. 

Gereja Dan Pemanfaatan Media Sosial Dalam Pelayanan Pastoral Pada 

Masa Pandemi COVID-19 

Fakta yang penulis temukan dalam lapangan adalah ketika pandemi 

COVID-19 melanda seluruh dunia terkhususnya di Karawang, Jawa Barat, 

memakan banyak korban yang terpapar maupun yang meninggal dunia. Semua 

kegiatan yang bersifat tatap muka harus dialihkan menjadi online membuat gereja 

siap-tidak-siap menghadapi perubahan. Ibadah dilakukan secara online melalui 

Youtube maupun Google Meet atau sekedar mengirim renungan berupa teks atau 

suara melalui whatsapp penggunaan teknologi ini sejalan dengan pemikiran Boyd 

dalam Rulli Nasrullah yang menjelaskan bahwa media sosial adalah kumpulan 

perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun kelompok untuk 

berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu dapat saling 

berkolaborasi atau bermain.59 Dalam artian bahwa GKP Immanuel Karawang dapat 

melakukan aktivitas komunal melalui media sosial. 

Pandemi COVID-19 membuat semua masyarakat terkhususnya gereja dan 

jemaat memiliki akses mobilitas yang terbatas karena adanya PPKM/PSBB yang 

berlaku di wilayah setempat. GKP Immanuel Karawang memanfaatkan teknologi 

media sosial seperti whatsapp, facebook, youtube, google meet, sebagai sarana 

pendampingan pastoral dan hal ini selaras dengan pemikiran Van Dijk yang 

menjelaskan bahwa media sosial adalah platform media yang berfokus pada 

kehadiran pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktifitas dan juga 

berkolaborasi. Dengan ini maka media sosial bisa dilihat sebagai satu fasilitator 

 
58 Engel, Pastoral dan Kebutuhan Dasar Konseling, 4. 
59 Nasrullah, Media Sosial, 11. 
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online yang menguatkan hubungan pengguna dalam ikatan sosial.60 Intinya adalah, 

ada banyak hal yang dapat dilakukan di media sosial. Gill Jones dan Anne Stoke 

berpendapat bahwa Pendampingan Pastoral secara online dapat memudahkan akses 

kepada pendamping maupun yang didampingi dalam melakukan pendampingan 

pastoral.61 Maka dari itu walau dalam keadaan pandemi COVID-19 yang 

mengharuskan pertemuan-pertemuan secara online, GKP Immanuel Karawang 

berhasil memanfaatkan media sosial sebagai sarana pendampingan pastoral dalam 

pandemi COVID-19.  

Respon jemaat terhadap pendampingan pastoral secara online ini 

mendapatkan banyak respon baik namun juga tidak sedikit mendapatkan respon 

yang kurang baik karena jemaat merasakan lebih puas ketika pelayanan 

pendampingan pastoral itu dilakukan secara tatap muka. Namun, jemaat tetap 

merasa bersyukur ketika pandemi COVID-19 terjadi, gereja masih memberikan 

perhatian kepada jemaatnya, bahkan bukan hanya dari pendeta ataupun penatua 

kepada jemaat, tetapi dari jemaat kepada jemaat. Jemaat saling menguatkan satu 

sama lain, memberikan tips-tips penanganan ketika terpapar virus COVID-19. 

Seperti yang dikatakan Engel, bahwa tugas pendampingan pastoral adalah suatu 

panggilan yang harus dilakukan oleh setiap orang yang merespon panggilan 

Allah.62 Tugas pendampingan pastoral bukan hanya dilakukan oleh pendeta 

ataupun penatua dan juga komisi yang bersangkutan. Namun pendampingan 

pastoral dilakukan oleh setiap orang percaya yaitu setiap jemaat di GKP Immanuel 

Karawang, tentu dengan tugas dan porsinya masing-masing. 

 

  

 
60 Nasrullah, Media Sosial, 11. 
61 Gill Jones dan Anne Stoke, Online Counselling: A Handbook for Practitioners (New York: 

Bloombury Publishing), 2. 
62 Engel, Pastoral dan Kebutuhan Dasar Konseling, 3. 
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PENUTUP 

Kesimpulan 

Badai pandemi COVID-19 membuat semua masyarakat di Indonesia 

terkhususnya gereja sebagai institusi dan juga jemaat sebagai pribadi menghadapi 

tantangan baru yang harus siap dihadapi dan harus beradaptasi dengan hal-hal baru 

yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Seperti bersahabat dengan teknologi 

yang dapat memudahkan akses mobilitas secara online dalam masa pandemi 

COVID-19. Jika gereja tidak mau bertransformasi dan bersahabat dengan media 

sosial, maka gereja tersebut tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. 

Beberapa hal penting yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah: 

1. GKP Immanuel Karawang membuka diri untuk memanfaatkan 

teknologi dengan baik sebagai akses pelayanan secara online. 

2. GKP Immanuel Karawang berhasil bertahan dalam badai pandemi 

COVID-19 yang memakan banyak korban jiwa dan menyebabkan 

berbagai dampak pada bidang kesehatan, ekonomi, dan psikologis. 

Upaya gereja dalam melakukan pendampingan pastoral melalui media 

sosial sangat relevan di masa pandemi COVID-19 dengan 

memperhatikan jemaat yang mengalami dampak dari pandemi COVID-

19. 

3. GKP Immanuel Karawang mau turut ambil bagian dalam membantu 

jemaat melalui GTC19. Pada masa pandemi COVID-19 gereja 

melakukan pembinaan, memperhatikan jemaat baik secara psikologis, 

jasmani, dan rohani, melalui sharing satu sama lainnya tentang 

pengalaman dalam menghadapi COVID-19, untuk melakukan fungsi 

pendampingan pastoral  sehingga jemaat dapat bertahan dalam 

pergumulan yang mereka hadapi dan ketika pergumulan mereka telah 

selesai, mereka telah sembuh. 

4. Di tengah kejenuhan jemaat karena menjalani pendampingan pastoral 

secara online, gereja mampu membuat IMAGO sebagai sarana 

berolahraga sekaligus menyapa anggota jemaat dengan bersepeda. 

Gereja juga mau belajar dan memanfaatkan teknologi seperti media 
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sosial untuk melakukan aktivitas peribadatan dan juga melakukan 

pelayanan pendampingan pastoral. 

Dengan ini maka, GKP Immanuel Karawang mampu bertransformasi 

menjadi gereja yang kontekstual, yaitu yang mampu menjawab tantangan zaman.  

Kontribusi 

Berbagai upaya yang dilakukan oleh GKP Immanuel Karawang dalam 

pendampingan pastoral pada masa pandemi COVID-19 diharapkan dapat 

membantu jemaat dalam mengembangkan potensinya. Maka dari temuan yang 

penulis temukan ada beberapa kontribusi dari penulis untuk Gereja dan peneliti 

berikutnya: 

1. Kontribusi temuan satu bagi Gereja adalah, gereja harus berani untuk 

mengembangkan pendampingan pastoral yang kreatif dan inovatif bagi 

setiap anggota jemaat. Upaya gereja dalam melakukan pendampingan 

pastoral melalui media sosial sebaiknya dipertahankan walaupun pandemi 

COVID-19 sudah lenyap, karena sangat relevan pada perkembangan 

zaman. Kontibusi temuan satu bagi pelayanan pendampingan pastoral 

dapat juga membantu pendeta dan jemaat yang didampingi jika akses 

mobilitasnya terbatas.  

2. Kontribusi lain dari temuan bagi gereja, gereja juga harus memperhatikan 

jemaat yang tidak terlalu mengerti menggunakan media sosial, dengan 

membuat sosialisasi beribadah menggunakan media sosial. 

3. Kontribusi bagi GTC19-GKP Immanuel Karawang, kiranya melalui 

temuan yang telah penulis paparkan dapat meningkatkan pelayanan 

GTC19-GKP Immanuel Karawang. 

4. Kontribusi dari temuan yang telah penulis paparkan bagi jemaat penyintas 

COVID-19 adalah agar jemaat menyadari bahwa menguatkan satu sama 

lain melalui pendampingan pastoral secara online dapat membantu untuk 

mengembangkan potensi diri. 

5. Kontribusi untuk peneliti selanjutnya, penulis menyarankan peneliti 

selanjutnya memfokuskan penelitian terhadap kaum lansia yang sering 

dianggap gagap teknologi namun tetap dengan pandangan pendampingan 

pastoral. 


