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BAB IV 

PELAYANAN PASTORAL GKJW JEMAAT SENDANGBIRU  

TERHADAP  REMAJA BERPERILAKU KONSUMTIF MELALUI PROGRAM 

PENANGANAN KELUARGA   

 

 

A. Perilaku konsumtif remaja yang ditinggal ibu bekerja di luar negeri 

Perilaku konsumtif yang dilakukan para remaja yang ditinggal ibunya bekerja 

di luar negeri tampak dari tujuh  alasan  dalam melakukan pembelian suatu barang, 

yaitu: (1) agar status sosial menjadi naik; (2) menimbulkan rasa percaya diri yang 

tinggi; (3) mencoba lebih dari dua produk sejenis dengan merek berbeda; (4) suka 

terhadap barang bermerek; (5) suka terhadap produk baru dan mengikuti mode; (6) 

berbelanja secara mendadak; dan (7) terpengaruh kelompok referensi, yaitu teman 

sebaya.  Tujuh alasan tersebut merupakan indikator para remaja tersebut berperilaku 

konsumtif.  Alasan  kedua sampai dengan keenam sesuai dengan indikator yang 

diungkapkan oleh para ahli. Namun alasan pertama berbeda dan merupakan temuan 

baru yang diperoleh dari lapangan. Jika Sumartono mengatakan bahwa indikator 

perilaku konsumtif adalah membeli produk untuk menjaga status sosial, maka di 

lapangan ditemukan bahwa remaja yang ditinggal ibu bekerja di luar negeri membeli 

produk agar status sosial menjadi naik. 

Dari tujuh alasan tersebut menunjukan bahwa perilaku konsumtif remaja yang 

ditinggalkan ibunya bekerja di  luar negeri merupakan tindakan mengkonsumsi barang 

dengan irasional dan bersifat kompulsif. Mereka tidak dapat mengendalikan diri dan 

ketagihan dalam membeli suatu barang.   
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Perilaku konsumtif yang dilakukan para remaja yang ditinggal ibunya bekerja 

di luar negeri dipengaruhi oleh faktor dari dalam dan luar.   

1. Faktor dari dalam 

Faktor dari dalam menunjuk pada pribadi dan psikologis remaja. Sebagai 

pribadi, remaja yang ditinggal ibu bekerja di luar negeri mempunyai kemampuan 

untuk membeli barang yang diinginkan. Kemampuan itu dimiliki para remaja tersebut 

karena ia mendapatkan kiriman uang dari ibunya yang bekerja di luar negeri. Mereka 

menerima kiriman uang ada yang melalui rekening ayahnya, rekening famili atau 

saudara, rekening orang lain, bahkan ada yang melelui rekening atas nama sendiri. 

Selain itu ada di antara mereka yang bekerja.  

Ketidakhadiran ibu dalam keluarga berpengaruh pada kondisi psikologis 

remaja. Pada umumnya mereka sedih dan kecewa ketika ditinggal ibu bekerja di luar 

negeri, karena mereka merasa tidak diperhatikan. Ibu yang bekerja di luar negeri tidak 

dapat lagi mengambil peran untuk memberikan bimbingan kepada remaja yang 

ditinggalkan. Masa remaja adalah masa yang diwarnai dengan badai dan stress. 

Kondisi emosional mereka juga tidak stabil. Hal tersebut mengakibatkan para remaja 

rentan terhadap pengaruh lingkungan yang dapat menyebabkan mereka berperilaku 

konsumtif dan mengarah pada patologi sosial, yakni mengkonsumsi rokok, minuman 

keras, dan bahkan narkoba. 

2. Faktor dari luar 

Faktor dari luar menunjuk pada lingkungan di mana remaja tersebut 

berinteraksi. Para remaja yang ditinggal ibunya bekerja di luar negeri tidak dapat 

dilepaskan dari interaksi dengan lingkungan sosialnya. Kondisi psikologis remaja yang 

rentan akibat dari ketidakhadiran ibu mudah dipengaruhi oleh  lingkungan untuk 
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berperilaku konsumtif.  Lingkungan sosial yang mempengaruhi perilaku konsumtif 

para remaja tersebut adalah: 

a. Lingkungan sosial keluarga. 

Remaja merupakan sub sistem dari sebuah sistem keluarga. Remaja yang  

ditinggal ibunya bekerja di luar negeri  ada  yang berada dalam  bentuk keluarga 

beragam (diverse family form), yakni  S2, S4, S5, S6, dan S8. Namun ada pula yang 

berada dalam keluarga multi generasi (multigenerational families), yakni S1, S3, dan 

S7. Tidak hadirnya ibu sebagai sub sistem dalam keluarga karena bekerja di luar 

negeri telah mengganggu keseimbangan  (homeostasis). Perubahan yang terjadi pada 

diri ibu akan berpengaruh dan menimbulkan reaksi sub sistem yang lain. Intensitas 

komunikasi yang dilakukan berkurang. Secara emosional kedekatan antara ibu dengan 

anak (remaja) juga berkurang. Selain itu ketidakhadiran ibu dalam keluarga 

menjadikan hilangnya peranan ibu dalam memberi pengaruh (influencer) dan 

pengambil keputusan (decider) dalam membeli suatu barang.  

Sementara itu sub sistem yang ada di rumah, entah itu ayah, atau anggota 

keluarga  yang lain tidak berdaya mencegah remaja berperilaku konsumtif. Ada yang 

berusaha melarang (marah), meski pada akhirnya mereka tidak dapat mengendalikan 

perilaku dari para remaja itu. Ada juga yang terkesan membiarkan bahkan 

mendukungnya. Ada remaja yang langsung menerima kiriman uang melalui rekening 

atas namanya sendiri. Ada pula yang melalui rekening orang lain. Hal tersebut 

semakin menyulitkan anggota keluarga inti untuk mengontrol remaja dalam membeli 

barang. Anggota keluarga atau sub sistem yang ditinggalkan belum dapat 

menyesuaikan diri dan memulihkan keseimbangan. Anggota keluarga yang ada di 

rumah tersebut kurang dapat memantau perilaku para remaja tersebut. Kesibukan 
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bekerja, teladan yang tidak baik dari anggota keluarga yang ada di rumah, sekolah 

yang jauh dari rumah menjadikan kurangnya pantauan itu.  

Jika demikian maka keluarga tersebut tidak lagi menjadi keluarga yang sehat. 

Keluarga itu masuk dalam kategori keluarga cukup dan bahkan disfungsional. Dalam 

keluarga cukup ada rasa sakit yang cukup besar dan ada keterbatasan interaksional 

antara satu dengan yang lain. Komunikasi antara ibu yang bekerja di luar negeri 

dengan keluarga yang ada di rumah intensitasnya kurang. Komunikasi mereka hanya 

terbatas pada telepon. Ada beberapa ketegangan dalam keluarga. Para remaja yang 

ditinggal ibunya bekerja pada dasarnya menginginkan mereka berada di rumah. 

Ketegangan terjadi ketika ibunya belum dapat kembali ke rumah. 

Dalam keluarga disfungsional ada permusuhan. Ada beberapa remaja yang 

ditinggal ibunya bekerja di luar negeri berada dalam keluarga disfungsional. Di situ 

terdapat permusuhan dan mereka mengalami kesulitan menghadapi perubahan, 

perpisahan, dan kehilangan. Mereka protes keras, karena sang ibu tidak memberi 

perhatian padanya. Sementara itu anggota keluarga yang ada di rumah kurang 

memberi perhatian. Akibatnya ada di antara mereka yang terpengaruh untuk 

berperilaku konsumtif  dan  mengarah pada patologi sosial, yakni mengkonsumsi 

rokok, minuman keras, dan bahkan narkoba. 

b. Lingkungan sosial politik.  

Lingkungan sosial politik di dusun Sendangbiru adalah faktor dari luar yang 

secara tidak langsung mempengaruhi perilaku konsumtif remaja yang ditinggal ibu 

bekerja di luar negeri. Tetapi faktor ini yang menjadi titik awal perubahan yang ada di 

dusun Sendangbiru. Lingkungan sosial politik itu tampak dari tindakan pemerintah 

mengambil kebijakan politik untuk mengembangkan potensi kelautan dan perikanan. 

Dusun Sendangbiru merupakan  salah satu kawasan pesisir yang dijadikan prioritas 
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pemerintah untuk mengembangkan potensi kelautan dan perikanan serta diarahkan 

untuk pengembangan kawasan perikanan terpadu yang populer dengan program 

Fishery town. Kemudian hal tersebut diikuti dengan kebijakan pembangunan berbagai 

infrastruktur, yakni sarana transportasi berupa jalan raya dan angkutan umum, serta 

sarana komunikasi berupa telepon seluler. Kebijakan ini kemudian berpengaruh pada 

perubahan situasi lingkungan keagamaan, ekonomi, dan budaya. 

c. Lingkungan sosial keagamaan. 

Lingkungan sosial keagamaan yang dimaksud di sini adalah GKJW Jemaat 

Sendangbiru. Para remaja berperilaku konsumtif yang ditinggal ibu bekerja di luar 

negeri adalah warga GKJW Jemaat Sendangbiru. Mereka adalah keturunan dari orang-

orang Kristen yang sudah sejak awal menempati dusun Sendangbiru, ketika masih 

menjadi dusun Kristen.  Akibat dari kebijakan politik pemerintah,  Sendangbiru bukan 

lagi menjadi dusun Kristen.  

Ada berbagai pelayanan pastoral yang dilakukan oleh GKJW Jemaat 

Sendangbiru, baik dalam bentuk ibadah, program kegiatan seperti yang tertuang dalam 

PKT, pelayanan pendampingan pastoral, maupun pemberdayaan kaum awam. Untuk 

menjawab permasalahan remaja berperilaku konsumtif gereja menggunakan sarana 

ibadah, baik itu ibadah minggu dewasa, KRW, pemuda maupun remaja. Tetapi hal 

tersebut tidak terjawab dalam program kegiatan yang di lakukan oleh komisi yang 

terkait langsung dengan remaja, yaitu KPAR, KPPM. Mereka  belum mengangkat 

program kegiatan yang menangani remaja berperilaku konsumtif yang ditinggal ibu 

bekerja di luar negeri.  Demikian juga dengan program yang diangkat oleh KPPW, 

KPT, dan KPP. Program mereka belum menjawab persoalan remaja di atas.  

Dari pengakuan para remaja tersebut diketahui bahwa selama ditinggal bekerja 

di luar negeri mereka tidak pernah mendapat perkunjungan dari gereja, baik majelis 
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jemaat maupun pamong KPAR. Ada juga di antara subjek yang merasa minder ketika 

kumpul dengan teman-teman di gereja dan memilih tidak mengikuti bulan keluarga 

yang diadakan gereja, karena merasa sedih (S7:44,63).  Adanya perilaku konsumtif  

yang dilakukan oleh para remaja tersebut menunjukkan bahwa khotbah yang 

disampaikan dalam berbagai ibadah tidak diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-

hari. Hal tersebut diperparah dengan adanya warga jemaat yang menjadikan minuman 

keras dan rokok sebagai lahan untuk berbisnis. Rokok dijual secara bebas tanpa 

adanya “filter” bagi para pembeli remaja. Adanya umat beragama lain di dusun 

Sendangbiru tidak menjadi penyemangat untuk lebih meningkatkan kehidupan iman 

Kristen. 

d. Lingkungan sosial ekonomi. 

Para remaja yang ditinggal ibunya bekerja di luar negeri diperhadapkan pada 

lingkungan sosial masyarakat dengan tingkat perekonomian yang beragam. Pada 

umumnya mereka tinggal di dusun Sendangbiru bagian utara. Mereka  tinggal dalam 

keluarga dan lingkungan masyarakat dengan mata penceharian sebagai petani dan 

peternak, dengan penghasilan rata-rata dalam satu bulan tidak lebih dari satu juta 

rupiah. Hal itu karena mereka hanya mengadalkan lahan pertanian kering, baik yang 

berada di wilayah dusun Sendangbiru maupun di tetelan. Tanaman yang 

dibudidayakan, seperti sengon, jati, mahoni, kelor, ubi kayu dan tebu hasilnya baru 

dapat diperoleh setelah menunggu dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan 

penghasilan dari tanaman seperti pisang dan kelapa yang dapat dinikmati secara 

langsung, jumlahnya tidak banyak. 

Sementara itu para remaja tersebut juga melihat penghasilan  masyarakat dusun 

Sendangbiru bagian selatan yang rata-rata berpenghasilan tinggi. Pemilik kapal 

misalnya, jika musim ikan bulan April sampai Nopember, penghasilan rata-rata dalam  



100 
 

satu bulan sebesar lima puluh juta rupiah. Mereka juga dapat menyaksikan cepatnya 

masyarakat dusun Sendangbiru bagian selatan  membeli barang-barang yang berharga, 

seperti sepeda motor, handphone, pakaian bermerek dan lain-lain.   

Selain lingkungan sosial ekomomi masyarakat dusun Sendangbiru bagian 

selatan, sebagian dari para remaja tersebut juga diperhadapkan pada lingkungan sosial 

ekonomi teman-teman sekolah mereka masing-masing. Di antara teman-teman mereka 

di sekolah ada yang berasal dari keluarga kaya.  Dari teman-teman yang berasal dari 

keluarga kaya tersebut, para remaja dapat melihat berbagai macam barang mahal. Hal 

inilah yang dialami oleh S1, teman-temannya yang memakai baju yang mahal adalah 

orang kaya. Dan ia ingin membeli barang tersebut. 

Lingkungan sosial ekonomi masyarakat seperti tersebut di atas, dapat 

menimbulkan keinginan para remaja untuk juga memiliki barang-barang berharga.  

Ketika ibunya bekerja di luar negeri dan mendapatkan penghasilan, mereka 

mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan keinginannya. Mereka dapat memiliki 

barang sama seperti yang dimiliki orang lain. Dengan memiliki barang-barang 

berharga maka status mereka akan naik dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi. 

Bagi remaja, status  didasarkan pada benda-benda yang dimiliki dan banyaknya uang 

yang dibelanjakan. Hal inilah yang terjadi pada diri: S1 ketika ia membeli handphone 

dengan merek Blackberry; S3 ketika ia sudah memiliki sepeda motor dan handphone, 

dan S4 ketika ia memiliki sepeda motor Yamaha Vixion.  

e. Lingkungan  budaya. 

Remaja yang ditinggal ibunya bekerja di luar negeri juga diperhadapkan pada 

lingkungan sosial budaya masyarakat dusun Sendangbiru yang berubah. Budaya yang 

dimaksud adalah kebiasaan dari masyarakat dusun Sendangbiru. Lingkungan sosial 

budaya yang dihadapi oleh remaja tersebut  bukan hanya budaya lokal, tetapi juga 
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budaya global. Perubahan budaya  tampak dari berbagai dimensi, yakni idioscape, 

ethnoscape, technoscape, mediascapes, dan  financescapes.  

Dimensi idioscape tampak dari tindakan pemerintah mengambil kebijakan 

politik untuk mengembangkan potensi kelautan dan perikanan. Kebijakan pemerintah 

tersebut mengakibatkan munculnya budaya baru, yakni budaya industri, yang 

menyusul budaya agraris yang sudah lama ada di dusun Sendangbiru. Budaya industri 

yang melanda dusun Sendangbiru telah mempengaruhi beberapa dari remaja yang 

ditinggal ibu bekerja di luar negeri untuk bekerja. Pengembangan potensi kelautan dan 

perikanan telah menciptakan berbagai kesempatan kerja. Sehingga keinginan untuk 

membeli berbagai barang yang tidak dapat dipenuhi oleh orang tuanya menjadi 

terpenuhi ketika mereka bekerja. Hasilnya digunakan untuk membeli berbagai barang 

yang diinginkan. Hal inilah yang terjadi dalam diri S5 dan S7. Bahkan ada di antara 

mereka yang harus mengorbankan sekolahnya. Hal tersebut seperti yang dialami oleh 

S7. 

Kebijakan pemerintah tersebut di atas, berdampak pada mobilitas penduduk 

dari dan menuju dusun Sendangbiru.  Di sini tampak adanya dimensi ethnoscape. Para 

remaja yang ditinggal ibunya bekerja di luar negeri mudah untuk pergi ke kota, baik 

ke sekolah maupun ke pusat-pusat perbelanjaan. Di sekolah mereka dapat bertemu 

dengan teman sebaya yang mempunyai barang-barang tertentu. Di pusat-pusat 

perbelanjaan, mereka dapat melihat berbagai macam barang yang dipajang dalam 

etalase.   

Kehadiran orang-orang menuju dusun Sendangbiru baik untuk berwisata 

maupun bekerja membawa budaya yang baru. Berbagai gaya dan penampilan yang 

dibawa oleh pendatang tersebut disaksikan oleh masyarakat dusun Sendangbiru, 
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termasuk para remaja yang ditinggal ibunya ke luar negeri. Sehingga mereka meniru 

gaya dan penampilan para pendatang tersebut.  

Demikian juga dengan berbagai macam barang yang dibawa dan ditawarkan 

oleh para pedagang yang datang ke dusun Sendangbiru, hal tersebut dapat 

mempengaruhi para remaja tersebut untuk membeli berbagai macam barang yang 

ditawarkan. Dusun Sendangbiru merupakan sasaran pemasaran berbagai macam 

produk barang yang berasal dari luar. Produk-produk yang masuk ke dusun 

Sendangbiru mulai dari sayuran, makanan, kebutuhan pokok sehari-hari, rokok, 

berbagai peralatan elektronik, kendaraan bermotor, sampai dengan minuman keras.  

Kemudahan dalam mobilitas telah memunculkan budaya berbelanja, budaya 

mengkonsumsi minuman keras, budaya merokok dan lain-lain. Dengan lingkungan 

sosial budaya tersebut para remaja dapat terpengaruh dan mengikutinya. Sehingga hal 

tersebut dapat menimbulkan keinginan para remaja yang ditinggal ibunya bekerja di 

luar negeri untuk memiliki barang-barang baru, mengikuti mode atau barang yang 

sedang trend, seperti yang  sudah dimiliki oleh orang lain, seperti yang dipajang di 

etalase toko  atau yang sudah diinformasikan melalui media dalam iklan. Mereka juga 

dapat memiliki  lebih dari dua produk sejenis dengan merek berbeda. Selain itu 

mereka suka terhadap barang bermerek.  Hal inilah yang terjadi pada diri: S1 dan S5  

ketika mereka  membeli handphone yang sedang trend, yakni S1 membeli Blackberry 

dan S5 membeli Samsung Charm; S2, S4, dan S7  ketika mereka sering berganti-ganti 

handphone; S2 ketika ia menggunkan tiga buah handphone sekaligus; dan S1 ketika ia 

membeli pakaian. Pakaian yang dipilih dan dibeli oleh S1 adalah pakaian yang 

bermerek, meskipun imitasi. 

Dimensi technoscape tampak dari adanya teknologi komunikasi, seperti 

telepon seluler, dan internet yang memasuki dusun Sendangbiru. Adanya teknologi 
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komunikasi tersebut telah menjadikan masyarakat dusun Sendangbiru mengikuti 

perkembangan teknologi. Sehingga hal tersebut telah memunculkan budaya 

berhandphone bagi masyarakat dusun Sendangbiru, termasuk para remaja yang 

ditinggal ibu bekerja di luar negeri. Selain teknologi komunikasi, dimensi technoscape 

juga tampak dalam teknologi transportasi yang memasuki dusun Sendangbiru, berupa 

kendaraan bermotor, yakni sepeda motor. Berbagai kemudahan kredit membuat setiap 

keluarga mudah untuk memiliki sepeda motor. Sehingga budaya bersepeda motor di 

kalangan masyarakat dusun Sendangbiru menjadi pemandangan sehari-hari. Demikian 

juga dengan para remaja yang ditinggal ibu bekerja di luar negeri, mereka juga sudah 

memiliki sepeda motor. 

Media elektronik seperti televisi dan radio  juga memasuki dusun Sendangbiru. 

Di sini tampak adanya dimensi mediascape. Dengan adanya media elektronik tersebut 

para remaja yang ditinggal ibunya bekerja di luar negeri dapat menyaksikan berbagai 

macam informasi tentang berbagai macam produk barang yang ditawarkan dalam 

iklan. Apalagi siaran televisi yang dapat ditangkap di dusun Sendangbiru tidak hanya 

lokal tetapi juga internasional. Hal tersebut mengakibatkan referensi produk yang 

dilihat menjadi semakin banyak. Secara psikologis dalam diri para remaja muncul 

keinginan untuk membeli berbagai macam barang, ketika mereka melihat berbagai 

produk barang yang diiklankan di televisi. 

Sementara itu dimensi financescape di dusun Sendangbiru tampak dari 

perputaran uang yang cepat. Perputaran uang tersebut merupakan hasil dari 

pengelolaan potensi laut dan pengiriman uang dari luar negeri oleh TKW. Para remaja 

yang ditinggal ibu bekerja di luar negeri dapat menikmati uang berasal dari kiriman 

ibunya. Sehingga mereka dapat membeli berbagai macam barang yang diinginkan. 
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f. Lingkungan sosial kelompok teman sebaya remaja. 

Kelompok teman sebaya remaja dapat mempengaruhi para remaja yang 

ditinggal ibu bekerja di luar negeri berperilaku konsumtif.  Kelompok teman sebaya 

itu ada di lingkungan sekolah, maupun di tempat-tempat mereka berkumpul lainnya, 

misalnya di rumah dan  tempat-tempat wisata. Teman sebaya sebagai  kelompok 

referensi, dapat mempengaruhi keinginan remaja tersebut untuk membeli berbagai 

macam barang. Di sekolah mereka bergaul dengan teman kaya yang mempunyai 

berbagai macam barang, yang dapat membuat mereka tertarik untuk memiliki barang 

yang sama. Mereka juga bergaul dengan teman yang mempunyai kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras, rokok, bahkan narkoba. Hal tersebut dapat 

mengakibatkan mereka terpengaruh untuk melakukan hal yang sama. Mereka dapat 

meniru apa yang dilihat, didengar, dibau, diraba dan dirasa.  Secara psikologis, 

seseorang mempunyai keinginan untuk membeli suatu barang karena ia menerima 

sebuah objek rangsangan melalui penginderaan, yakni arus informasi itu masuk 

melalui kelima alat indra: penglihatan, pendengaran, pembauan, perabaan, dan 

perasaan. Sehingga memunculkan sebuah persepsi terhadap suatu barang, dan 

akhirnya mengambil keputusan untuk membelinya. Bagi remaja, kelompok referensi, 

dalam hal ini adalah kelompok sebaya mempunyai pengaruh yang besar bahkan 

melebihi keluarga. Hal inilah yang terjadi dalam diri: S1 ketika ia membeli handphone 

dengan merek Blackberry dan pakaian; S2, S5, dan S8 ketika ia membeli rokok; S4 

ketika ia mengganti sepeda motor Honda Supra Fit miliknya dengan Yamaha Vixion; 

S2, S5, S7, dan S8 ketika mereka mengkonsumsi minuman keras; S5 dan S7 ketika 

mengkonsumsi narkoba; dan S1, S3, S4, dan S8 ketika memodifikasi sepeda motor. 
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B. Pelayanan pastoral GKJW Jemaat Sendangbiru terhadap remaja berperilaku 

konsumtif melalui program penanganan keluarga 

Remaja berperilaku konsumtif yang ditinggal ibu bekerja di luar negeri 

merupakan permasalahan konkret di GKJW Jemaat Sendangbiru.  Untuk itu gereja 

perlu melakukan  pelayanan pastoral melalui program penanganan keluarga. Program 

penanganan keluarga digunakan karena remaja adalah bagian dari keluarga, sub sistem 

yang tidak dapat terlepas dari sistem keluarga. Ada tiga program yang dapat dilakukan 

untuk menangani keluarga dalam upaya pelayanan pastoral gereja, yakni  pendidikan 

kehidupan keluarga (family life education), pengayaan kehidupan keluarga (family life 

enrichment), dan terapi keluarga (family therapy/treatment).  

Data dari hasil penelitian di GKJW Jemaat Sendangbiru memberi gambaran 

bagaimana pelaksanaan pelayan pastoral kepada remaja berperilaku konsumtif yang 

ditinggal ibu bekerja di luar negeri, melalui program penanganan  keluarga. Adapun 

pelaksanaannya adalah seperti yang dijelaskan di bawah ini. 

Pelayanan pastoral terhadap remaja berperilaku konsumtif yang ditinggal ibu 

bekerja di luar negeri tampak dari dimensi pewartaan kabar baik dan kebaktian. 

Khotbah yang disampaikan dalam berbagai ibadah, baik itu ibadah minggu dewasa, 

KRW, pemuda, remaja, maupun ibadah lainnya kadang kala menyinggung tentang 

remaja berperilaku konsumtif dan permasalahan keluarga.  

Program kegiatan yang merupakan pelayanan pastoral dimensi pendidikan 

yang dilakukan KPAR tidak pernah menyinggung masalah remaja berperilaku 

konsumtif yang ditinggalkan ibu bekerja di luar negeri. Dari sekian banyak program 

kegiatan yang dilakukan tidak satupun yang mengangkat permasalahan tersebut. 

Namun program kegiatan KPAR ada yang terkait dengan keluarga dan mempunyai 

unsur pendidikan kehidupan keluarga (family life education) dan pengayaan kehidupan 
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keluarga (family life enrichment). Program tersebut adalah pertemuan orang tua 

dengan pamong anak dan remaja. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan 

rasa kepedulian orang tua terhadap kehidupan rohani anak. Sedangkan kegiatan yang 

dilakukan adalah dialog. Perhatian KPAR terhadap remaja yang ditinggal ibunya 

bekerja di luar negeri masih sebatas rencana program, yakni masuk dalam program 

pendampingan anak. Program tersebut akan diwujudkan dengan mendirikan sanggar 

sebagai tempat untuk menyalurkan aspirasi  mereka. 

Program kegiatan yang merupakan pelayanan pastoral dimensi pendidikan 

yang dilakukan KPPM juga tidak pernah menyinggung masalah remaja berperilaku 

konsumtif yang ditinggalkan ibu bekerja di luar negeri. Program kegiatan yang 

dilakukan oleh KPPM tidak pernah menyinggung tentang masalah remaja beperilaku 

konsumtif yang ditinggalkan ibu bekerja di luar negeri. Program kegiatan KPPM yang 

berkaitan dengan permasalahan remaja/pemuda dan keluarganya juga belum pernah 

dilakukan. Ketika ada  kegiatan pembinaan tentang pendampingan keluarga 

(suami/istri dan anak) TKI oleh pejabat gerejawi, yang dilakukan oleh KPPWD 

Malang II, yang harusnya diikuti juga oleh KPPM, dalam pelaksanaanya KPPM tidak 

hadir. Hal tersebut karena persoalan teknis, yakni KPPM tidak mendapatkan 

undangan. 

Program  pembinaan tentang pendampingan keluarga (suami/istri dan anak) 

TKI oleh pejabat gerejawi tersebut diikuti oleh KPPW. Setelah program tersebut 

diikuti, belum ada tindak lanjut  berupa kegiatan yang lebih konkret dan menyentuh 

remaja berperilaku konsumtif yang ditinggal ibu bekerja di luar negeri. Menurut 

penulis kegiatan pembinaan itu dapat menjadi materi dalam rangka program 

penanganan keluarga, entah dalam pendidikan kehidupan keluarga (family life 

education), pengayaan kehidupan keluarga (family life enrichment), atau terapi 
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keluarga (family therapy/treatment). Tetapi dalam kenyataannya program 

pendampingan keluarga TKI  belum menyentuh keluarga yang ditinggalkan bekerja di 

luar negeri. 

KPP juga mempunyai program kegiatan yang terkait dengan keluarga. Program 

bulan keluarga dari tahun ke tahun dilakukan dalam bentuk ibadah dan pemberian 

bantuan kepada anak yang kurang mampu. Hal ini berarti bahwa program bulan 

keluarga yang dilakukan, juga bukan merupakan program penangangan keluarga yang 

berisi pendidikan kehidupan keluarga (family life education), pengayaan kehidupan 

keluarga (family life enrichment), atau terapi keluarga (family therapy/treatment). Dan 

program yang dilakukan oleh KPP ini tidak pernah menyinggung masalah remaja 

berperilaku konsumtif yang ditinggalkan ibu bekerja di luar negeri. Justru program itu 

membuat remaja yang ditinggalkan ibunya ke luar negeri semakin sedih. Inilah yang 

dirasakan oleh S7 (S7:63).  

Program penanganan keluarga lainnya yang mengandung unsur  pendidikan 

kehidupan keluarga (family life education), adalah katekisasi  remaja, sidi dan calon 

mempelai  yang pelaksanaanya dibawah koordinasi  KPT.  Dalam katekisasi remaja 

dan sidi kadang kala disinggung perilaku konsumtif remaja. Materi katekisasi calon 

memempelai secara umum adalah berkaitan dengan persiapan calon mempelai 

sebelum memasuki kehidupan keluarga. Hal yang terkait dengan keluarga TKW 

kadang  dibahas, tetapi bukan merupakan materi bahasan yang khusus. Pembahasan 

tentang keluarga TKW hanya berisi sebuah diskusi tentang kemungkinan calon 

mempelai ketika sudah berkeluarga mengambil keputusan untuk menjadi TKW. Untuk 

pelayanan pendampingan pastoral kepada keluarga yang akan melepas salah satu 

anggota keluarga menjadi TKW, gereja juga belum pernah melakukan hal tersebut.  
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Untuk pelayanan pastoral dimensi pendampingan dan konseling, dalam 

pelaksanaannya hanya dilakukan pada pendampingan saja. Untuk konseling belum 

dilakukan karena belum ada pendidikan secara khusus untuk itu. Pelayanan 

pendampingan pastoral biasanya dilakukan oleh pendeta maupun KPP. Pelayanan 

pendampingan pastoral tersebut dilakukan pendeta jemaat melalui patuwen atau 

perkunjungan ke rumah warga dan di pertemuan di kantor gereja atau di pastori. 

Sementara itu pelayanan pendampingan pastoral oleh KPP  dilakukan dalam bentuk 

perkunjungan kepada warga sakit atau terkena musibah. Hal yang biasanya dilakukan 

ketika perkunjungan adalah berdoa, renungan, dan pemberian cinta kasih. Namun 

pelayanan pendampingan terhadap remaja berperilaku konsumtif yang ditinggal ibu 

bekerja di luar negeri beserta keluarga belum pernah dilakukan. Wakil ketua yang 

ditunjuk untuk melakukan pelayanan pendampingan pastoral juga belum menyentuh 

permasalahan itu. Demikian juga dengan KPP, pelayanan pendampingan pastoral 

dilakukan hanya ketika ada warga yang sakit. KPP tidak mempunyai program 

perkunjungan terkait dengan remaja yang ditinggal ibu bekerja di luar negeri beserta 

keluarga. Dari pengakuan remaja  diketahui  bahwa selama ditinggal ibu bekerja di 

luar negeri mereka tidak pernah mendapatkan perkunjungan dari majelis jemaat. Hal 

ini berarti belum pernah dilakukan program terapi keluarga (family therapy/treatment) 

terhadap remaja berperilaku konsumtif yang ditinggal ibu bekerja di luar negeri. 

Pelayanan pastoral dimensi pemberdayaan kaum awam sudah dilakukan. Hal 

tersebut tampak pada keterlibatan warga jemaat untuk menjadi pelayan ibadah dan 

pengurus komisi atau BPMJ.  Selain itu juga penunjukan wakil ketua sebagai pelayan 

pendampingan pastoral dan guru katekisasi. Namun untuk keterlibatan warga jemaat 

secara khusus dalam pelayanan pendampingan dan konseling pastoral belum ada. 
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Dengan demikian pelayanan  pastoral GKJW Jemaat Sendangbiru terhadap 

remaja berperilaku konsumtif yang ditinggal ibu bekerja di luar negeri masih pada 

dimensi pewartaan kabar baik dan kebaktian. Program pendidikan kehidupan keluarga 

(family life education), pengayaan kehidupan keluarga (family life enrichment), dan 

program terapi keluarga (family therapy/treatment) untuk permasalahan remaja 

tersebut belum dilakukan. 

Ketiga program itu dapat dilakukan di GKJW Jemaat Sendangbiru dan perlu 

disesuaikan dengan konteks. Fasilitator juga perlu dipersiapkan gereja untuk 

melaksanakan program ini. Sasaran program pendidikan kehidupan keluarga (family 

life education) adalah seluruh keluarga dari warga jemaat. Dalam pelaksanaannya 

kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan waktu yang biasa digunakan 

untuk ibadah KRW, dalam momentum bulan keluarga. Dalam forum ibadah KRW ini 

semua anggota keluarga biasa datang mengikuti ibadah. Sehingga tidak perlu 

menentukan waktu yang lain untuk mengadakan kegiatan tersebut. Tema-tema yang 

berkaitan dengan kehidupan keluarga dapat disampaikan dan didiskusikan dalam 

forum ini. 

Untuk melakukan program pengayaan kehidupan keluarga (family life 

enrichment), gereja perlu aktif dalam mencari target yang menjadi sasaran. 

Perkunjungan (patuwen) adalah cara yang efektif untuk mendapatkan target sasaran 

untuk mengikuti program pengayaan kehidupan keluarga. Selain itu gereja juga perlu 

melakukan kerjasama dengan aparat desa, sebagai pihak yang memberikan surat 

keterangan bagi seseorang yang akan bekerja di luar negeri. Dari upaya aktif tersebut 

gereja akan mendapatkan informasi keluarga yang akan ditinggalkan salah satu 

anggota keluarga yang akan bekerja di luar negeri. Dan selanjutnya gereja dapat 

melakukan perkunjungan lanjutan untuk melakukan pendampingan kepada seluruh 



110 
 

anggota keluarga, baik yang akan pergi bekerja di luar negeri, maupun anggota 

keluarga yang ditinggalkan. Dalam pendampingan itu keluarga dibekali dengan 

berbagai materi, yang salah satunya adalah komunikasi. Fasilitator dapat 

menyampaikan bahwa  komunikasi dengan ibu yang bekerja di luar negeri juga dapat 

menggunakan sarana komunikasi melalui internet, yang sudah dapat diakses di dusun 

Sendangbiru. 

Dari perkunjungan rutin tersebut pada akhirnya program terapi keluarga 

(family therapy/treatment) dapat dilakukan. Dalam perkunjungan rutin akan 

ditemukan berbagai masalah yang muncul dalam keluarga, termasuk permasalahan 

perilaku konsumtif remaja. Sehingga hal tersebut dapat ditindaklanjuti dengan 

pelayanan pendampingan dan konseling pastoral. Selain itu gereja juga dapat 

mengumumkan kepada warga jemaat, bahwa gereja mempunyai tenaga yang sewaktu-

waktu dapat dihubungi untuk melakukan pendampingan dan konseling pastoral. 

Ketiga program ini saling terkait antara satu dengan yang lain dan tidak dapat 

dipisahkan, seperti yang digambarkan dalam bagan tiga program penanganan 

keluarga.  Keterkaitan itu tampak misalnya ketika keluarga akan ditinggal salah satu 

anggota keluarganya bekerja di luar negeri. Pada dasarnya hal yang dilakukan gereja 

untuk menyiapkan mereka adalah sebagai upaya  pengayaan kehidupan keluarga 

(family life enrichment). Misalnya materinya tentang membangun komunikasi, 

seksualitas, perawatan anak, informasi tentang pekerja migran dan lain-lain. Tetapi 

dalam rangka penyiapan itu sudah ada terapi keluarga (family therapy/treatment). 

Setiap anggota keluarga dilatih untuk terbuka dalam mengungkapkan perasaannya 

ketika hidup terpisah. Demikian juga dengan unsur pendidikan kehidupan keluarga 

(family life education), tampak dari informasi yang baru dari materi yang diberikan. 
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Para remaja berperilaku konsumtif perlu disembuhkan. Upaya penyembuhan 

itu dilakukan dengan cara terapi keluarga. Tujuannya adalah mengembalikan 

keseimbangan dalam keluarga (homeostasis), setelah ditinggal ibu bekerja di luar 

negeri. Untuk itu upaya penyembuhannya dilakukan dengan melibatkan atau 

memberdayakan keluarga sebagai sebuah sistem.  Hal yang dapat dilakukan adalah 

melatih seluruh anggota keluarga yang ada di rumah untuk membangun relasi yang 

sehat, yakni peningkatan perhatian, fungsi kotrol, komunikasi dan teladan bagi remaja 

tersebut.  

Selain dalam sebuah keluarga, terapi keluarga juga dapat dilakukan dalam 

kelompok, yaitu dengan cara melibatkan para mantan TKW, dan keluarga  lain yang 

salah satu anggota keluarganya menjadi TKW. Dalam kelompok tersebut keluarga-

keluarga saling berbagi dalam menghadapi permasalahan. Forum berbagi tersebut 

difasilitasi gereja dalam sebuah pertemuan yang dilakukan secara rutin. Itu semua 

dilakukan agar mereka dapat mandiri dalam memecahkan berbagai permasalahan, 

termasuk permasalahan perilaku konsumtif remaja.  

Pelayanan pastoral terhadap remaja berperilaku konsumtif yang ditinggal ibu 

bekerja di luar negeri melalui program penanganan keluarga belum dilakukan, 

disebabkkan oleh beberapa faktor penghambat, antara lain: 

1. Sumberdaya manusia dengan tingkat pendidikan rendah. 

Pembuatan program kegiatan dengan cara pengulangan program kegiatan, 

mudah untuk dilakukan, karena tanpa perlu melakukan sebuah penelitian secara 

khusus. Hal inilah yang tampak dalam kegiatan yang dilakukan oleh KPAR. Ada enam 

program kegiatan yang sudah dilakukan di tahun 2011, yang diulangi lagi di tahun 

2012. Sementara itu untuk mengangkat program yang berangkat  permasalahan remaja 

berperilaku konsumtif, memerlukan penelitian secara khusus, termasuk ketrampilan 
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menganalisis sosial masyarakat. Untuk melakukan itu semua diperlukan ketrampilan 

khusus dan pendidikan yang cukup tinggi untuk melakukannya. Dengan tingkat 

pendidikan warga jemat GKJW Jemaat Sendangbiru yang terlibat dalam pelayanan  

rata-rata SD mempengaruhi munculnya program program yang berangkat  

permasalahan remaja. 

Meski dalam struktur organisasi GKJW Jemaat Sendangbiru terdapat 

Komperlitbang, jika orang-orang yang ada di dalamnya tingkat pendidikannya rendah, 

maka ia belum dapat melakukan perencanaan, penelitian dan pengembangan. Tingkat 

pendidikan yang rendah juga menjadi kendala dalam memahami materi-materi 

pelatihan yang dikeluarkan oleh Badan Pembantu MA dan MD.  Akibatnya program 

yang berasal dari MA dan MD tidak mendarat dan dirasakan warga jemaat. 

2. Budaya agraris 

Budaya hidup agraris juga mempengaruhi kejelian dalam membuat program 

kegiatan.  Kehidupan yang mengikuti pola yang sama seperti yang ditentukan oleh 

alam, memiskinkan kreatifitas karena hanya mengikuti pola yang sudah ada. Jadi 

wajar jika ada  pengulangan program dan miskin dalam pembuatan program. Budaya 

hidup agraris sangat berbeda dengan budaya hidup industri. Persaingan dalam dunia 

industri melahirkan banyak kreatifitas baru, supaya dapat bertahan hidup.  Dengan 

situasi masyarakat dusun Sendangbiru yang sudah diwarnai dengan budaya industri 

maka warga gereja  perlu membuka diri terhadap budaya tersebut. 

3. Alur pelaksanaan program yang panjang. 

Alur pelaksanaan suatu program yang terlalu panjang, menjadikan program 

mencapai sasaran. Sebagai contoh adalah program pemberdayaan pendamping 

keluarga TKI yang dilakukan DPPW.  Agar program tersebut dirasakan manfaatnya 

oleh keluarga TKI, harus melalui tiga tahap, yakni: (1) DPPW mengadakan pelatihan 
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kepada pengurus KPPWD dan KPPMD seluruh GKJW; (2) Tiap-tiap KPPWD dan 

KPPMD mengadakan pelatihan kepada pengurus KPPWJ dan KPPMJ; dan (3) KPPW 

dan KPPM  membentuk komunitas pendamping untuk mendampingi kepada keluarga 

TKI.  Alur yang panjang seperti itu dapat mengakibatkan distorsi pemahaman terhadap 

materi pelatihan.  

4. Program yang bersifat top down 

Masih banyak program kegiatan yang dilakukan di GKJW Jemaat Sendangbiru 

berupa program penujang dan bersifat top down, yaitu mengikuti program yang 

dilakukan oleh MD maupun MA. Hal tersebut mengakibatkan fokus program tertuju 

pada pelaksanaan program dari MD maupun MA. Sehingga permasalahan lokal di 

GKJW Jemaat Sendangbiru tidak banyak mendapat perhatian, termasuk di antaranya 

permasalahan remaja berperilaku konsumtif yang ditinggal ibu bekerja di luar negeri. 

5. Beban ganda pendeta 

Pelayanan pendampingan pastoral ketika ada warga atau keluarga yang 

bermasalah biasanya dilakukan oleh pendeta. Sementara pendeta juga diperhadapkan 

pada berbagai pelayanan di gereja yang lain. Dalam kedudukannya sebagai ketua 

jemaat, ia harus menangani organisasi jemaat. Sebagai pendeta ia juga harus melayani 

berbagai permintaan pelayanan ibadah. Dengan beban ganda tersebut maka pelayanan 

pendampingan pastoral juga tidak dapat berjalan dengan maksimal. Termasuk dalam 

penanganan pendampingan pastoral terhadap remaja berperilaku konsumtif yang 

ditinggal ibunya bekerja di luar negeri. Ketika tidak ada pendeta baku di GKJW 

Jemaat Sendangbiru, dan  pelayanan pendampingan pastoral diserahkan kepada wakil 

ketua jemaat, beban pelayanan juga tetap sama. Keberadaan pendeta konsulen yang 

diberi tugas untuk melayani di GKJW Jemaat Sendangbiru, juga tidak memungkinkan 

untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan pendampingan pastoral, karena keterbatasan 



114 
 

tenaga dan kesempatan.  Sementara itu pendampingan yang dilakukan KPP hanya 

terfokus pada orang sakit dan sebatas perkunjungan  yang diisi dengan doa, renungan, 

dan pemberian cinta kasih. Untuk itu peran pendeta sebagai pemimpin gereja 

diperlukan dalam mendorong warga jemaat untuk ikut terlibat dalam pelayanan 

pendampingan dan konseling pastoral. 

6. Belum diadakannya pelatihan dan pendampingan konseling. 

Sementara itu belum adanya pelayanan pastoral dengan pendekatan 

penanganan keluarga yang dapat diterapkan untuk permasalahan remaja yang ditinggal 

ibu bekerja di luar negeri, disebabkan belum pernah diadakannya pendidikan dan 

pelatihan pendampingan dan konseling pastoral di GKJW Jemaat Sendangbiru. Hal ini 

mengakibatkan tidak dikenalnya pendekatan-pendekatan pelayanan pastoral termasuk 

program penanganan keluarga. 


