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1. Pendahuluan 
 

GPM sebagaimana gereja pada 
umumnya memiliki wilayah pelayanan 
yang luas dengan jumlah anggota 
jemaat mencapai ribuan.Masalah pada 
umumnya yaitu persoalan yang 
dihadapi jemaat tidak di ketahui oleh 
gereja atau pendeta.Disebabkan karena 
ada tipe jemaat yang canggung untuk 
mau menceritakan masalahnya. 

Jika hal ini dibiarkan terus 
menerus maka gereja kehilangan 
fungsi kontrol kepada anggota 
jemaatnya. Dengan demikian harus 
ada pengelolaan masalah tersebut 
dengan teratur hingga mengetahui apa 
saja masalah, kebutuhan jemaat yang 
ingin di jawab. 

Gereja Protestan Maluku sebagai 
objek penelitian karena : 

     1. GPM memiliki dokumen-
dokumen tentang penanganan 
konseling pastoral yang terjadi tetapi 
tidak tuntas pada proses penyembuhan 
klien. 

     2. Jika dilihat dari perubahan 
perilaku dikarenakan perkembangan 
teknologi turut membentuk cara 
berpikir dan merubah pemahaman 
untuk lebih inovatif tanpa 
menghilangkan pemikiran classic.  

3.  Bagaimana model konseling 
pastoral berbasis e-CRM dimodelkan ? 

 
 

2. Model Konseling Pastoral  
 
Perjumpaan Gereja dengan 

generasi baru ini merupakan indikasi 
Gereja yang dinamis dan kontekstual. 
Memahami konseling pastoral sebagai 
suatu cara pemecahan masalah, pada 
umumnya dilakukan dengan cara 
classic,  penelitian ini menawarkan 

pendekatan yang inovatif memodelkan 
Konseling Pastoral Berbasis e-CRM. 
Alasannya sederhana karena ilmuan 
pastoral pada zamannya berbeda, ia 
membuat konsep ketika teknologi 
belum mengalami perkembangan 
seperti sekarang ini.  

Model ini merupakan sebuah 
pendekatan untuk menjawab 
kebutuhan jemaat.Sistim ini dibangun 
untuk memberikan dua pilihan bagi 
jemaat, bahwa di dalam proses 
konseling pastoral ada dua pendekatan 
yang bisa dilakukan, yakni : 

   1. Dengan pendekatan 
Tradisional 

   2. Dengan pendekatan modern 
 
 

3. Pengertian Dasar  
 

3.1. Tentang CRM 
Sistim yang membangun dan 

memelihara hubungan pelanggan 
jangka panjang yang menguntungkan 
dengan memfasilitasi otomasi proses 
bisnis pemasaran, penjualan dan 
bidang layanan untuk menggabungkan 
informasi dan komunikasi, yakni 
teknologi CRM sebagai strategi yang 
luas. Dalam CRM, manajemen yang 
efektif adalah memperoleh informasi 
dari pelanggan merupakan hal yang 
penting bagi perusahan(Babu et al, 
2010). 

Di sisi lain, penelitian yang telah 
dilakukan oleh (Jun et al,2010) 
berpendapat bahwa CRM sangat 
penting bagi perusahaan untuk 
menciptakan lingkungan yang baik di 
mana karyawan termotivasi untuk 
fokus kepada pelanggan dalam 
memahami perspektif mereka. 
 Dengan begitu Teknologi 
Informasi menjadi solusi teknologi 
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lintas fungsional untuk proses 
perbaikan bisnis dalam perusahaan, 
peningkatan proses bisnis yang 
menjamin efisiensi dan keunggulan 
operasional perusahaan juga dianggap 
dalam konsep CRM.  Dikarenakan 
sosial CRM didasarkan pada 
kemampuan perusahaan untuk 
memenuhi agenda-agenda pribadi 
pelanggan mereka sementara pada saat 
yang sama memenuhi tujuan rencana 
bisnis mereka sendiri. Jadi CRM 
Bertujuan pada keterlibatan pelanggan 
dalam memberikan informasi dari pada 
manajemen pelanggan.(A. Garcia-
Crespo et al, 2010). 

 
3.2.  Sosial CRM 
 
Media sosial adalah media dua 

arah, dan dalam kebanyakan kasus 
interaksi dan dialog pada situs media 
sosial telah dimulai dan sebagian besar 
dilakukan oleh individu swasta, bukan 
oleh perwakilan perusahaan atau 
pejabat.Media sosial. Interaksi seperti 
ini dapat berfungsi sebagai sumber 
daya untuk memahami apa ekspresi 
pelanggan tentang merek ini dan itu 
yang di miliki perusahan. (D. Peppers, 
M. Rogers, 2011).  

Media sosial dapat didefinisikan 
sebagai jenis halaman web melalui 
koneksi teknologi Internet dan 
interaksi yang mudah untuk digunakan 
oleh pelanggan.(C.D. DeAndrea et al, 
2012). 

 
 
3.3. Pengertian e-CRM 
 
e-CRM (Electronic Customer 

Relationship Management) merupakan 
konsep yang serupa dengan CRM akan 
tetapi, e-CRM  lebih fokus terhadap 

pemanfaatan teknologi, yakni 
teknologi internet dengan fasilias yang 
interaktif kepada pelanggan dan 
organisasi bisnis dan terjadi integrasi 
antara front-end dan back-end 
(Chandra et al, 2004). 

Dan CRM yang diterapkan dengan 
peralatan-peralatan teknologi yang 
mengisinkan angota-anggota dari 
berbagai bagian departemen dari suatu 
organisasi untuk menggabungkan, 
disseminate dan memberikan 
informasi pelanggan dengan bagian 
departemen melalui seluruh bagian 
perusahaan (Outland dan Johnston, 
2003). 

 
3.4 Faktor  Organisasi Untuk 
Perubahan 

 
Menurut Finnegan dan Currie 

sebagian besar masalah pelaksanaan 
CRM tidak pada soal teknis tapi 
terletak pada organisasi; mereka 
termasuk perubahan organisasi dan 
memberikan gangguan pada 
organisasi, pandangan yang berbeda 
pada informasi pelanggan dan 
perubahan dalam proses 
bisnis.(Finnegan, D. J et al, 2010). 

 Proses bisnis Re-Configuration 
mendirikan system yang bermanfaat 
dan, memainkan peran penting dalam 
proses implementasi CRM. Becker 
menemukan bahwa dampak kinerja 
CRM hanya jika memadai dan 
didukung oleh pemangku kepentingan 
perusahaan.(Becker, J. et al, 2009). 

Menurut Moreno dan 
Melendez(2010)yang menemukan 
bahwa faktor organisasi (manejemen 
sumber daya manusia, struktur 
organisasi, dan sumber daya Alokasi) 
ini merupakan dampak sukses 
implementasi CRM. Hung 
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mengusulkan model yang terintegrasi 
yang menggabungkan faktor-faktor 
organisasi, kemampuan bidang IS, 
inovasi eksekutif yang berpengalaman 
dan kemampuan manajemen 
pengetahuan sebagai faktor-faktor 
utama penentu implementasi CRM. 

Faktor-faktor organisasi 
disektor publik yang relevan dengan 
aturan, peraturan dan oleh undang-
undang/kebijakan.Aturan dan 
peraturan diperkirakan memastikan 
prediktabilitas dari perilaku organisasi 
dan untuk menuju efisiensi dan 
efektivitas.(Standing, C et al, 2009) 

 
 
4.  Konsep e-CRM 

CRM diartikan sebagai satu 
kesatuan penjualan, pemasaran dan 
strategi pelayanan yang mencegah 
terjadinya aktivitas pekerjaan yang 
tidak terkoordinasi antar bagian 
dengan baik dan itu tergantung pada 
aksi-aksi perusahaan yang 
terkoordinasi (Kalakota, 2001). 

Konsep CRM disini berfokus 
kepada respon pelanggan terhadap 
produk yang di tawarkan oleh 
perusahaan. setiap pelanggan berpikir 
indiviudal tidak ingin di perlakukan 
sama tetapi lebih ke perlakuan 
individu. Itu berarti CRM adalah cara 
bagaimana dapat menganalisa tingkat 
kepekaan pelanggan yang telah 
dimiliki, dimana melalui hasil analisa 
tersebut, dari hasil analisa tersebut 
maka perusahan dapat merepons 
dengan memberikan kinerja yang 
proposional bagi pelanggan, sehingga 
loyalitas pelanggan terjaga. Sasaran 
utama CRM lebih mengarah pada 
loyalitas pelanggan. Maksudnya 
adalah agar pelanggan tidak hanya 
puas saat memakai produk perusahaan, 

melainkan meningkatkan loyalitas 
pelanggan pada perusahaan. (Strene, 
2000).  

Sasaran dari kerangka kerja 
bisnis CRM adalah menggunakan 
hubungan yang ada untuk 
meningkatkan penghasilan, 
menggunakan informasi yang 
terintegrasi untuk pelayanan yang 
baik, memperkenalkan konsisten, 
proses dan prosedur chanel yang 
replicable. (Kalakota, 2001) 

 
 

4.1.  Manfaat digunakan CRM  
 

Keuntungan dari penggunaan 
CRM adalah servis yang lebih cepat, 
mengurangi harga, memperbesar 
keuntungan, mempunyai rasa 
memiliki, meningkatkan koordinasi 
tim, tingkat kepuasan pelanggan 
menjadi lebih tinggi, meningkatkan 
loyalitas pelanggan. (Widjaja, 2000) 

 
 

4.2  Manfaat dan Tantangan CRM 
 

 Potensi manfaat bisnis dari 
manajemen hubungan pelanggan 
sangat banyak. Contohnya, CRM 
memungkinkan sebuah perusahaan 
untuk mengidentifikasi serta berfokus 
pada para pelanggan terbaik mereka, 
yaitu mereka yang paling 
menguntungkan bagi perusahaan, agar 
mereka dapat dipertahankan sebagi 
pelanggan seumur hidup untuk 
layanan yang lebih besar dan 
menguntungkan. Manajemen 
hubungan pelanggan memungkinkan 
penyesuaian dan personalisasi real-
time atas berbagai produk dan jasa 
berdasarkan pada keinginan, 
kebutuhan, kebiasaan membeli serta 
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siklus hidup para pelanggan.CRM juga 
dapat menelusuri saat ketika pelanggan 
menghubungi perusahaan, darimana 
pun titik hubungannya.Sistem CRM 
juga memungkinkan perusahaan untuk 
memberi pengalaman yang konsisten 
dan layanan serta dukungan superior 
bagi pelanggan, di semua titik kontak 
yang dipilih oleh pelanggan. Semua 
manfaat ini akan memberi nilai bisnis 
strategis bagi perusahaan dan nilai 
pelanggan yang besar bagi para 
pelanggannya. (O’Brien, 2005) 

 
 
4.3 Tiga Fase CRM  
 

Tiga fase yang dilakukan 
dalam CRM adalah mengakuisisi 
pelanggan baru (acquire). Pelanggan 
baru didapatkan dengan memberikan 
kemudahan pengaksesan informasi, 
inovasi baru, dan pelayanan yang 
menarik. Meningkatkan keuntungan 
dari pelanggan yang sudah ada 
(enhance). Perusahaan berusaha 
menjalin hubungan dengan pelanggan 
melalui pemberian pelayanan yang 
baik terhadap pelanggannya. 
Mempertahankan pelanggan yang 
menguntungkan (retain). Dengan 
menawarkan apa yang dibutuhkan oleh 
pelanggan spesifik bukan yang 
dibutuhkan oleh pelanggan pasar, 
karena nilai jasa bagi pelanggan adalah 
nilai proaktif yang paling sesuai 
dengan kebutuhannya. Fokus 
perusahaan saat ini adalah bagaimana 
mempertahankan pelanggan yang 
sudah ada pasti memberikan 
keuntungan bagi perusahaan dari pada 
bagaimana mendapatkan pelanggan 
baru yang belum tentu menguntungkan 
dan loyal terhadap perusahaan. 
(Kalakota, 2001) 

4.4  Klasifikasi CRM 

Aplikasi yang menerapkan CRM 
diklasifikasikan menjadi dua (Dyche, 
2002), yaitu: 

1. CRM Operasional 

CRM Operasional dikenal sebagai 
“front office” perusahaan.Aplikasi 
CRM ini berperan dalam interaksi 
dengan pelanggan. CRM Operasional 
mencakup proses otomatisasi yang 
terintegrasi dari keseluruhan proses 
bisnis, seperti otomatisasi pemasaran, 
penjualan, dan pelayanan.  

Salah satu penerapan CRM yang 
termasuk dalam kategori operasional 
CRM adalah dalam bentuk aplikasi 
web.Melalui web, suatu perusahaan 
dapat memberikan pelayanan kepada 
pelanggan. Beberapa contoh pelayanan 
yang diberikan melalui web, 
diantaranya: 
1) Menyediakan pencarian produk. 

Pelanggan sering kali mengalami 
kesulitan dalam mencari produk 
yang mereka inginkan, karena itu 
diperlukan fasilitas search 

2) Menyediakan produk atau 
pelayanan gratis, sesuatu yang 
dapat menarik pelanggan untuk 
mengunjungi web adalah 
tersedianya produk atau pelayanan 
gratis 

3) Menyediakan pelayanan atau 
informasi tentang penggunaan 
produk 

4) Menyediakan pemesanan on line 
5) Menyediakan fasilitas informasi 

status pemesanan  
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2. CRM Analitik 

CRM Analitik dikenal sebagai 
“back office” perusahaan. Aplikasi 
CRM ini berperan dalam memahami 
kebutuhan pelanggan.CRM Analitik 
berperan dalam melaksanakan analisis 
pelanggan dan pasar, seperti analisis 
trend pasar dan analisis perilaku 
pelanggan.Data yang digunakan pada 
CRM Analitik adalah data yang 
berasal dari CRM Operasional. 

 
 

4.5 Fokus Bisnis pada CRM 

 Mengelola berbagai hubungan 
pelanggan melibatkan dua tujuan yang 
saling berkaitan : pertama, memberi 
organisasi dan semua karyawannya 
yang berhadapan dengan pelanggan, 
satu pelanggan lengkap tentang setiap 
pelanggan  di setiap hal dan di lintas 
semua saluran; dan, kedua, memberi 
pelanggan satu pandangan lengkap 
tentang perusahaan dan saluran-
salurannya yang luas. CRM 
menggunakan teknologi informasi 
untuk membuat sistem lintas fungsi 
perusahaaan yang mengintegrasikan 
dan mengotomatisasi banyak proses 
layanan pada pelanggan dalam 
penjualan, pemasaran, dan layanan 
pelanggan yang berinteraksi dengan 
pelanggan perusahaan. Sistem CRM 
juga menciptakan kerangka kerja TI 
software serta database yang 
dijalankan melalui Web, yang 
mengintegrasikan proses-proses ini 
dengan operasi bisnis perusahaan 
lainnya, dan mendukung kerja sama 
antara perusahaan dengan para 
pelanggan, serta mitranya.(O’Brien, 
2005). 

 

6. Konsep Konseling Pastoral 

 
Menurut William A. Clebsch dan 

Charles R. Jaekle(2002) konseling 
pastoral adalah upaya pendampingan 
yang bersifat membimbing dan 
memperbaiki (reparative), serta 
membawa pemulihan dan kesembuhan 
(psikoterapi) dalam konflik dan 
penderitaan yang paling dalam, yang 
menghalang-halangi pertumbuhan 
kepribadian, spiritualitas dan karakter 
anggota Jemaat. 

 
 

7. Rantai Pelayanan  

Proses konseling pastoral akan 
terus berlangsung antara konselor dan 
klien  sampai pada proses 
penyembuhan yang bisa dirasakan dan 
klien memaknai setiap proses kejadian 
atau masalah yang dirasakan klien 
tersebut. 
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8.  Pengembangan TI Model Bisnis 
e-CRM Yang Diadopsi Menjadi i-
CPRF Non Profit 
 
8.1 Pengadopsian Menjadi i-CPRF 

 
Gambar 1. Model Sistim i-CPRF 
Sumber : Maryo Indra Manjaruni, 

2013 
 

Relasi Sistim i-CPRF dibagi dalam 
tiga service khusus yakni ; 
1. i-Counseling Pastoral : 

menawarkan pelayanan dengan 
pendekatan chatting dan video call 
dalam format jarak jauh unntuk 
“mempertemukan” konselor dan 
klien. 

2. Follower Service : bagian dari 
tawaran pelayanan kepada jemaat 
secara online dan juga perjumpaan 
fisik (klasik), jika jemaat meminta 
solusi atau pertolongan. 

Proses i-CounselingPastoral 
Relationship  Followermerupakan 
suatu pendekatan baru yang penulis 
tawarkan bagi proses konseling 
pastoral zaman modern. 
 
 
8.2 Pengertian i-CPRF 
 

Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan (2012), i-CPRF adalah 

Proses i-Counseling 
PastoralRelationship  Follower(i-
CPRF), i memiliki artian internet dan 
individual. Pengertiannya adalah 
bagaimana Gereja menjalanin 
hubungan baik dengan jemaat melalui 
media internet untuk berkomunikasi 
agar mampu menjawab persoalan-
persoalan jemaat karena maju 
mundurnya sebuah pelayanan Gereja 
dilihat dari pendekatan strateginya 
yaitu menjawab kebutuhan jemaat. 
. i-CPRF yang didesain dapat 
memberikan output berupa; 

1. Data  
2. Informasi,  
3. IS Management Problem 
4. Output 
Maka dengan 

menjadikanteknologi i-CPRF, sebagai 
metode untuk menjembatani jemaat 
modernisasi yang bersumber dari 
partisipasi follower dengan melihat 
perspektif mereka. 

 
 
8.3 Konsep i-CPRF  
 
Fokus i-CPRF adalah melihat apa 

yang dinilai oleh jemaat atau warga 
gereja bukan apa yang gereja nilai 
terhadap jemaat. Setiap jemaat ingin 
diperlakukan secara individual sama 
dengan jemaat-jemaat yang lain agar 
terjadi kepuasan terhadap pelayanan 
yang dilakukan oleh gereja. Namun 
pada dasarnya i-CPRF merupakan cara 
untuk menganalisis perilaku jemaat 
dari cara berpikir dan berperilaku 
jemaat yang menjadi warga gereja 
tersebut. 

Dengan analisis tersebut gereja 
dapat mengetahui kebutuhan jemaat 
secara individual sehingga bagaimana 
gereja dapat melayani jemaat secara 
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proposional, sehingga menghadirkan 
loyalitas bagi jemaat terhadap gereja 
tempat mereka dilayani.Sasaran i-
CPRF bukan terlihat terhadap 
kepuasaan jemaat tetapi lebih 
berpengaruh terhadap loyalitas jemaat 
terhadap gereja.Artinya jemaat tidak 
hanya puas dengan pelayanan-
pelayanan yang dilakukan tetapi 
bagaimana kemudia jemaat dapat aktif 
meresponi visi dan misi gereja. 

 
 

8.4 Manfaat digunakan i-CPRF  
 
Manfaat digunakan i-CPRF 

adalah pelayanan yang cepat karena 
proses konseling pastoral berbasis 
online serta mengurangi biaya untuk 
bisa berjumpa langsung dengan 
konselor juga menghemat ruang dan 
waktu karena dari mana saja kita bisa 
melakukan proses konseling 
pastoral.Dapat menghadirkan tingkat 
kepuasan jemaat dan menimbulkan 
loyalitas yang besar bagi jemaat 
meresponi pelayanan gereja. 

 
 

8.5 Manfaat Dan Tantangan i-CPRF 
 
Potensi pelayanan dari 

manajemen hubungan antara gereja 
dan jemaat sangat kompleks.Sebab 
pada dasarnya i-CPRF berfokus 
terhadap masalah yang dominan 
mencapai rangking tertinggi yang di 
hadapi oleh individu jemaat yang 
bermasalah, sehingga fokus pelayanan 
gereja hanya berfokus pada sebuah isu 
strategis saja. 

Cenderung mengabaikan 
persoalan atau masalah jemaat yang di 
anggap tidak strategis dengan cara 
tidak terlalu intens melayani jemaat 
dengan persoalan tersebut. Di sini 
adalah tantangan i-CPRF dalam 
melihat kinerja pelayanan pastoral 
kedepan karena setiap jemaat ingin 
diperlakukan sama sesuai dengan 
masalah yang di hadapi, sehingga 
loyalitas jemaat terjaga dan 
menghadirkan kepuasan bagi jemaat. 

 
 

8.6 Tiga Fase i-CPRF 
 

1. Fase yang dilakukan oleh i-CPRF 
adalah mengakusisi jemaat yang 
masuk dengan masalah barunya. 
Memberikan pelayanan yang baik 
bagi jemaat serta inovasi dalam 
memberikan pemahaman terkait 
permasalahan yang di hadapi untuk 
memperoleh kontribusi. 

2. Gereja berusaha semaksimal 
mungkin menjaga hubungan yang 
sangat baik dengan jemaat dengan 
cara memberikan pelayanan yang 
maksimal sehingga jemaat tersebut 
dapat setia terhadap gereja yang 
memberikan pelyanan terhadapnya 
dengan begitu hubungan yang 
saling membangun tetap terjaga 
dengan harmonis. 

3. Memberikan masukan atau 
kontribusi pikir terhadap persoalan 
atau kebutuhan jemaat yang sedang 
dihadapi karena itu yang mereka 
butuhkan yaitu mendapatkan solusi. 
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9. Fokus Pelayanan i-CPRF 
 
Mengelola semua hubungan 

jemaat yang dilayanani melibatkan dua 
tujuan yang saling berkaitan 
:memberikan organiasai gereja dan 
para pelayan khusus untuk dapat 
menghadapi jemaat dengan 
sebagaimana mestinya seorang 
pelayan. Kedua, memberikan 
pemahaman bagi anggota jemaat 
terhadap konsep pelayanan i-CPRF 
yang berkaitan dengan ajaran gereja 
agar dapat memahami kerangka pikir 
gereja dengan baik secara sosiologis 
yang bermuara pada landasan  teologis 
yang kontekstual. I-
CPRFmenghadirkankerangka pelyanan 
gereja berbasis TI software serta 
database yang dijalankan melalui 
Web, yang mengintegrasikan proses-
proses ini dengan operasi 
layanankonselor dan klien (jemaat) 
lain, dan mendukung kerja sama antara 
gereja dan jemaat yang terpisah dari 
wilayah GPM secara geografis. 

 
9.1 Aplikasi i-CPRF Pada Gereja 

 
Model Konseling Pastoral 

Berbasis e-CRM, merupakan inovasi 
yang dilakukan gereja, dengan begitu 
jemaat dapat mengakses berbagai 
informasi secara online. Untuk 
kalangan eksternal, user dapat 
memperoleh informasi mengenai i-
CPRF serta perkembangannya yang 
ada diweb, agenda gereja seperti 
penanganan konseling yang sudah 
pernah dilakukan dan juga renungan-

renungan rohani yang di upload. 
 Selain itu mereka juga dapat 
melakukan proses konseling secara 
online kapan saja dan dari mana saja 
selagi masi terkoneksi dengan internet.   

Jemaat juga dapat melihat 
perkembangan konseling yang telah 
berjalan. Sedangkan untuk kalangan 
internal, pendeta, majelis dan 
karyawan mempunyai wadah untuk 
berkomunikasi melalui email groups. 
Di sini mereka bisa melakukan 
komunikasi internal dua arah antar staf 
pendeta maupun pendukung dan 
pejabat gereja yang bersangkutan 
secara online. 

 
 

9.2 Konten Aplikasi i-CPRF 
 

Alur prosesnya yang dimodelkan 
disini yakni ; 

 

 
Gambar 2. Form Registrasi i-CPRF 
Sumber : www.e-pastoral.org, 2013 

 
1. Register : jemaat akang melakukan 

proses register terlebih dahulu 
untuk menjadi anggota atau klien, 
dan akun jejaring social klien 
seperti facebook akan di redirect 
untuk konselor bisa menggunakan 
social network untuk menganalisis 
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permasalahan klien melalui status-
statusnya. 
 

2. Chatting And Video Call: Sistim 
juga menyediakan layanan chatting 
yang bersifat rahasia, dimana yang 
mengetahuinya hanyalah antara 
klien dan konselor yang telah 
bersepakat untuk melakukan 
perbincangan konseling pastoral 
secaraonline. Sistim ini juga akan 
dimodelkan menggunakan layanan 
video call sehingga 
memungkinakan klien dan konselor 
bisa bertatap muka agar konselor 
bisa memahami bahasa tubuh dari 
klien tersebut, konselor juga perlu 
melatih kemampuan menganalisis 
bahasa verbatim digital yang 
dilakukan dalam chatting dengan 
kematangan ini penulis sangat 
optimis bahwa pemodelan ini 
kedepannya mampu untuk 
diimplementasikan untuk 
menjawab persoalan hidup 
bergereja. 

 
Gambar 3. Konten Chatting 

Sumber: www.e-pastoral.org, 2013 
 

3. Email : Mailing List merupakan 
layanan diskusi bagi user didalam 
satu group yang saling 
berpartisipasi untuk mendiskusikan  

4. suatu pokok bahasan. 
 
 

Gambar 4. Konten Email 
Sumber : www.e-pastoral.org, 2013 

 
5. Call Center : Merupakan service 

bagi follower dengan cara 
menelepon dengan nomor-nomor 
layanan yang telah diberikan 
didalam web page. 

6. Follower Service : yaitu bentuk 
pelayanan bersifat offline yakni 
proses pelayanan gereja kepada 
follower dengan cara berkunjung 
langsung secara fisik pada setiap 
follower supaya terjadi 
perbincangan sehingga konselor 
bisa mengetahui apa saja kebutuhan 
atau masalah yang sedang diderita 
oleh follower. 
 
 

9.3 Output Yang Dihasilkan i-CPRF 
 

Ada keluaran yang dihasilkan 
dalam system i-CPRF berupa grafik 
dari input yang diberikan oleh klien 
sehingga dengan begitu konselor dapat 
menganalisis kinerja dari para konselor 
yang melayanani follower pada suatu 
daerah tertentu dan juga mengetahui 
apa saja masalah yang dominan yang 
kemudian menjadi isu utama sebelum 
menjadi isu strategis.  
1. IS Management Problem :Setelah 

proses perbincangan pastoral 
selesai pada sesi pertama dengan 
demikian konselor pasti akan 
memiliki kesimpulan akhir dengan 
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apa yang telah di perbincangkan 
dengan klien dan kemudian apa 
yang menjadi benang merah dalam 
pertemuan pertama itu disimpan 
didalam sistim infomasi manajemen 
masalah.  
 

Gambar 5. IS Manajemen Masalah 
Sumber : www.e-pastoral.org 

 
2. Output :berupa kesatuan 

keseluruhan system i-CPRF dimana 
ada; 

1. User 
2. Data 
3. Informasi 
4. konselor dan komunikasi (proses 

konseling)  
Kemudian menjadi strategi 

organisasi gereja kedepan untuk 
menindak lanjuti isu utama yang 
menjadi isu strategis berasal dari 
masalah yang dominan.Dan 
diharapkan strategi kedepannya terjadi 
penurunan masalah dari isu strategis 
itu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Output yang ditampilkan 
Sumber: www.e-pastoral.org, 2013 

 
 

10. Scorecard Untuk Isu Strategis 

Menurut Luis dan Biromo (2007), 
dikutip dari mulyadi (2001). 
Menyatakan kartu skor kartu yang 
digunakan untuk mencatat skor hasil 
kerja dan juga dapat digunakan untuk 
merencanakan skor yang hendak 
diwujudkan dimasa depan. Melalui 
kartu nilai ini nilai yang hendak 
diwujudkan dimasa depan 
dibandingkan. 

Dengan hasil kinerja 
sesungguhnya.Hasil perbandingan 
tersebut digunakan untuk melakukan 
evaluasi atas hasil kinerjanya. 
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10.1 Scorecard Yang diadopsi 
Balitbang GPM 

 
Gambar 5. Scorecard Renstra 

Balitbang  GPM 
Sumber : Balitbang (Renstra) GPM 

2010-2015 
 

Ini merupakan alat ukur untuk 
menetapkan isu strategis sebagai 
output dari sistim i-CPRF. Dimana isu 
strategis ditentukan dengan rumus; 
kriteria X respon lembaga. 
Berdasarkan ketentuan ini maka 
dikeluarkan lima kriteria, sebagai 
berikut : 
1) Menentukan hidup mati lembaga, 

meluas, dan jangka panjang,  
2) Meluas dan jangka panjang,  
3) Meluas dan tidak jangka panjang,  
4) Tidak meluas tetapi jangka panjang, 
dan  
5) Kasuistik/responsive. 

Respon lembaga adalah 
bagaimana lembaga merespon 
dampak, mandat, dan kapasitas 
tersebut. Respon lembaga dapat 
disebutkan sebagai berikut;  

1) Kuat,  
2) Sedang, dan  
3) Lemah.  

Dari hasil pengalian antara 
kriteria dan respon lembaga maka tiap 
isu akan diinfentarisir menurut 
besarnya jumlah skoring. Isu-isu yang 

memiliki tingkat skoring terbesarakan 
menjadi isu strategis. 

 
 

10.2 Manfaat Output Statistik i-
CPRF 
 Berdasarkan alat ukur yang 
dikemas menadi renstra GPM 2010-
2015 yang dibuat oleh Balitbang 
menghasilkan keluaran untuk konselor 
dapat melihat perkembangan 
berdasarkan : 
 
1. Weight 

 
Gambar 6. Output Berdasarkan Bobot 
Sumber : www.e-pastoral.org, 2013 

 
 

2. Rank 

 
Gambar 7. Output Berdasarkan 

Rangking 
Sumber: www.e-pastoral.org, 2013 
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3.Value Of The Issue 
 

 
 

Gambar 8. Output Berdasakan Nilai 
Isu 

Sumber : www.e-Pastoral.org, 2013 
 
 
 
4. Church 

 
Gambar 9. Output Berdasarkan Gereja 

Sumber : www.e-pastoral.org, 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.Counseling Date 

 
Gambar 10. Output Berdasarkan 

Tanggal Konseling 
Sumber : www.e-pastoral.org, 2013 

 
 Menggunakan acuan keluaran 
statistik i-CPRF maka Gereja mampu 
menganalisis perkembangan  
pelayanan mengalami penurunan atau 
kemajuan yang sementara terjadi dari 
sisi internal dan eksternal. Model i-
CPRFmemberikan informasi yang 
kemudian akan di kelolah untuk 
menjawab isu atau masalah. Dengan 
adanya sistim ini maka pengambilan 
keputusan untuk mengevaluasi internal 
konselorsupaya dapat  meningkatkan 
kinerja dan kompetensinya sebagai 
pastor dalam menjawab persoalan 
jemaat. 
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Kesimpulan 

Model Konseling Pastoral 
Berbasis e-CRM yang menjadi i-CPRF 
merupakan sebuah pendekatan baru itu 
berarti pengembangan teori tentang 
proses konseling pastoral dapat terjadi, 
hal penting yang perlu di perhatikan 
oleh gereja adalah mampu menjawab 
persoalan jemaat dengan kritis serta 
inovatif dan tanggap terhadap proses 
perubahan teknologi.  

Geraja belajar untuk mampu 
menjawab kebutuhan jemaat (follower) 
karena proses perubahan cara berpikir 
akibat perkembangan teknologi 
informasi.  

Penelitian ini telah menyiasati 
implikasi etisnya terkait kerahasiaan 
data klien agar tidak di konsumsi 
secara umum. Karena itu maka ada 
kolom chatting serta ada IS yang 
menampung masalah-masalah klien 
secara khusus. 

 Tujuan dari sistim ini yakni 
bagaimana GPM bisa menjangkau 
jemaat secara menyeluruh dengan 
memanfaatkan media teknologi 
informasi untuk mengelolah 
pengetahuan yang bersumber dari data 
atau file persoalan klien yang jika 
dengan informasi tersebut ia 
bermanfaat dalam membedah satu 
kasus maka informasi itu bisa 
dijadikan sebagai pengetahuan, maka 
kasus yang dengan posisi rangking 
teratas akan mendapatkan perhhatian. 
 Penulis menggunakan 
pendekatan e-crm sebagai sebuah 
strategi untuk organisasi yang 
kemudian di adopsi menjadi i-CPRF. 

Output yang diberikan dari sistim 
bertujuan untuk GPM mengetahui 
tujuannya suda ada pada posisi mana 
karena tujuan yang dicapai dilihat dari 
proses pendekatan pelayanan jemaat 

yang maksimal, artinya bagaimana 
Gereja bisa menjalin hubungan baik 
dan memenuhi apa saja yang menjadi 
kebutuhan jemaat. 
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