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KONSELING PASTORAL DALAM GEREJA:  
RES SINE QUA NON 

 
Marthen Nainupu 

 
 

Pengantar 
 

etapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, 
bangsa yang kudus, umat  kepunyaan Allah sendiri, supaya 

kamu memberitakan perbuatan perbuatan yang besar dari Dia, 
yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada 
terangNya yang ajaib. (I Petrus 2:9)  

 
Rasul Pertus memahami bahwa fungsi gereja (orang 

percaya) ialah memberitakan perbuatan perbuatan yang besar 
dari Dia (Allah) yang diwujud nyatakan oleh pelayanan Kristus di 
dunia ini. Para penulis injil mencatat salah satu perbuatan besar 
dari Kristus berkenaan dengan kebutuhan manusia yang paling 
mendasar adalah pelayanan penyembuhan, baik penyembuhan 
fisik, psikis, maupun spiritual. Dari 3.779 ayat dalam ke empat injil, 
terdapat 727 ayat yang berbicara mengenai pelayanan 
penyembuhan dari Tuhan Yesus, baik penyembuhan fisik, psikis 
maupun spiritual1. Selanjutnya di dalam perkembangan gereja, 
penyembuhan adalah bagian yang intergral dari seluruh bagian 
dalam pelayanan gereja. Pelayanan gereja di maksud adalah 
pendampingan pastoral (Pastoral Care) dan di dalam pastoral care 
itu sendiri masih terdapat beberapa bagian layanan, dan salah 
satunya adalah konseling pastoral. Jadi apabila konseling pastoral 
di pahami dalam seluruh fungsi gereja menurut rasul Petrus, maka 
konseling pastoral adalah suatu perspektif kristen untuk menolong 
dan menyembuhkan individu yang bermasalah dengan menghadiri 
situasi kehidupannya sehingga perbuatan-perbuatan besar dari 
Allah itu dapat terbaca oleh umat manusia.    

 
 
 

                                                 
1 

 Morton T. Kelsye, Psychology, Medicine and Christian Healing,  (San 
Francisco: Harper & Row, 1988), 42. 
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Dasar Alkitabiah 
 

Setiap orang percaya, merasa terpanggil untuk menolong 
sesamanya tetapi apakah yang menjadi dasar dalam pelayanan 
itu? Bagian ini penulis mencoba untuk mengemukakan beberapa 
pokok pemikiran yang mendasari pelayanan konseling pastoral. 

 
Mandat Ilahi dari Tuhan 
 

Untuk memahami betapa pentingnya pelayanan konseling 
pastoral perlu diperhatikan terlebih dahulu kesaksian Alkitab. 
Sesuai dengan kesaksian Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun 
Perjanjian Baru terlihat bahwa pendampingan (konseling) itu 
bersumber dari Allah sendiri. Di dalam Kejadian 3, misi 
pendampingan itu dilakukan oleh Allah sendiri. Allah hadir di saat 
Adam (manusia) berada dalam keterasingan, kesepian, ketakutan 
dan kecemasan serta perasaan malu karena perbuatannya. Allah 
hadir dalam suatu relasi khusus untuk mendampingi, menopang 
dan membimbingnya, sehingga ia dapat hidup secara 
bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Dalam 
pendampingan itu Allah mendamaikan dan memulihkan 
hubungannya yang telah terputus dengan Allah maupun dengan 
lingkungannya, sehingga relasi itu dapat tercipta kembali secara 
baru yang penuh makna. Dalam pendampingan itu juga Allah 
mengadakan atau mengikat Perjanjian dengan Adam (Kejadian 3 : 
15), dan selanjutnya ―Allah dan manusia itu bertemu dan saling 
berhubungan dalam ikatan relasi Perjanjian‖2.   

 
Selanjutnya, pendampingan itu Allah nyatakan kepada umat 

manusia dalam berbagai cara. Dalam kitab Kejadian 12 misalnya, 
Allah mengambil inisiatif untuk menjumpai Abram dalam situasi 
kehidupannya. Allah membimbing dan mempersiapkannya melalui 
panggilan itu supaya olehnya seluruh dunia beroleh berkat 
(Kejadian 12: 3). Dengan kata lain Allah mendampingi Abram 
untuk mempersiapkannya menjadi sarana kasih karunia Allah bagi 
sesamanya. Melalui pendampingan itu Abram dilengkapi untuk 
mengambil peran dan tanggung jawab sebagai orang percaya. 
Pendampingan itu tidak berhenti dengan Abram, melainkan terus 

                                                 
2 

Tjaard  G. Hommes dan E. Gerrit Singgih,  (eds)., Teologi dan Praksis 
Pastoral. Antoloi Teologi Pastoral, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 409. 
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berlanjut dengan pemilihan dan pembebasan bangsa Israel. 
Pembebasan ini terjadi ketika Umat Allah berada dalam kesulitan, 
perbudakkan dan penindasan. Di dalam kondisi yang 
memprihatinkan itulah Allah hadir di tengah-tengah mereka, untuk 
mendampingi dan membebaskan mereka. Melalui pembebasan 
itulah mereka dapat berfungsi secara utuh dan penuh sebagai 
umat pilihan Allah. Melalui pembebasan itu Allah kembali 
membaharui ikatan Perjanjian-Nya dengan umat Israel. Hubungan 
antara Allah dengan Israel dipererat dan relasi tersebut tercipta 
oleh karena tindakan Allah sendiri. Oleh karena Allah rela 
mendampingi mereka, maka mereka beroleh pembebasan. 
Dengan demikian mereka dapat mewujudkan dirinya dalam karya 
yang baru, dalam relasi yang baru pula dengan Allah maupun 

dengan sesamanya
3
.   

 
Pada jaman para Nabi, Allah selalu digambarkan sebagai 

Gembala bagi umat-Nya (Yesaya 40 : 11; Yehezkiel 34; dan 
Mazmur 23). Gambaran bahwa Allah sebagai Gembala bagi 
umatNya menunjuk kepada suatu hubungan pemeliharaan yang 
dinamis oleh Allah. Hal ini menunjuk pula kepada fungsi 
penggembalaan seperti yang dikemukakan oleh Clinebell yaitu: 
Penyembuhan;  Penopangan;  Pembimbingan; Pendamaian;  dan 

Pemeliharaan
4
. Allah selaku gembala bagi umatNya, selalu 

menghantar domba-dombanya dan membaringkannya di padang 
yang berumput hijau. Ia selalu memimpin ke air tenang yang 
menyegarkan jiwa, dan menuntun ke jalan yang benar serta 

mengaruniakan kebahagiaan seumur hidup (Mazmur 23)
5
.  

 
Gambaran ini akhirnya digenapi oleh dan di dalam Tuhan 

Yesus Kristus Sang gembala yang baik. Tuhan Yesus adalah 
satu-satunya gembala yang baik (Yohanes 10) yang mengenal 
dan memanggil domba-dombaNya menurut namanya masing-
masing. Pengenalan secara mendalam ini terjadi berkat relasi 
pendampingan yang baik dan secara terus menerus. Kehadiran 

                                                 
3
 J.L.Ch. Abineno,   Aku Percaya Kepada Allah, (Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 

1983), 39-41. 
4
 Howard Clinebell,  Basic Types of Pastoral Care and Counseling. Resources 

For the Ministry of Healing and Growth, (Nshville: Abingdon Press, 1984), 43. 
5
 J.L.Ch. Abineno,  Penggembalaan, (Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 1967), 14. 
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Tuhan Yesus di antara manusia, memungkinkan manusia beroleh 

kelimpahan dan hidup yang kekal
6
.   

 
Setelah kebangkitan dan kenaikan, Tuhan Yesus ke Sorga, 

Roh Kudus diutus oleh Allah Bapa atas nama Tuhan Yesus untuk 
menyertai dan mendampingi  orang percaya. Roh Kudus adalah 
pendamping dan penghibur yang sejati yang datang dari Allah 
untuk mendampingi dan menghibur bahkan tinggal di dalam hati 

setiap orang percaya (Yohanes 14: 16 - 17)
7
. Jay Adams 

mengatakan Roh Kudus adalah seorang Konselor dan Ia 

mengatasi segala konselor
8
. Pendampingan oleh Roh Kudus 

berlangsung sampai selama-lamanya, yang terjelma di dalam 
kepedulian orang percaya terhadap sesamanya. 
 
Tanggung Jawab Terhadap Sesama  
 

Pada dasarnya setiap orang yang percaya kepada Tuhan 
Yesus adalah sesama saudara, tanpa peduli, apakah ada 
hubungan darah, keluarga, suku, umur, maupun ras. Mereka 
adalah saudara di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu mereka 
mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap sesamanya. 
Tugas dan tanggung jawab ini diterimanya dari Tuhan Yesus Sang 
Gembala yang baik itu. Setiap orang percaya senantiasa memikul 
tanggung jawab pendampingan bagi saudaranya di dalam 
berbagai kesukaran hidup. Dengan demikian saudaranya akan 
dapat melihat dirinya dalam lingkungan dan kepedulian Allah yang 
terwujud di dalam kehidupan dan relasi melalui sesamanya. 
Pendampingan merupakan tanggung jawab setiap orang percaya 
terhadap sesamanya untuk menolong, membimbing, menyokong 

sebagaimana yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus
9
.  

 
Ketika Tuhan Yesus akan meninggalkan dunia ini, Ia 

memberikan perintah baru kepada murid-muridNya, yaitu supaya 
mereka saling mengasihi (Yohanes 13 : 34). Kasih sebagai 

                                                 
6
 J.L.Ch. Abineno,  Ibid., 16. 

7
 G.C. Van Niftrik dan B. J. Boland,  Dogmatika Masa Kini, (Jakarta: BPK 

Gunung Mulia, 1984), 340. 
8
 Stephen  Pattison,  A Critique of pastoral Care, (London NI: SCM Press, 

1988), 116. 
9
 M. Bons- Storm,  Apakah Penggembalaan Itu ?,  (Jakarta: BPK Gunung 

Mulia, 1991), 44. 
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perintah baru seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, tidak 
hanya terbatas pada golongan, suku, dan bangsanya sendiri, 
melainkan kasih yang keluar dan menjangkau setiap umat 
manusia. Inilah perintah baru. Kasih adalah kerelaan dan 
kesediaan untuk menerima dan memasukan orang lain ke dalam 

lingkungan keprihatinan kita
10

.  
 

Kasih merupakan dasar pelayanan pendampingan bagi 
sesama. Allah adalah kasih dan kasih yang ada di dalam diri Allah 
mendorongNya untuk keluar dan mencari manusia yang berdosa. 
Kasih menjadi sentral dari tindakan pendampingan Allah terhadap 
manusia. Tugas pendampingan ini kemudian diambil alih oleh 
Tuhan Yesus, Anak Domba Allah yang memberikan Nyawa-Nya 
menjadi tebusan banyak orang (Markus 10 : 45) Hal ini dilakukan-
Nya karena kasih-Nya akan manusia, sehingga dengan demikian 
manusia ditariknya ke dalam perjumpaan yang baru dengan Allah 
maupun dengan sesamanya. Mengapa Allah begitu mengasihi 
akan manusia ? Oleh karena manusia adalah ciptaan Allah, yang 
diciptakannya menurut ―gambar dan rupa‖ Allah (Kejadian 1: 27). 
Manusia sebagai citra Allah di dunia ini, oleh karena itu meskipun 
ia telah jatuh ke dalam dosa, ia terus dipanggilnya untuk berjumpa 

kembali dengan Allah Sang Penciptanya
11

. Melalui perjumpaan ini 
manusia dipulihkan hubungannya sehingga ia dapat berfungsi 
kembali secara penuh sebagai milik Allah. 

 
Tugas dan tanggung jawab ini selanjutnya dimandatkan 

kepada manusia (orang percaya) untuk mencari dan menjumpai 
sesamanya di dalam segala pergumulan dan kesulitan hidupnya. 
Tugas ini disadari betul oleh orang percaya abad pertama. Oleh 
karena itu tugas ini dilakukan oleh mereka dengan saling 
mengunjungi, menghibur, dan saling menguatkan dalam 
menghadapi berbagai penderitaan  dan penganiayaan.  

 
Salah satu contoh yang berkaitan dengan pendampingan 

terhadap orang percaya adalah seperti yang dilakukan Paulus 
kepada Timotius. Paulus mendampingi dan membimbing Timotius 

                                                 
10

 Mesach  Krisetya,  ―Mengapa Perlu menolong ? ―  Saling Menolong Antar 
Mahasiswa, Penyunting  Lobby Loekmono dan kawan-kawan. (Semarang: Satya 
Wacana, 1985), 16. 

11
 Tjaard  G. Hommes dan  E. Gerrit Singgih,  Op Cit, 411. 
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secara terus menerus. Timotius tinggal bersama Paulus, ia 
dibimbing langsung oleh Paulus dan Paulus menjadi teladan 
baginya. Melalui cara yang demikian, ia dilatih dan diperlengkapi 
untuk memikul tanggung jawab dikemudian hari. Ia diberi 
tanggung jawab terhadap saudaranya (orang Kristen) di Efesus 
dan di beberapa tempat lainnya. Timotius dibangkitkan semangat 
dan motivasinya  melalui berbagai kesempatan. Pendampingan 
Paulus terhadap Timotius  telah menumbuhkan semangat dan 
tanggung jawab di dalam diri Timotius, sehingga ia menjadi rekan 
kerja Paulus yang sangat akrab. Paulus menyebut Timotius 
dengan sebutan ―Anakku yang kekasih‖ (2 Timotius 1 : 2). 
 
Keunikkan Konseling Pastoral 

Konseling pastoral merupakan suatu bidang pelayanan yang 
berada di bawah payung pengembalaan (pastoral care), namun 
sesuai dengan kekhasannya konseling pastoral lebih 
menggunakan satu metode pendekatan yaitu konversasi atau 
dialog secara langsung tentang situasi kehidupan dari mereka 

yang ditolong
12

.  Disamping itu proses konseling pastoral 
berlangsung dalam waktu yang relatif singkat atau terbatas, 
seperti disarankan oleh Benner bahwa konseling pastoral 

hendaknya berlangsung dalam waktu yang tidak terlalu lama
13

. 
Konseling pastoral adalah suatu upaya pertolongan terhadap 
sesama yang mengalami berbagai kesulitan dalam hidupnya. 
Upaya pertolongan itu dilakukan dalam perspektif 
penggembalaan, dengan menghadiri situasi kehidupan  nyata  dari 
sesama yang menghadapi pergumulan dan membutuhkan atau 

mencari pertolongan
14

. 
 

Memang masalah kesulitan dalam kehidupan ini dapat 
diatasi dengan berbagai macam pendekatan, khotbah, atau 
pemberian nasehat. Khotbah dan nasehat memang dapat 
menolong tapi tidak sepenuhnya, atau barang kali hanya meredam 
akan persoalan seperti diungkapkan oleh Susabda bahwa ―sering 

                                                 
12

 Mesach  Krisetya,  ―Konseling Pastoral‖  Makalah, tidak diterbitkan, 1992,  
3. 

13
 David  G. Benner, Strategic Pastoral Counseling: A Short-Term Model, 

(Grand Rapids : Baker Book House, 1992), 40. 
14

 LeRoy  Aden,  ― Pastoral Counseling as Christian Perspective‖  Peter 
Homans, (ed) in   The Dialogue Between Theology and Psychology, (Chicago: 

The Univ. of Chicago Press, 1969), 167. 
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kali pengertian (akan kebenaran firman Allah) dan kemauan (tekad 

untuk hidup baru) tetap tidak menyelesaikan persoalannya‖
15

 
(warga jemaat). Oleh karena itu penulis melihat bahwa berbagai 
masalah dalam kehidupan ini akan dapat teratasi secara baik dan 
efektif apabila ditangani dengan atau melalui konseling pastoral. 
Mengapa konseling pastoral dipandang lebih efektif untuk 
menangani masalah-masalah dalam kehidupan ini? Karena 
konseling pastoral memiliki keunikan dan kekhususan dalam 
beberapa hal : 

 
Metodenya yang khas 

Dalam upaya pemberian pertolongan kepada sesama, 
konseling pastoral lebih memfokuskan diri dengan satu metode 
yaitu percakapan atau dialog. Melalui dialog ini, konselor akan 
lebih dimungkinkan untuk memperoleh lebih banyak data dan 
informasi mengenai faktor faktor penyebab suatu masalah. Dalam 
dialog ini juga dapat dikembangkan suasana saling pengertian, 
pemahaman dan keterbukaan yang memungkinkan tercipta raport, 
dan saling mempercayai, dimana hal-hal ini merupakan syarat 
utama dalam suatu proses konseling. Disamping itu dalam 
konseling pastoral juga konselor bebas menggunakan berbagai 
bentuk pendekatan (eklektik) sehingga penanganan terhadap 
suatu masalah akan disesuaikan dengan pribadi  dan sumber 
penyebab masalah.  

 
Pendidikan Konselor Pastoral 

Latihan dan pendidikan konselor pastoral sangat berbeda 
dengan konselor sekuler. Konselor pastoral dilengkapi dengan 
berbagai bekal dalam perspektif rohani, seperti sistimatika teologi, 

etika
16

, sehingga pelayanan mereka lebih bersifat unik. Dikatakan 
unik karena mereka mengintegrasikan pandangan teologi dengan 
psikologi dalam pelayanan konseling pastoral. Mereka terlatih 
untuk menggunakan sumber sumber dari tradisi gereja dan 
ketrampilan-ketrampilan dari psikologi sebagai bagian yang 

integral dari konseling mereka
17

.  
 

                                                 
15

 Yakub B. Susabda, Pastoral Konseling, jilid 1, (Malang: Gandum Mas, 
tanpa tahun penerbitan),  40. 

16
 David  G. Benner,  Op Cit, 24. 

17
 Mesach   Krisetya, ― Konseling Pastoral ‖ Makalah, tidak diterbitkan 1997,8. 
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Dengan demikian suatu masalah tidak semata-mata dilihat 
sebagai masalah psikologis belaka, melainkan dapat dilihat 
sebagai masalah rohani karena mereka kehilangan damai 
sejahtera. Oleh karena itu melalui ketrampilan seorang Konselor 
pastoral, ia dapat menolong mereka yang bermasalah untuk 
melihat diri mereka dalam relasi dengan sesama dan dengan 
Tuhan. Dalam perjumpaannya dengan Tuhan (encounter), mereka 
yang ditolong memperoleh ―insight‖ sehingga menyadari keadaan 
dirinya (das sein) dihadapan Tuhan, sekaligus memahami  
bagaimana seharusnya keadaan dirinya (das Solen).  Di dalam 
perjumpaan ini juga mereka memperoleh ―inner energy‖ yang 
bersumber dari Roh Kudus (Parakletos) yang memungkinkannya 
mandiri di dalam pemecahan masalahnya dan pemulihan 
keadaannya. Oleh karena itu konseling pastoral ini tidak semata-
mata berlangsung dialog, melainkan  ―Trialogue‖,  karena Allah 

berada sebagai pribadi ketiga dalam proses ini
18

.    
 

Orientasi Kepada Pribadi 
Keunikan lain dari konseling pastoral adalah orientasinya 

kepada pribadi (individu atau kelompok) dan bukan orientasi 
masalah. Yang menjadi pusat perhatian dalam konseling pastoral 
adalah pribadi konseli, sebab pola kepribadiannya berkaitan erat 
dengan masalahnya dan mungkin masalah itu sendiri. Apabila kita 
hanya menyelesaikan masalahnya, tanpa memperhatikan unsur 
kepribadiannya mungkin sesaat kita dapat menolongnya, tetapi ia 
akan kurang mampu mengatasi masalah yang akan muncul 
dikemudian hari. Maka sasaran yang sederhana adalah 
pertumbuhan dan kedewasaan pribadi konseli, maka konseling 
pastoral tidak saja menolong atau memecahkan masalah konseli, 
tetapi juga membimbing dan menolong mereka yang bermasalah 
untuk belajar mengatasi persoalannya sendiri secara mandiri. Jadi 
proses konseling akan menjadi stimulus untuk menumbuhkan 
kedewasaan konseli. Dalam orientasi yang demikian seorang 
konselor pastoral berusaha mengembangkan sikap penghargaan 
dan penerimaan terhadap sesama yang bermasalah tanpa 

syarat
19

, menanamkan rasa tanggung jawab dan kesanggupan 

                                                 
18

 Howard  Clinebell,  Basic Types of Pastoral Care and Counseling 
,Resources for the Minisrty of Healing and Growth, (Nashville:  Abingdon Press, 
1984),  67. 

19
 Gerald  Corey, Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi, (Terj. E. 

Koeswara,  Bandung: PT.Eresco, 1988), 101.  
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pada pribadi yang bermasalah. Oleh karena pribadi yang akan 
mengambil keputusan dan melaksanakannya adalah pribadi yang 
bermasalah, maka konseling pastoral berusaha untuk 
membangkitkan kesanggupan individu untuk memutuskan dan 
mengambil tanggung jawab atas setiap persoalan yang 

dihadapinya
20

. Pendekatan yang demikian, adalah sangat tepat, 
oleh karena memberdayakan sesama yang bermasalah untuk 
dapat menolong diri sendiri serta belajar untuk tumbuh menuju ke 
dewasa.  

 
Misinya yang khusus 

Konseling pastoral memiliki banyak persamaan dengan 
konseling pada umumnya, dalam hal memberikan bantuan kepada 
sesama yang menghadapi persoalan. Akan tetapi sesuai dengan 
pengertian konseling pastoral, dimana kata pastoral memberikan 
tekanan dan arah dalam pelayanan konseling, maka konseling 
pastoral dapat dibedakan dengan konseling lainnya. Perbedaan itu 
terletak dalam misi yang diemban oleh konseling pastoral. 
Konseling pastoral sebagai bagian dari keseluruhan pelayanan 
gereja maka misinya pun tak dapat dilepaskannya dari misi gereja. 
Yaitu membantu dan mendorong mereka yang ditolong untuk 
membangun integritas dirinya, membina hubungan dengan 
sesamanya, serta persekutuan yang terus bertumbuh dengan 
Allah yang merupakan aspek yang terpenting bagi keutuhan total 
hidupnya.  

 
Jadi konseling pastoral berusaha untuk menciptakan 

kembali hubungan manusia dengan Allah yang telah terputus oleh 
dosa. Hubungan dan persekutuan dengan Allah menjadi tujuan 
utama (cita-cita tertinggi) dari konseling pastoral. Dengan 
demikian, konseling pastoral sebagai bagian dari pelayanan 
gereja, dapat menolong warga jemaat agar terus mengalami 
kemajuan dan pertumbuhan rohani, menuju kedewasaan penuh 
dalam Kristus (Efesus 4: 13), yang tercermin di dalam perkataan, 
tingkah laku, kasih, kesetiaan dan kesucian ( 1 Timotius 4: 12) 

 
Disamping itu konseling pastoral juga membawa misi 

amanat agung yaitu memperkenalkan dan mempertemukan yang 

                                                 
20

 E. Koeswara,  Logoterapi: Psikoterapi Victor Frankl, (Yogyakarta: Kanisius, 

1992), 43. 
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ditolong dengan Tuhan Yesus sebagai ―saudara terdekat‖ yang 
dapat dijumpai setiap saat dan senantiasa bersedia untuk 
mendengarkan keluhan-keluhannya. Melalui perjumpaan ini terjadi 
interaksi antara yang ditolong dengan Tuhan Yesus, sehingga 
mereka memperoleh kekuatan batin (inner power) yang 
bersumber dari Roh Kudus yang memungkinkan mereka dapat 
memecahkan persoalannya secara mandiri dan yang sesuai 
dengan rencana Tuhan. Dengan demikian, mereka yang ditolong 
akhirnya tidak tergantung kepada konselor, tetapi mereka belajar 
bergantung kepada ―Tuhan Yesus, sebagai saudara dekatnya‖ 
dan dapat berdialog langsung dengan-Nya melalui doa dan 
meditasi pada setiap saat.  
 

Konseling pastoral dan Gereja  (baca: persekutuan) 
 

Sebagaimana kita ketahui bahwa konseling pastoral lebih 
menekankan pendekatan indivudi dari pada pendekatan 
kelompok, tetapi tujuannya adalah agar individu dapat 
mengembangkan diri dan berfungsi di dalam kelompoknya dan hal 
ini disadari betul dalam konseling pastoral. Konseling pastoral 
menyadari bahwa kesulitan individu berarti kesulitan sosial, artinya 
bahwa penyesuaian sosial merupakan hal yang mendasar dalam 
diri individu, karena seseorang harus hidup dan bergerak dalam 
dunia yang berisi orang lain pula. 

 
Misalnya dalam masalah kecemasan yang di tangani melalui 

konseling pastoral, individu dimampukan untuk bergaul dan 
menjalin hubungan dengan orang lain dan dunia sosial. Oleh 
karena interdependensi sosial adalah syarat yang paling utama 
bagi pertumbuhan dan kesehatan (fisik maupun mental) 
seseorang. Menyadari akan hal ini maka dalam kegiatan konseling 
pastoral di kembangkannya apa yang disebut kelompok acuan 
(reference group). sebagai  supportive counseling21 . Melalui 
kelompok acuan ini individu dapat belajar untuk tumbuh bersama 
anggota groupnya, yang lebih mengarah kepada penerimaan 
sikap dan perilaku yang dipelajari dan di bagikan dalam kelompok. 
Supportive counseling merupakan kelanjutan dari proses 
penyembuhan seseorang (warga) untuk mengembangkan 
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 Lihat  Howard, Clinebell.  Basic Types of Pastoral Care and Counseling, 

(Nashville: Abingdon Press, 1984), 177-179. 
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kemampuannya melalui persekutuan. Dengan demikian maka 
persekutuan  dapat berfungsi sebagai persekutuan yang 
menyembuhkan (Church is the healing community). Melalui gereja 
sebagai persekutuan yang menyembuhkan maka individu 
memperoleh pembimbingan, penghiburan, penopangan dalam 
berbagai kesulitan yang di hadapinya. Persekutuan yang demikian 
juga memiliki fungsi  emotive22 yang secara terus menerus 
mendorong individu untuk menghayati pengharapan, cinta kasih, 
sukacita di dalam kesetaraan, kebebasan dan partisipasi yang 
nyata sebagai anggota dari satu tubuh yaitu tubuh Kristus 
(coorporate personality). 

 
Pendekatan seperti ini telah di lakukan oleh Tuhan Yesus 

sendiri dalam pelayanan-Nya, khususnya pelayanan 
penyembuhan. Hal yang sangat menarik dari pelayanan 
penyembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus adalah bahwa setiap 
orang yang telah beroleh pertolongan penyembuhan, ia 
senantiasa disuruhnya kembali kepada groupnya, yaitu 
keluarganya, kumpulan agama dan sebagainya ( Mark. 5:19; Mat. 
8:4)  

 
Dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Ia ingin 

menunjukan bahwa pertumbuhan kesehatan, baik fisik maupun 
mental hanya di mungkinkan terjadi secara sempurna di dalam 
persekutuan. Persekutuan dengan anggota keluarga, maupun 
pesekutuan dengan anggota gereja, saudara saudara seiman, 
bahkan dengan lingkungan yang lebih luas lagi adalah yang di 
inginkan oleh Tuhan Yesus bagi pertumbuhan manusia. 
Bertumbuh di dalam kebersamaan itulah yang ingin di tunjukan 
oleh Tuhan Yesus kepada gereja, yang berarti pula bahwa 
kehadiran gereja harus menjadi sarana pertumbuhan bagi sesama 
manusia. Pada sisi lainnya Tuhan Yesus ingin menunjukan bahwa 
betapa sulitnya pertumbuhan kesehatan seseorang di dalam 
kesendiriannya (alienasi?). Kesendirian adalah hal yang sangat 
membahayakan bagi kesehatan, baik fisik maupun mental 
seseorang. Emile Durkheim menyebutkan bahwa salah satu faktor 
penyebab bunuh diri adalah sikap memisahkan diri dari anggota 
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 J. Van Der Ven.  Ecclesiology in Context, hal. 436-437. Bandingkan R. 
Weverbergh.  Gambar Gambar Gereja. Sebagaimana di kutip oleh S.V. Nitti. 
dalam Tesis  Kepemimpinan Jemaat: Mencari Gaya Kepemimpinan Jemaat yang 
Sesuai dengan Konteks Masa Kini, Yogyakata: UKDW, 1997), 110. 
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kelompok masyarakat atau sikap seseorang yang tidak terintegrasi 
dengan groupnya, yaitu keluarganya, kelompok rekan-rekan atau 
kumpulan agamanya23 dan di dalam pengalaman praktek dari Carl 
Gustav Jung, ia menemukan bahwa akar dari banyak persoalan 
manusia adalah keterasingan atau keterpisahan dengan 
agamanya, dan tidak seorangpun dari mereka yang telah di 
sembuhkan yang tidak memperoleh kembali  hubungan dengan 
kelompok agamanya dan pandangan pandangan dari 
agamanya.24 

 
Dari apa yang di lakukan Tuhan Yesus,  terlihat adanya 

suatu pokok pemikiran yang perlu di kembangkan yaitu suatu 
pemikiran teologis yang disebut teologi parokhi (parochial 
Theology)25 .  Apakah teologi parokhi ini yang sedang di gumuli 
oleh pertumbuhan jemaat?. Namun satu hal yang barang kali 
sangat menolong adalah bahwa melalui parokhi sebagai tempat 
pelayanan, di mana individu dan gembala/pastor belajar untuk 
tumbuh bersama dan di situ pula individu dapat mengembangkan 
relasinya dengan sesama anggota persekutuan serta di situ pula 
secara bersama sama dapat mengembangkan suatu pemikiran 
teologis yang khas  sesuai dengan konteks masyarakatnya. Dari 
uraian singkat di atas penulis ingin mengatakan bahwa konseling 
pastoral adalah sangat fungsional di dalam dan bagi persekutuan 
(gereja) sebagai bagian dari keutuhan dalam pelayanan gereja. 
 
Konseling Pastoral dan Pembinaan Jemaat 

 
Salah satu fungsi pastoral yang di kemukakan oleh Clinebell, 

adalah pembinaan. (nurturing)26.  Pembinaan ini bermaksud agar 
individu yang telah beroleh pertolongan penyembuhan melalui 
konseling pastoral secara terus menerus mengembangkan segala 
potensi yang di berikan Tuhan kepadanya. Dasar pemikiran 
teologis di sini adalah bahwa warga tersebut telah beroleh 
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 Lihat   K, J, Veeger. dalam  Realitas Sosoial: Refleksi Filsafat Sosial atas 
Hubungan Individu - Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi, (Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 1990), 151. 

24
 Carl, G. Jung. Modern Man in Search of a Soul, (New York: Hartcourt 

Brace, 1961), 264. 
25

 Bandingkan pemikiran dari  Martin, Thornton. Pastoral Theology: A 
Reorientation, (London: SPCK. 1961), 13. 

26
 Ibid. 
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―penyucian dan penebusan‖ oleh kasih Allah dalam Yesus Kristus, 
tetapi ia harus terus bertumbuh di dalam kedewasaan penuh 
dalam kristus, namun di sadari pula bahwa individu yang telah 
mendapatkan ―rahmat Allah‖ tersebut masih akan terus 
berhadapan dengan berbagai persoalan di sepanjang hidupnya, 
oleh karena itu fungsi pembinaan ini adalah sangat penting. 
Pembinaan di sini lebih menekankan pada bagaimana seseorang 
dibekali dan dimampukan agar ia dapat mengatasi akan 
persoalannya secara mandiri. Oleh karena itu pula maka 
pembinaan ini dapat meliputi berbagai hal seperti latihan dasar 
untuk menolong diri sendiri dalam menghadapi persoalan, latihan 
dasar untuk mengenal gejala gejala persoalan dll. Dengan singkat 
dapat dikatakan bahwa pembinaan itu meliputi aspek fisiknya, 
jiwanya dan rohaninya. 

 
Dalam masalah misalnya kekuatiran, tampak bahwa individu 

kurang percaya diri, kehilangan integritas dengan sesamanya 
sehingga kurang sekali terdapat kemungkinan baginya untuk ia 
dapat berbagi rasa. Apabila keadaan demikian berlanjut terus 
maka akan sangat melumpuhkan segala potensi di dalam dirinya. 
Tetapi gereja sebagai persekutuan dengan fungsi bimbingannya 
akan sangat memungkinkan bagi individu untuk dapat berbagi 
rasa dengan sesamanya dan sekaligus belajar untuk 
mengembangkan ketrapilan bergaul dengan sesamanya. 
Tampaknya hal inilah yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, 
ketika Ia menyuruh orang yang telah sembuh untuk kembali 
kepada groupnya. Persekutuan yang dikehendaki oleh Tuhan 
Yesus adalah persekutuan baru di mana tiap anggota saling 
merasa ketergantungannya satu dengan yang lainnya. Segala 
macam isolasi harus dilepaskan dan masuk ke dalam persekutuan 
baru di dalam kebersamaan yang bersifat universal. Di dalam 
persekutuan yang demikian tiap tiap individu merasa memiliki 
sesuatu yang berharga yang perlu dibagikan di dalam pembinaan 
dan persekutuan. 
 

Peran Alkitab dalam Konseling Pastoral 
 

Sebagaimana telah disinggung pada sebelumnya bahwa 
―pastoral‖ memberi tekanan dan arah  yang berakar dalam berita 
injil. Tentu Alkitab sebagai sumber rohani mempunyai peran yang 
penting dalam konseling pastoral. Penggunaan Alkitab sebagai 
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sumber rohani, bukanlah hal baru bagi para rohaniawan. Menurut 
Hiltner, Alkitab sebagai sumber rohani dapat dipergunakan dalam 
pelayanan konseling pastoral. Tetapi ia juga mengingatkan bahwa 
pemakaian Alkitab sebagai sumber rohani, hendaknya dilakukan 
dengan berhati-hati. Tidak semua masalah dapat dikategorikan 
dan ditangani sebagai masalah rohani. Alkitab sebagai sumber 
rohani dapat dipakai, jikalau inti permasalahan seseorang telah 

diketahui secara jelas
27

. Penggunaan Alkitab dengan baik dan 
tepat akan menjadi sarana yang penuh kuasa untuk membina dan 

membangun keutuhan spiritual
28

. 
 

Disamping itu Alkitab juga dapat bermanfaat untuk 
memberikan penghiburan dan kekuatan bagi seseorang yang 
tengah menghadapi berbagai krisis kehidupan. Bagian yang 
sangat terkenal secara luas adalah bagian-bagian dari kitab 
Mazmur, misalnya Mazmur 38,  seperti yang dikemukakan oleh 
Hiltner maupun Wise bahwa perasaan-perasaan yang terungkap 
dalam Mazmur ini adalah bagian dari perasaan umat manusia. 
yang bergumul dengan segala permasalahan dan sakit penyakit. 
Sementara menurut Oates, bagian ini merupakan Mazmur 

penghiburan bagi manusia di dalam segala kesukaran hidupnya
29

. 
 
Selanjutnya menurut Capps maupun Clinebell, Alkitab dapat 

berfungsi sebagai alat untuk mendiagnosa masalah. Oates dalam 
The Bible in Pastoral Care, maupun Wise dalam  Psychiatry and 
the Bible menjelaskan bahwa Alkitab dapat memberi petunjuk dan 
penerangan terhadap dinamika-dinamika batin dan masalah 
masalah seseorang, yang saling terkait dengan pokok-pokok 
dalam Alkitab. Tema-tema Alkitab seperti pemeliharaan, 
pertobatan, iman dan anugerah dapat menjadi bagian yang 
penting dan unik untuk menghantar seseorang menemukan 
pengertian teologis yang diperolehnya melalui proses dan bantuan 
layanan konseling. Memang disadari bahwa tidak semua masalah 
langsung berkaitan dengan masalah rohani, akan tetapi hampir 
sebagian besar masalah manusia mempunyai kaitan dengan 
sumber-sumber rohani, seperti yang diungkapkan oleh Link bahwa 
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Donald  Capps,  Biblical Approaches to Pastoral Counseling, (Philadelphia: 
Westminster Press, 1981), 19 -20. 

28
 Howard  Clinebell,  Op Cit,  122. 

29
 Danald  Capps,  Op Cit,  50-55. Lihat juga Clinebell,  Op Cit,  124. 
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masalah utama dari klien-kliennya bersumber pada kehilangan 
nilai-nilai, kehabisan kepercayaan-kepercayaan dan kehilangan 
sasaran kehidupan. Ungkapan Link ini sejalan dengan 
pengalaman kilinis dari Carl Gustav Jung yang mengatakan 
bahwa diantara semua pasien yang berusia di atas 35 tahun, pada 
akhir konsultasinya selalu menanyakan ulang tentang 

kepercayaan dan keagamaannya
30

. 
 

Konselor Pastoral sebagai Model 
 

Salah satu metode pendekatan yang dapat dipakai dalam 
konseling pastoral ialah keteladanan. Pola keteladanan ini terlihat 
dengan jelas di dalam pelayanan dan diri Tuhan Yesus sang 
Gembala yang baik. Pola keteladanan dimaksud adalah bahwa 
kehadiran seorang Konselor pastoral hendaknya menjadi model 
yang dapat dilihat dan dirasakan oleh mereka yang sedang 
mengalami berbagai hambatan pertumbuhan. Konselor pastoral 
sebagai model atau teladan yang dapat menghadirkan secara 
nyata Allah yang jauh menjadi Allah yang dekat. Sebagaimana 
diungkapkan oleh Fowler bahwa gambaran mengenai Allah yang 
disusun dan dibentuk oleh seseorang, bertitik tolak dari 
hubungannya dengan lingkungan sosialnya. Konsep mengenai 
Tuhan terbentuk melalui interaksi mereka dengan lingkungan 
budaya religiusnya. Gambaran mengenai bapak insani telah 
memberi tempat yang penting bagi seseorang untuk membangun 

citra Bapa Ilahi
31

.  
 
Dari apa yang diungkapkan di atas, nyata bahwa betapa 

pentingnya Konselor pastoral sebagai model atau keteladanan 
bagi mereka yang bermasalah untuk membentuk dan membangun 
iman mereka. 
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 Mesach  Krisetya, Makalah  1997,  h. 5.  Masing-masing dikutip dari  
Henry,C.Link, ― The Return to Religion‖ dalam Frank  G. Gobel,  The Third Force: 
The Psychology of Abraham Maslow, New York: Grossman,1970), h. 124-125. 
dan Carl G. Jung,  Modern Man in Search of A Soul, (New York: Hartcourt Brace, 
1961), h. 264. Lihat juga  Robert  W. Crapps,  Dialog Psikologi dan Agama,  
(Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 75. 

31
 Nico Syukur Dister,  Psikologi agama, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), h. 47-
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Konselor pastoral, sebagaimana konselor pada umumnya,  
ia dituntut untuk memiliki sikap dan sifat seperti empati, tanggapan 
daya memahami yang peka terhadap orang lain. Ia juga harus 
memiliki penghargaan dan perhatian yang otentik (asli dan 
sungguh-sungguh) terhadap orang lain. Kualitas rasa aman yang 
sungguh-sungguh dan terjamin, kemampuan untuk memberi 
tanggapan secara jujur, terbuka dan asli atau tidak tertutup dan 
berpura-pura sangat dibutuhkan oleh seorang Konselor pastoral. 
Demikian juga kemampuan untuk melihat dan memfokuskan pada 
satu pokok permasalahan yang sedang terjadi dalam diri konseli, 
sangat dituntut dari seorang konselor pastoral. Dengan singkat 
dapat dikatakan bahwa dalam upaya untuk menolong orang lain, 
seorang Konselor pastoral, hendaknya memiliki tuntutan yang 
normal, bukan harus perfeksionisme, yang didorong oleh sikap - 
rasa tanggung jawabnya terhadap panggilannya sebagai seorang 
Konselor pastoral. 

 
Hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, sangat membantu 

seorang Konselor pastoral untuk menghadirkan dirinya sebagai 
model, atau kerangka acuan bagi konseli guna membentuk dan 
membangun pemahaman teologia yang lengkap mengenai Allah 
secara dekat dan nyata. Dengan menghadirkan diri dengan cara 
yang demikian, memungkinkan terjadinya hubungan yang dinamis 
antara Konselor dengan remaja, yang memungkinkan mereka 
untuk memandang dan menjadikan Konselor sebagai tokoh 
identifikasi.  Konselor dapat menyajikan suatu model kepada 
konseli sehingga lambat atau cepat model itu akan terbentuk dan 
terpola serta terbatinkan di dalam diri dan menjadi milik mereka 
sendiri.  

 
Melalui Konselor pastoral sebagai model, konseli dapat 

belajar untuk menyusun kembali pemahamannya mengenai Allah 
yang selama ini, Allah hanya dipahami sebagai ―Allah yang jauh 
dan yang cenderung menghukum‖ dengan ―citra Allah  yang dekat 
dan suka bersahabat‖  dengan mereka yang terlihat melalui diri 
seorang Konselor pastoral. Dengan demikian maka akan 
terbentuklah suatu pemahaman yang utuh dan lengkap mengenai 
Allah, yang memungkinkan mereka boleh dapat hidup dalam 
ucapan syukur dan sukacita, karena kehadiran Allah begitu nyata 
bagi mereka melalui seorang konselor.  
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Proses Konseling 
 
Tahap I.  Menciptakan Rapport 
 

Rapport adalah suatu istilah  yang berkenaan dengan 
kualitas relasi antara dua orang atau lebih. Kualitas relasi ini 
menuntut adanya ketrampilan dari seorang konselor pastoral. Oleh 
karena itu dalam tahap ini, seorang konselor membutuhkan 
beberapa ketrampilan yang pokok. Menurut Egan, ketrampilan 
pokok yang dibutuhkan oleh seorang konselor dalam proses 
konseling terdiri dari beberapa macam dan hal-hal tersebut 
senantiasa ada pada setiap tahap. Pada tahap pertama ini hal 
yang sangat penting dari seorang konselor adalah berusaha untuk 
dapat menciptakan rapport. Untuk itu seorang konselor pastoral 
harus mampu mengembangkan kemauan yang ikhlas untuk 

mendengarkan
32

 kisah konseli, hadir dengan konseli dan siap 
sedia untuk menolong konseli. Mendengarkan adalah satu hal 
yang sangat dibutuhkan oleh konseli. Ketidak beranian konseli 
untuk berbicara secara terus terang mengenai masalahnya  sering 
kali disebabkan oleh rasa takut tertolak dan tidak didengarkan oleh 
orang konselor. Mendengarkan kisah-kisah masalah mereka,  
berarti menanamkan konsep diri yang positif terhadap diri mereka. 
Mendengarkan keluhan-keluhan mereka berarti konselor ingin 
menyatakan bahwa ada orang lain bersama mereka, dengan 
demikian, ditumbuhkan harga diri dan kemampuan mereka, untuk 
menyelesaiakn masalahnya secara mandiri. Seorang konselor 
pastoral sebagai wakil Allah, perlu menunjukan kemauan untuk 
mendengarkan seperti Tuhan mendengarkan seruan umatnya 
Yosua 10:14; Mazmur 4 : 4)  
 
Disamping itu seorang konselor pastoral perlu bersikap mau 
menerima dan menghargai konseli secara jujur tanpa memandang 
statusnya, kesalahannya dan masalahnya. Konselor hendaknya 
menerima mereka dengan penuh kerelaan dan kehangatan 
(willingness and warmth), atau menerima mereka tanpa syarat 
(unconditional positive acceptance). Hal seperti ini adalah hal yang 
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 Gerald Egan,  The Skilled Helper, A Model for Systematic helping and 
Interpersonal Relating, (Monterey, California: Brooks/ Cole Publishing Co. 1975), 
34.  Lihat juga  Mesach  Krisetya,  ―Tahap-Tahap Konseling Pastoral‖ dalam  
Konseling Pastoral: Suatu Pengantar bagi Para Penolong di Indonesia, Jilid II, 

(Penyunting, Aart Martin van Beek, Salatiga: UKSW, 1987), 3 - 15. 
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sangat dibutuhkan oleh mereka yang sedang bermasalah. Mereka 
cemas dan takut karena merasa bahwa mereka kurang diterima. 
Mereka yang berada dalam masa transisi sulit untuk 
menempatkan diri, dan hal ini membuat mereka merasa kurang 
aman dan meresa bahwa tidak ada tempat bagi mereka. Dengan 
singkat dapat dikatakan bahwa pada tahap pertama ini, seorang 
konselor pastoral harus menciptakan hubungan yang baik dengan 
mereka yang bermasalah. Seorang konselor harus 
membangkitkan rasa percaya dan rasa diterima pada pihak 
mereka. Tanpa ada kepercayaan dari pihak mereka dan perasaan 
diterima, sulit untuk melanjutkan proses konseling. 

 
Tahap II.   Penjelajahan (explorasi) 
 

Pada tahap ini konselor berusaha untuk menjelajahi dunia 
konseli untuk dapat memahami dan merumuskan masalah atau 
kebutuhan dari konseli. Untuk memperoleh gambaran  yang 
lengkap, maka diperlukan pula ketrampilan dari seorang konselor, 
yaitu empati; keaslian; dan penghargaan. 

 
Empati (Empathy). Empati berarti memasuki dunia konseli 

dan memahami serta merasakan dunianya sebagaimana ia 

merasakan dan memahaminya 33
.  Empati menuntut kemampuan 

dan kemauan dari seorang konselor untuk menempatkan dirinya 
ke dalam dunia konseli; mengalami kehidupan aktual dan faktual 
orang itu; memandang dunianya dengan pandangan dan 
perasaannnya. Namun ia sendiri tidak hanyut dalam perasaan-
perasaan konseli, seperti dikemukanakan oleh Harper bahwa: 
―Empathy is the acceptence and understanding of the feelings of 
another person, but with sufficient detachment to avoid becoming 

directly involved in those feelings‖
34

.  
 

Empati sangat dibutuhkan oleh mereka yang mengalami 
kesulitan, oleh karena itu bimbingan dari seorang konselor harus 
bisa menunjukan kepada mereka bahwa ada yang dekat serta 
turut merasakan pergumulan mereka. Dari kedekatan itu seorang 
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konselor dapat memilah-milah perasaan, pikiran, penafsiran 
maupun tindakan-tindakan mereka yang baik maupun yang buruk, 
serta menyatukan atau menggabungkan horison-horison makna 

dan menentukan sumber permasalahan mereka
35

. 
 

Keaslian (Genuineness). Seorang konselor dalam 
menjalankan tugasnya hendaklah bersikap asli, spontan dan 
terbuka. Ia harus ada sebagaimana ia adanya. Ia berterus terang 
kepada konseli, jika merasa berat dan tidak bersedia untuk 
menolongnya, tanpa menyembunyikan perasaannnya dan 
bertindak tegas. Rogers dan Truax mengkategorikan keaslian 
(genuineness) dengan ―congruence‖ yang artinya tidak memakai 
topeng untuk menjalankan tugasnya. Mereka yang bermasalah 
membutuhkan orang konselor yang bisa dijadikan figur dan hal itu 
tidak terlepas dari sikap kejujuran dan keterbukaan secara murni. 
 

Penghargaan (Respect)
36

.  Penghargaan (respect) berasal 
dari akar kata bahasa Latin yang mengandung pengertian ―melihat 
atau memandang‖ . Respect berarti memberi harga kepada orang 
lain, hanya karena dia adalah seorang manusia. Hal ini berarti 
seorang konselor Kristen harus mampu memandang manusia 
sebagaimana Allah memandang manusia itu sendiri. Allah begitu 
mengasihi manusia dan menerimanya, demikian pula halnya 
dalam menerima dan menghargai orang lain. Setiap orang 
membutuhkan penghargaan. Penghargaan dapat menjadi suatu 
―kekuatan‘ yang dapat menolong mereka keluar dari kesulityan 
hidup yang sedang melilit hidup mereka. Oleh karena itu konselor 
pastoral melalui sikap penghargaan tersebut dapat menolong 
mereka untuk merubah persepsi mereka yang barangkali negatif 
tentang dirinya, terhadap orang lain dan bahkan bisa kepada 
Tuhan. Dengan demikian mereka dapat melihat bahwa ternyata 
mereka berharga, baik di hadapan manusia maupun di hadapan 
Tuhan (Matius 10 : 31). Menerima dan menghargai keunikan dan 
kekhasan pribadi mereka, menghargai keputusannya, tidak 
berprasangka buruk terhadap mereka, baik sikapnya, 
perkataannya. Penghargaan  merupakan hal-hal yang sangat 
dirindukan oleh mereka yang bermasalah. 
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Tahap III.  Penjernihan (Klarifikasi)  
 
Memasuki tahap ini  perhatian seorang konselor dipusatkan 

pada upaya untuk merumuskan pokok permasalahan yang sedang 
dialami oleh konseli. Maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah 
konkrit;  kini dan disini;  konfrontasi.  

 

Konkrit (Concreteness)
37

. Berbagai informasi dan kisah dari 
konseli telah dihimpun oleh konselor, namun semuanya itu masih 
berbentuk hamparan masalah yang belum jelas apakah yang 
menjadi pokok masalah. Oleh karena itu konselor harus berusaha 
untuk menjelaskan ulang berbagai informasi dari konseli dengan 
mempertajam pada satu fokus masalah secara konkrit dan bersifat 
operasional. Hal ini akan sangat menolong konseli untuk melihat 
permasalahannya secara konkrit (pikiran dan tingkah laku) dan ia 
dapat belajar untuk menjadi lebih konkrit pula dalam interaksinya 
dengan orang lain di luar situasi konseling. Mengkonkritkan suatu 
masalah adalah hal yang sangat penting bagi konseli yang 
bermasalah. Oleh karena ide-ide dan persepsinya sering kali tidak 
realistis dan penuh fantasi, sehingga seorang konselor perlu untuk 
menunjukan dan mengkonkritkan masalahnya secara jelas 
operasional. 
 

Kekinian (Immediacy). Kekinian adalah suatu usaha dan 
kesanggupan konselor untuk mendiskusikan secara langsung dan 
terbuka mengenai apa yang sedang terjadi kini dan di sini. Salah 
satu konsep dasar dari terapi Gestalt adalah kenyataan apa yang 
ada sekarang. Kenyataan tentang organisme dan lingkungan saat 

inilah yang menarik perhatian konselor
38

, sehingga ia berusaha 
membantu konseli untuk menghayati dirinya dalam situasi kini. 
Sebagaimana dikatakan di atas, bahwa ide dan persepsi konseli 
sering kali tidak realistis, maka seorang konselor pastoral perlu 
menolong mereka untuk melihat masalah apa yang sedang terjadi 
kini dan di sini, bukan apa yang sudah terjadi atau apa yang akan 
terjadi. Kekinian menuntut tanggung jawab mereka untuk berani 
dan secara terbuka mau memikul tanggung jawab atas 
masalahnya sendiri. Semua bantuan harus menyadarkan mereka 
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akan apa yang sedang terjadi pada dirinya saat ini, dan 
tindakannya sekarang. Hal-hal yang berhubungan dengan masa 
lalu, misalnya pengalaman trauma dimasa kecil, atau orang lain 
yang menyebabkan semuanya ini terjadi, dipertimbangkan hanya 
sejauh hal itu berkaitan erat dengan masalah yang dihadapi 
sekarang 

 

Konfrontasi 
39

. Konfrontasi merupakan suatu upaya untuk 
menolong konseli sehingga ia dapat melihat dan menilai kembali 
aspek-aspek dari pikirannya, perasaannya, dan tingkah lakunya 
yang menghalanginya untuk mencapai pengertian yang utuh dan 
menyebabkannya mengalami tingkah laku yang merusak dirinya. 
Konfrontasi dapat dilakukan terhadap konseli, karena tidak jarang 
mereka ―suka“ menyimpangkan permasalahannya, tidak jujur, dan 
ingin menghindari akan tanggung jawab. Maka seorang konselor 
pastoral perlu mengambil tindakan konfrontasi dengan semangat 
kasih terhadap mereka. Dengan demikian mereka dilatih untuk 
bersikap jujur, memikul tanggung jawab dan tidak melemparkan 
kesalahan pada orang lain. 

 
Tahap IV  Pengambilan Keputusan Untuk Dilaksanakan 
Setelah melalui tahap-tahap sebelumnya dengan baik, maka pada 
tahap terakhir ini konselor bersama-sama dengan konseli (baik 
individu maupun kelompok) dapat memikirkan dan membuat 
beberapa keputusan untuk dilaksanakan oleh mereka. Dalam 
pengambilan keputusan, perlu diperhatikan beberapa hal seperti 

diusulkan oleh Egan
40

, yaitu : 
 

1. Merumuskan dan mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan 
konseli, secara jelas, konkrit dan operasional. 

 
2. Menentukan urutan perioritas, masalah manakah yang harus 

segera diselesaikan dan mana yang perlu ditunda.  
 

3. Tentukan sasaran konkrit  dengan memperhatikan hal-hal yang 
berkaitan dengan soal nilai, adat istiadat dan kepercayaan yang 
dimiliki konseli. 

4. Tunjukan selengkap mungkin semua sarana dan fasilitas yang 
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tersedia, dan dapat dijangkau oleh konseli, yang bisa 
membantu dan  menolongnya dalam mencapai hidup yang 
lebih efektif. 

5. Menentukan suatu kriteria penilaian, sebagai pedoman untuk 
evaluasi, sehingga dapat mengetahui sejauh manakah ada 
perubahan yang telah dicapai.  
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