
JTA 4/6 (Maret 2002) 15 - 24 

 15 

KONSELING PASTORAL, MENGAPA TAKUT? 

 

 

Agung Gunawan 
 

 

 

i pertengahan tahun 30an, ada beberapa pemimpin gereja 

mulai tertarik dalam bidang konseling untuk dipakai di dalam 

pelayanan mereka kepada para jemaat.
1
  

 

Konseling secara tradisi berkaitan dengan seorang konselor 

yang memberikan nasehat atau bimbingan tentang bagaimana 

seorang konseli (orang yang dikonseling) harus hidup. Namun 

belakangan ini konseling dikaitkan dengan suatu proses  

psikoterapi yang menyeluruh, yang mana seorang konselor terlibat 

di dalam tindakan penyembuhan kepada konseli yang mengalami 

tekanan atau masalah hidup yang mengakibatkan gangguan mental, 

disintegrasi, dan disfungsi kepribadian. Tugas konselor disini 

membawa konseli kepada suatu kondisi yang lebih sehat dan utuh. 

Dari kesadaran akan perlunya konseling bagi jemaat yang 

bermasalah, maka mulailah gereja-gereja memberikan pelayanan 

konseling yang disebut konseling pastoral. 

 

Konseling pastoral adalah satu bentuk pelayanan pastoral yang 

diberikan oleh gereja kepada jemaat yang bermasalah, yang 

membutuhkan pertolongan agar mereka dapat menghadapi 

masalahnya dengan benar dan menang. Didalamnya menyangkut 

masalah pribadi, pasangan dan keluarga.
2
  Konseling pastoral 

merupakan suatu dimensi yang baru didalam pelayanan gereja yang 

mana di dalamnya menggabungkan pandangan-pandangan dan 

tehnik-tehnik psikoterapi.  

                                                           
1
  Quentin L. Hand,  The Purpose of Pastoral Counseling,  (Grand Rapids: Baker 

Books, 1994), p. 199. 
2
 Rodney J. Hunter., et. Al.,  Dictionary of Pastoral Care and Counselling,  

(Nashville: Abingdon Press, 1990), p. 849. 
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Pada awalnya tidak banyak gereja yang menerima hal ini. Hal 

ini dikarenakan konseling diyakini merupakan produk dunia 

sekuler yang bertentangan dengan iman Kristen. Sebagai 

akibatnya, gereja agak sedikit takut dan alergi untuk mengadopsi 

konseling masuk di dalam pelayanan gereja. Sebenarnya ada 

perbedaan yang mendasar antara konseling pastoral dengan tipe-

tipe konseling yang lain. Perbedaannya terletak pada peran dan 

akuntabilitas dari seorang hamba Tuhan di dalam menciptakan 

hubungan dan melakukan pelayanan konseling pastoral. Konseling 

pastoral tidak terlepas dari prinsip-prinsip Alkitabiah yang diyakini 

oleh seorang hamba Tuhan. Oleh sebab itu di dalam pelayanan 

konseling pastoral, seorang hamba Tuhan menggunakan tehnik-

tehnik konseling yang diselaraskan dengan kebenaran Firman 

Tuhan. Dengan kata lain, Firman Tuhan dipakai sebagai dasar 

pendekatan dan proses konseling pastoral, selain mengakomodasi 

tehnik-tehnik konseling sekuler. Oleh sebab itu gereja tidak perlu 

takut untuk mengadopsi pelayanan konseling pastoral untuk 

dipakai didalam menjawab kebutuhan jemaat.  

 

Hari ini banyak sekolah-sekolah teologi termasuk di Indonesia 

mulai mengajarkan mahasiswanya tentang tehnik-tehnik konseling 

yang sederhana dan singkat (tidak lebih dari 6 sesi) untuk 

meningkatkan kemampuan pelayanan pastoral dari  para hamba 

Tuhan. Di era globalisasi ini konseling pastoral sangat penting dan 

dibutuhkan oleh hamba-hamba Tuhan hari ini, yang berhadapan 

dengan manusia-manusia dengan permasalahan yang semakin 

kompleks. Oleh sebab itu, di dalam tulisan ini kita akan melihat 

beberapa informasi yang akan menolong kita untuk dapat lebih 

memahami tentang konseling pastoral dan manfaatnya. Harapan 

penulis agar setiap kita, baik hamba-hamba Tuhan maupun 

pemimpin-pemimpin gereja mau belajar dan melengkapi diri 

dengan ketrampilan konseling pastoral yang mana akan menolong 

pelayanan pastoral kita lebih efektif lagi.   

SEJARAH SINGKAT TENTANG PELAYANAN KONSELING 
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Pelayanan pastoral kepada orang-orang sebenarnya sudah 

dilakukan sejak jaman Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. 

Musa, misalnya, sebagai pemimpin bangsa Yahudi juga menjadi 

pengantara antara umat dan Allah (Ulangan 14:11dst). Musa juga 

berupaya mendamaikan pertengkaran di antara umat dan 

memelihara kesejahteraan mereka dengan mengangkat para hakim. 

Musa juga memimpin umat untuk mengakui segala dosa mereka 

kepada Allah. Di dalam pengakuan dosa tersebut, umat Allah 

merasa bersalah dan memohon berkat Allah untuk pemulihan 

keutuhan pribadi mereka yang telah dirusak oleh dosa. 

 

Tuhan Yesus, didalam Perjanjian Baru, dengan semangat yang 

dimiliki oleh Musa, melayani umat dengan penyembuhan-

penyembuhan fisik untuk mendemonstrasikan kehadiran Allah di 

tengah-tengah umatNya. Ada satu hal yang sangat menarik di 

dalam pelayanan Yesus. Ketika Yesus menyembuhkan orang yang 

lumpuh, disana Ia mengeluarkan suatu pernyataan yang secara 

langsung berhubungan dengan kesembuhan jasmani dan rohani 

(Lukas 5:17-26). Rasul Paulus juga memberikan nasehat kepada 

orang Kristen di Korintus yang terlibat perselisihan antar jemaat. 

Disitu Paulus melakukan pelayanan pastoral  bagi pertumbuhan 

rohani dan juga kesembuhan batin di antara jemaat yang berselisih.  

 

Pastor adalah kata bahasa Latin yang berarti gembala. Jabatan 

pastor sejak awal dikenakan kepada pemimpin-pemimpin gereja 

untuk menjelaskan kepedulian mereka terhadap kehidupan rohani 

jemaat mereka baik secara individu maupun kelompok.
3
  Hal ini 

terus berlanjut didalam pengajaran tokoh-tokoh Reformasi. Banyak 

dari tulisan-tulisan Martin Luther yang bersangkut paut dengan 

bagaimana orang Kristen harus hidup sesuai dengan pemahaman 

teologi  yang mereka miliki. Dengan kata lain, Martin Luther 

meminta agar orang Kristen mempraktekkan atau mengaplikasikan 

iman mereka dalam kehidupan sehari-hari. John Calvin juga 

mendorong pengikutnya untuk menjadi warga negara yang mampu 

mempraktekkan ajaran kekristenan. Dari penjelasan di  atas, 

                                                           
3
  Thomas C. Oden,  Pastoral Theology: Essentials of Ministry,  (San Francisco: 

Harper, 1983), p. 49. 



JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 18 

dapatlah kita melihat bahwa pelayanan pastoral sudah dilakukan 

oleh pelayan-pelayan Tuhan sejak dahulu dan bukan sesuatu yang 

baru. 

 

Diakhir abad ke 19, konsep tentang penanganan psikologis 

bagi orang-orang yang mengalami gangguan mental menarik 

perhatian masyarakat. Mulai dari hipnotis sampai psikoanalisis, 

Sigmund Freud dan pengikutnya mengembangkan teori-teori 

tentang gangguan mental dan cara penyembuhannya.
4
  Pada tahun 

1906, konseling mulai diperkenalkan sebagai suatu program yang 

dipakai untuk membantu orang-orang yang bermasalah.
5
  

Perkembangan ini membuka jalan bagi pelayan-pelayan gereja 

untuk mulai memakai konsep-konsep psikiatri dan tehnik-tehnik 

konseling untuk membantu jemaat yang bermasalah. Fenomena ini 

berkembang hingga hari ini. 

 

Pada tahun 1925 di Worcester, Massachusetts, Amerika 

Serikat dibuka program Pendidikan Pastoral Klinis (Clinical 

Pastoral Education) yang memberikan pendidikan pastoral yang 

diintegrasikan dengan konsep-konsep psikologis dan tehnik-tehnik 

konseling. Pengaruh dari CPE ini sangat terasa bagi perkembangan 

pelayanan konseling pastoral antara tahun 40an sampai tahun 

60an.
6
 Para peserta program ini diharuskan untuk melakukan 

praktek di rumah sakit umum atau rumah sakit mental. Melalui 

program ini, para hamba Tuhan dimampukan untuk melakukan 

pelayanan konseling pastoral secara tepat guna. Program ini sangat 

mendukung pelayanan dari para hamba Tuhan di sana, sehingga 

program ini sangat diminati oleh banyak hamba Tuhan di negeri 

paman Sam. Karena memang sangat dibutuhkan, pelayanan 

konseling pastoral terus berkembang hingga hari ini di berbagai 

belahan dunia, termasuk di Indonesia.       

     

 

                                                           
4
 Quentin L. Hand, p. 267. 

5
  Ibid. 

6
  Rodney J. Hunter, p. 851. 
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DASAR TEOLOGIS PELAYANAN KONSELING PASTORAL 

 

Pelayanan konseling pastoral pada mulanya kurang dapat 

diterima oleh gereja-gereja Injili, karena mereka meyakini bahwa 

konseling merupakan produk sekuler yang bertentangan dengan 

iman Kristen. Asumsi yang demikian adalah keliru. Pelayanan 

konseling sebenarnya memiliki dasar teologis yang sangat kuat. 

  

Tuhan sebagai Pencipta 
 

Karya penciptaan oleh Allah merupakan suatu wujud dari 

kasih ilahi. Alkitab dan tradisi gereja meyakini bahwa Tuhan 

menciptakan alam semesta dengan segala isinya untuk 

membagikan kasihNya, dan manusia dimampukan untuk 

meresponinya dengan kasih dan komitmen mereka. 

 

Kasih memiliki 3 dimensi: suatu kesadaran akan kebutuhan-

kebutuhan dan harapan-harapan orang lain, suatu respon emosional 

secara positif terhadap orang lain, dan suatu komitmen untuk 

memberikan kesejahteraan kepada orang lain. Karakteristik dari 

kasih biasanya ditemukan di dalam hubungan antara 2 orang atau 

lebih, dimana mereka saling memuaskan dan saling bertumbuh. 

Kesadaran-emosi-komitment yang memberikan kebahagiaan 

tertinggi bagi orang lain merupakan buah dari penciptaan. Bentuk 

fisik manusia di dalam penciptaan adalah anak dan keberadaan 

anak menciptakan keluarga. Karena keluarga-keluarga 

memunculkan keluarga-keluarga baru, lalu terbentuklah suku-suku 

bangsa dan kota-kota dan negara-negara. Dengan kata lain, 

dapatlah kita simpulkan bahwa kasih mampu membentuk 

masyarakat yang ideal.     

 

 

 

Manusia sebagai Pendosa 

 

Sangat disayangkan bahwa secara faktual masyarakat yang ada 

tidak mampu secara konsisten mendemonstrasikan kasih baik 

kepada orang-orang yang dekat, lebih-lebih kepada mereka yang 
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jauh. Kehidupan manusia ditandai dengan pertengkaran dan 

ketegangan, bukan keharmonisan dan saling menghargai satu 

dengan yang lain. 

 

Di dalam level biologis dapatlah dikatakan bahwa setiap 

manusia berupaya untuk bisa bertahan hidup. Seorang bayi, 

misalnya, akan menangis apabila dia merasa tidak nyaman dan 

membutuhkan perhatian. Setiap insan secara normal memiliki 

kerinduan untuk menjaga diri sendiri. Keinginan untuk menjaga 

diri membuat seseorang menjadi self-centered yang mana 

perlindungan dan kepedulian terhadap diri sendiri merupakan suatu 

tujuan utama di dalam hidup. Sebagai akibatnya, setiap orang ingin 

menjadi yang pertama dan utama. Sikap ini akan mengganggu 

hubungan dengan orang lain. Si aku sangat ditonjolkan oleh setiap 

orang. Tidak ada lagi kasih yang saling menghargai satu dengan 

yang lain. Tidak ada lagi kasih yang memampukan kita untuk 

hidup bersama secara rukun dan damai. Yang ada hanyalah 

keegoisan yang membawa pemisahan dan perseteruan satu sama 

lain. Dengan kata lain, dosa menggantikan kasih dengan semangat 

untuk mempertahankan diri sendiri, yang menghambat terciptanya 

hubungan yang indah di antara umat manusia yang diciptakan oleh 

Allah dengan kasih, dan untuk menyatakan kasih. 

 

Dari uraian diatas dapatlah dikatakan bahwa dosa bukan 

semata suatu realita rohani, tetapi juga telah berakar di dalam 

perkembangan fisik dan psikis manusia yang terjadi sejak dari awal 

kehidupan. Dosa memporak-porandakan hubungan antar manusia 

dan memimpin kepada masalah yang pelik. Ada hubungan yang 

sangat erat antara fisik, psikis, dan spiritual. Apabila kita 

mengalami gangguan fisik, maka seringkali akan diikuti dengan 

gangguan psikis dan spiritual. Misalnya, apabila hubungan kita 

dengan orang lain terganggu, maka kita juga akan merasakan 

seakan-akan bahwa Tuhan itu jauh dari kita. Dalam keadaan seperti 

ini seringkali kita mudah terserang penyakit. Dosa merusak 

hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Dosa memiliki 

kontribusi yang besar terhadap timbulnya sakit-penyakit dan 

tindakan yang merusak didalam hidup manusia.   
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Kristus Sebagai Pengantara 

 

Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru memberitakan 

bahwa Allah, Sang Pencipta, sejak awal penciptaan telah melawat 

manusia yang dirusak oleh dosa. Wujud nyata dari lawatan ilahi ini 

adalah inkarnasi Manusia-Allah, Yesus Kristus. Kehidupan, 

kematian, dan kebangkitan Yesus merupakan klimaks dari 

demonstrasi kasih Allah kepada kita.  

 

Sebenarnya didalam Perjanjian Lama Tuhan sudah berupaya 

untuk membangun hubungan dengan manusia melalui perjanjian 

(hukum), melalui pengajaran hikmat (Amsal, dll), dan melalui 

suara para nabi. Namun realita menunjukkan bahwa manusia tidak 

mau meresponi upaya Allah di dalam menciptakan hubungan 

dengan manusia tersebut. Oleh sebab itu, Allah telah mengangkat 

seorang mediator atau pengantara untuk menjangkau manusia yang 

berdosa. Yesuslah pengantara yang sejati antara kita dan Allah.  

 

Apa yang dilakukan oleh Yesus, Sang Pengantara antara 

manusia dan Allah? Secara umum dapatlah dikatakan bahwa Yesus 

membawa manusia yang berdosa kepada Allah, dan memampukan 

manusia untuk diterima oleh Allah secara utuh. Melalui Yesus, 

dosa-dosa kita dimengerti dan dihapuskan oleh Allah, Sang 

Pencipta. Kita mampu untuk menyadari akan dosa dan kelemahan 

kita kepada sesama kita dan menerima pengampunan. Kita juga 

dimampukan untuk melihat dosa-dosa kita dan orang lain, dan 

akhirnya kita bisa saling menerima satu dengan yang lain dengan 

segala keterbatasan masing-masing. Sebagai konsekuensi positif, 

manusia mampu untuk memulihkan dan mengekspresikan kasih 

kepada sesama. Dengan kasih inilah manusia mampu untuk 

menciptakan hubungan yang indah dengan orang lain. Sebagai 

dampaknya tidak ada lagi perselisihan dan ketegangan yang pada 

gilirannya juga akan membawa kepada kesembuhan baik secara 

fisik, psikis dan spiritual. Jadi Yesus sebagai Pengantara disini 

sebenarnya melakukan pelayanan konseling pastoral kepada umat 

manusia. Melalui pelayanan konseling pastoral yang dilakukan 
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Yesus, manusia mengalami pemulihan dan kesembuhan dari luka-

luka batin yang ditimbulkan oleh dosa. Sungguh Yesus adalah 

seorang Konselor Yang Ajaib (A Wonderful Counsellor).   

     

 

KONSELING DAN KASIH ALLAH YANG 

MENYEMBUHKAN 

    

Pelayanan konseling pastoral bukanlah sesuatu yang 

bertentangan dengan iman Kristen. Justru pelayanan konseling 

pastoral sudah dilakukan oleh Allah di dalam diri Tuhan Yesus 

sebagai wujud kasih Allah kepada manusia. Manusia 

membutuhkan kasih yang mulai punah didalam dunia ini. Manusia 

membutuhkan kasih yang akan membawa kesembuhan atas 

masalah-masalah hidup mereka. Manusia sungguh membutuhkan 

kasih Allah yang dinyatakan dalam hidup Yesus Kristus. 

 

Dimana manusia dapat menemukan kasih itu? Dari siapa 

manusia dapat merasakan kasih tersebut? Melalui pelayanan 

konseling pastoral manusia diharapkan dapat menemukan kasih 

yang mereka dambakan. Oleh sebab itu, kemampuan untuk 

melakukan pelayanan konseling sangat diharapkan dari hamba-

hamba Tuhan. Dengan pelayanan konseling pastoral, hamba-hamba 

Tuhan menjadi kepanjangan tangan Allah yang menawarkan 

kesembuhan kepada manusia yang “sakit” karena dosa. Melalui 

pelayanan konseling pastoral, hamba-hamba Tuhan menyalurkan 

kasih Allah yang menyelamatkan, bukan hanya spiritual tapi juga 

psikis dan fisik. Melalui pelayanan konseling pastoral, kita juga 

mendemonstrasikan kehadiran Tuhan yang terus menerus untuk 

keutuhan umat manusia.  

Pelayanan konseling pastoral merupakan suatu kebutuhan 

yang sangat mendasar bagi jemaat Tuhan dimana saja dan kapan 

saja. Tujuan utama dari pelayanan konseling pastoral adalah 

membawa orang-orang kepada Kristus dan persekutuan Kristen, 

membantu mereka untuk menyadari dan bertobat dari dosa untuk 

menerima keselamatan yang ditawarkan Allah secara cuma-cuma, 

menolong mereka untuk hidup dirinya sendiri dan dengan orang 
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lain di dalam kasih, dan memampukan mereka untuk hidup dengan 

penuh keyakinan, bukan kekuatiran dan ketakutan yang 

menghantui hidupnya dan merampas kebahagiaan hidupnya.
7
  Oleh 

sebab itu, hamba-hamba Tuhan atau gereja-gereja tidak perlu takut 

dan alergi untuk menerima dan mengadopsi pelayanan konseling 

pastoral. Kalau kita menutup diri dan menolak pelayanan konseling 

pastoral, maka kita akan dijauhi oleh jemaat, karena kita tidak 

mampu menghadirkan dan mewujudkan kasih Allah kepada jemaat 

kita. Hari ini jemaat membutuhkan hamba-hamba Tuhan yang 

memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan konseling 

pastoral. Jemaat lebih mudah untuk datang kepada hamba 

Tuhannya untuk melakukan konseling dibanding pergi ke psikolog, 

psikiater, atau konselor yang sekuler. Mengapa? Ada beberapa 

alasan mengapa jemaat lebih suka datang kepada hamba Tuhannya 

untuk konseling. Pertama, jemaat tidak merasa asing dengan hamba 

Tuhannya, sehingga dengan mudah jemaat “membuka isi hatinya” 

kepada hamba Tuhan didalam proses konseling. Kedua, hamba 

Tuhan dianggap memiliki kwalitas rohani yang merupakan jaminan 

bagi kesembuhan yang total bagi jemaat yang bermasalah. 

Akhirnya, jemaat lebih suka datang ke hamba Tuhannya untuk 

konseling karena konseling pastoral gratis. Hal ini memungkinkan 

semua orang dengan status sosial yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan pelayanan konseling pastoral.  

 

Konseling pastoral sungguh merupakan suatu kebutuhan 

didalam pelayanan gereja hari ini. Tuhan memakai konseling 

pastoral untuk melawat dan melayani umatNya yang tertindas, 

terjepit, dan terhempas tak berdaya karena dosa.  Oleh sebab itu 

marilah setiap hamba-hamba Tuhan mulai mengembangkan diri 

dengan melengkapi diri dengan belajar teori-teori dan tehnik-tehnik 

konseling yang praktis dan tepat guna agar supaya pelayanan kita 

semakin efektif dan kasih Allah yang menyembuhkan itu sungguh 

dirasakan oleh jemaat Tuhan.  

                                                           
7
  Seward Hiltner,  Pastoral Counseling:How Every Pastor Can Help People to 

Help Themselves, (Nashville: Abingdon, 1976), p. 19. 


