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Tuhan sclaku pcndcta sampai bisa memasuki

rnasa crnerilatnya
adalah karunia Tuhan yang bexar. Apalagi,
kalau scbagui pendcia ia bisa inelayani Tuhau eli scbuah jernaat
selarna 38 tahun, scperti yang dialami
oleh Pcndeta
Daniel
Susanto eli (;1(1 Mcntcng.
Karcna itu, tanggal 6 Juui 2016 mcrupakan
hari yang
mcndatangkan sukacita dan kebahagiaan bagi kita sernua: bagi
Pendeta Daniel Susanto, bagi Majelis Jernaat clan Jernaat GKJ
Menteng,
clan bagi jcmaat-jcmaat
GKllainnya.
Scbagai
salah satu bentuk
ucapan
terirna kasih clan
penghargaan
kepada Pcndcia Daniel Susanto, Panitia Emcritasi
Pendeta Daniel Susanto mcncrbitkan
scbuah buku dcngan judulyxwvutsrqponml
SeputarwutsrponmlkjihgfedcbaYUTPOJIHGCBA
Pe/c~\ICII](f17 Pastoral. Buku ini berisi
dua puluh artikel
ten tang pclayauan
pastoral, bielang studi yang ditckuni Pcndeta
Daniel Susanto.
Harnpir scluruh isi buku ini c1itulis oleh para
sahabat
Pcndeta
Daniel Susanto,
mulai dari anggota jcmaar
GKI Mcntcng.
rekan sckcrja elan rekan sepcluyanan,
serta
mantan mahasiswa
Pendcta Daniel Susanto.
Dcngan
diterbitkannya
buku ini. eli sarnping
untuk
mcngaprcsiasi
pclayanan
Pendeta
Daniel
Susanto,
buku ini
eliharapkan
bisa
berman faat
bagi
anggota
jcmaat,
para
rnahasiswa
tcolcgi.
para pclayan
pastoral.
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masyarakat
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Pcndeta Daniel
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Susanto,
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Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih
Earll J (Bandung: Bina Media Informatika, 2010).
kepada Panitia
Emiritasi
Pendeta
Daniel
Susanto
yang
Charles R. Swindall,
Growing
Deep in Christian
Life
memberikan
kesernpatan berharga kepada saya mengambil
bagian
dalam
menyampaikan
tulisan
sederhana
untuk
(Portland: Multomah Press, 1986.
DavidzyutsrponmlkjihgfedcbaXUTSQPONLKJIHGFEC
J. Bosch, Transformasi Misi Kristen - Sejarah Teologi
menghargai rekan sekerja selama bertahun-tahun
sebagai dosen
Misi yang Mengubah dan Berubah (Jakarta: BPK
eli Sckolah Tinggi Teologi Jakarta. Artikel sederhana ini
menjadi pcughormatan
Pend eta Daniel Susanto Doctorem
Gunung Mulia, 1997).
James D.G. Dunn, Unity and Diversitv ill the New Testament:
Theologiae, seorang teolog Indonesia, yang menguasai seluk
An inquiry into the Character of Earliest Christianity
beluk pastoral konseling Kristen, tcrutama oleh karena di
dalam dirinya bergabung dua keahlian yang dibutuhkan oleh
(Sougthampton: SCM Press Ltd., 1977).
John R.W. Scott, Between Two Worlds: The Art of Preaching
seorang ahli Konseling Pastoral yaitu sebagai seorang Psikolog
in the Twentieth Century (Grand Rapids, Michigan:
dan sebagai seorang Teolog yang menjadi pendeta.
Situasi
masyarakat
dunia,
khususnya
masyarakat
WB Eerdmans, 1982).
Indonesia, dewasa ini dihiuggapi macam-macam
persoalan,
Leon Morris,
New Testament
Theology
(Grand Rapids,
nilai-nilai
baru
yang
sernakin
permisif
yang
mengakibatkan
Michigan: Zondervan Publishing House, 1986).
ban yak orang, terrnasuk warga jemaat menghaclapi berbagai
Lesslie Newbigin, The Gospel in a Pluralist Society (Geneva:
dilema dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu konseling,
WCCPublication,
1989).
khususnya konseling pastoral, tidak hanya dibutuhkan tetapi
Walter C. Kaise'tJr:~':T9j,vdrd an Exegetical Theology: Biblical
juga sangat mendesak.
Mungkin
tidak salah kalau saya
E.xeg~sL5J(]i:preaching and Teaching (Grand Rapids,
mengatakan
bahwa
tugas
pastoral
terbcrat
yang dihadapi para
Michrg~n:'Baker Book House, (981),wutsrponmlkjihgfedcbaYUTPOJIHGCBA
pendeta saat ini adalah konseling pastoral dalarn masyarakat
r:
;~.
yang cenderung bebas nilai. Sayangnya, tidak banyak teolog
Tentang Penulis:
yang berkecimpung
dalam bidang ini yang dimiliki oleh
Penulis adalah alumnus program S-l dan S-2 Sekolah Tinggi
Gereja-gereja di Indonesia. Karena itu, buku yang dibuat oleh
Teologi Jakarta, meraih gelar Master of Art (MA) dan Doctor
Panitia Emiritasi Pendeta Daniel Susanto, kiranya berkontriof Philosophy
pada Fakulteit der Godgeleirclheid,
Vrije
busi kcpada para pendeta untuk mendapatkan masukan g~ll1a
Universiteit Amsterdam: Kini bekerja sebagai dosen tetap STT
rncnambah dan meningkatkan pengetahuan dan keterampdan
Jakarta di bidang Teologi Perjanjian Bani, Bahasa Yunani
serta wawasan bidang konscling pastoral yang memang sangat
Koine dan,Berrneneutika
Perjanjian Baru.
.
. .
dibutuhkan saat ini. Dalam sernangat itu saya rnernpersembahkan tulisan kecil ini untuk menghormati
Pendcta Daniel
Susanto Doctorem Theologiae.
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35: ROIl1<112:9-10: I Korintus 13:zyutsrponmlkjihgfedcbaXUTSQPONLKJIHGFEC
Galariu 5:13). scbavai ciri
Scbclum melanjutkan
tulisan ini. icrlcbih dahulu sayu
duri manusia
yang tclah mcncrirna
kcsclumatan
~lclallil
harus mernbatasi lingkup tulisan ini. Pelayanan pastoral sangat
luas, scluas tugas pclayanan di gcrcja yang discbutwutsrponmlkjihgfedcbaYUTPOJIHGCBA
postoral
anugcrah
pcngampunan
Yesus [(ristus.
Oi dalarn gcreja.
/IIinistn'.Yang
saya rnaksud dcngan pclayanan pastoral dalam
rnanusia
bcrdosa
disernangati,
didorong
dan dibcrikan
makalah ini sangat terbatas pad a konscling pastoral (pasforolyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
pcngharapan mcncrima pernulihan dari Tuhan. Siapa yang ada
counseling) , supaya tidak melebar kc mana-mana.
Pelayanan
eli dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru (2 Korinius 5:17).
pastoral terlalu luas untuk dicakup dalarn tulisan kecil ini.
Pcrgurnulan yang dihadapi banyak warga jcrnaat merupakan
Maka pelayanan
pastoral dalam tulisan ini difokuskan
pada
unsur dari masih adanya sisa-sisa
kehidupan
lama dalam
pastoral
sebagai
salah satu bcntuk
pelayanan
konscling
kchidupan
orang Kristen. Salah satu fungsi gcrcja adalah
pastoral. Saya iidak menganggap
bahwa tugas pendcta yang
mcnghilangkan
sebanyak
mungkin,
kalau
rnungkin
lain tidak penting,
tetapi saya memahami
bahwa tugas
rncnghapuskan.
sernua unsur lama itu duri kchidupan
orang
pelayanan pastoral yang paling berat adalah konseling pastoral.
bcriman. Salah satu cara yang ditcmpuh
adalah mclalui
Mengapa?
Karcna selain ancka ragarnanya
persoalan
yang
konseling
pastoral.
dihadapi warga jemaat, juga karena kcunikan sctiap orang yang
Konscling
pastoral
bcrtujuan
untuk
rncncmukan
d ihadapi para pcncleta dalam konsel ing pastoral.
pcmecahan
atau solusi
masalah
yang dihadapi
urnat.
Mengapa
Erika penting
bagi Konseling
Pastoral?
Pcrnecahan
atau
solusi
itu
tcntu
saja
diharapkan
benar-benar
Karena konscling pastoral berurusan dengan manusia scbagai
mcnghasilkan
pernulihan
dari pendcriiaan
dan penernuan
subyeknya. Manusia adalah makhluk ciptaan yang mulia, citra
kernbali (recovery) kehidupan yang baik , darnai clan sejahtera
Allah sencliri (Kejadian
1:26-28). Oleh karena itu manusia
(syalorn).
l3anyak sarana digunakan
para pendeta
untuk
menjadi moral standing imakhluk bennorali clan yang dalarn
kcterarnpilan
clan
mcncapai tujuan itu, yaitu pengctahuan,
segala
aspek
kehidupannya
harus
diperlakukan
sebagai
pengalarnan
dalam
berbagai
bidang:
tcologi,
erika.
psikhologi,
makhluk bcrmartabat.
Erika sebagai pengetahuan
akan yang
antropolgi
clan sosiologi. Tetapi sarana pendcta yang utama
baik clan yang buruk berrnakna bagi konseling pastoral supaya
dalarn
mclakukan
konscling
pastoral
adalah
erika. Itu
baik pencleta maupun lIma( dalam berclasi clan bcrinteraksi
sebLlbn
ya,
.I
ames
G,usta
f'son
men
yebul
pcncleta
sebagai
selalu memperhatikan
kaiclah-kaidah
kemanusiaan
seperti
"konselor moral/ctis·'.Artinya. etika atau moral mcnjacli alat
menghargai clan menghOrITlati sehingga tercipta hllbungan yang
ulamCl
pemccahan
masaJah
dalalll konscling
pastoral yang
benar-benar
manusimvi.
Oomba-clomba
yaitu warga jemaat
c1ilakukan
oleh
seorang
pendeta.
ticlak cliperlakllkan sebagai obyek atau sebagai bencla mati,
Dalam konteks konseling pastoral I(ristcn, maka sarana
karena l11ereka adalah Illanusia yang memiliki harkat clan
utama
LldalLlh tcologi clan etika scclanukan
ilmu l<tinnya
martabat sebagai makhluk berillorai.
l1lenjadi penclukung ~a.ia. Karcna 'illi. elik~ tenlu saja sangal
Gcrcja selaku pelaksana
pelayanan
pastoral ll1elalui
pcnting clan etika Kristen ticlak bis,l clipis'lhkan dari tcologi
para pencleta
seharusllya
ll1enjacli komunitas
terapeutis
Kristen sebab etika Kristen adaltlh ba()ian inleoral dari tcoloai
1
(penyembuhan)
terbaik cli dUl1ia. Mengapa?
Olch karena
Kristen bahkan teologi Kristen y'l~g sang~( praklis ata~1
gereja
sZlilgat Illenekankan
pcnenmaan
(Roma
15:7),
opcrasional.
Melalui
konseling
pasloral,
pllstor hcnclak
pengampunan
(Epcsus 4:32), belarasa (Filipi 2: I clan Kolose.
lllcmpcrlihatkan
apLlkah yang
dikchclldaki
Allllh
bagi
3: 12), anugerah dan kasih ilahi tanpa paillrih (Yohanes J 3:34-·
kchiclupan dan khusllsnya pcrgulllulnll konscli.
2
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(iltnull~

lntegritas,
rnenurut penjclasan Joe E. Trull dan James
E,
Carter,"
muncul
16 kali dalarn Alkitab dan dalam bahasa
Makna Erika bagi konscling pastoral dapat dibagi atas
Yahucli c1isebut toni atau tununalt clan diartikan sebagai utuh
tiga bagian, yaitu makna etika dalamwutsrponmlkjihgfedcbaYUTPOJIHGCBA
pra-konseling
pastoral,
twhote),
kuat (sound),
tidak
lernah
(1II1illljJared),
dan
konseling pastoral dan makna etika
makna etika dalam prosesyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
kescmpurnaan
tperfectionv.
lstilah
1111
dipakai
untuk
dalarn past-konseling pastoral. Dalarn pra-konseling pastoral,
mcnggambarkan
tokoh-tokoh
Alkitab
dalam
Perjanjian
Lama
etika bermakna sebagai pemandu bagi pastor dalarn mernperseperti Daud (Mazrnur 7:9), Salome (l Raja 8:4) dan Ayub
siapkan cliri sehingga memiliki pengetahuan dan wawasan etis
(Ayub
2:9). Dalarn Perjanjian Baru ditckankan bahwa seoranz
atau moral dalam berbagai
bidang
kehidupan
manus ta,
penilik
jernaat (episkopos) yang juga dapat diarrikan pelayan
khususnya
warga jemaat. Di sini pcndcta perlu belajar
atau pendcta, haruslah orang yang tidak bercacacl (I Timotius
pengetahuan etika sebagai ilmu norrnatif yang membekali sang
3:2),
berarti orang yang merniliki
integritas
etis/moral.
pendeta mengtahui persoalan etis dalam pergumulan umat.
Intcgritas etis/ moral seorang pcndeta tidak dapat dilepaskan
Tetapi yang terutarna ialah sebelum melakukan pelayanan
dari unannya clan kcdudukannya sclaku pcndeta dan di sanalah
pastoral,
seorang
pendeta
haruslah
seorang
~ang ?is~
terletak kepercayaan (trust) kepadanya, bahwa pendeta adalah
dipercava, artinya ia tidak hanya mengetahui tetapi memiliki
seorang yang baik, yang karenanya bisa dipercaya.
etika sebagai pendeta.
.
Teori tentang orang baik menghasilkan perbuatan yang
Kepereayaan(trust)
biasanya juga diartikan
sebagai
balk, terutama diajarkan oleh Marthen Luther clengan mengacu
orang yang bertanggungjawab.
Kepereayaan
itu didasarkan
pada
Kl~otbah Yesus eli buki t: "setiap pohon yang baik,
bukan pada bukti legal tetapi pada bukti moral itu sendiri.
rnenghasilkan buah yang baik" (Matins 7: 17). Bertolak dari
Dengan demikian
seorang pencleta aclalah seorang yang
teks ini Luther mernperkenal clengan sernboyan: "Kita tidak
sebelum melakukan konseling pastoral harus orang yang bisa
rncnjadi baik karena hal-hal baik yang kita lakukan; sebaliknya
dipercaya secara 111ora1.3zyutsrponmlkjihgfedcbaXUTSQPONLKJIHGFEC
Oleh karena itu etika berrnakna bahwa
kita bisa melakukan hal-hal baik kalau kita menjadi baik" .6
seorang pendeta harus dapat ditenma oleh konseli sebelum
Jadi sebelum pcndeta melakukan konseling pastoral seluruh
memasuki
proses konseling
pastoral elan dipercaya
akan
kehiclupannya,
terutarna
rnotivasi
dan tujuannya
dalam
marnpu mengatasi persoalan yang sedang membelit konseli.
melakukan konseling hams dibersihkan
dari motivasi clan
Jadi makna etika dalam pra-konsel ing tielak terutama terkait
tuj uan
lain
selain
mendampingi
konsel i menemukan
elengan pengetahuan
etika yang dimiliki
oleh pendcta
pemecahan masalahnya seem'a tuntas menurut kasih karunia
Tuhan. Tidak maksud lain keeuali I11cmberikan pemecai1an
melainkan
integritas
etis yang elihielupinya
sehingga
ia
yang terbaik bagi konseli
dari pergu111ulan-pergul11ulan
dipereaya
sebagai seorang yang baik. Pendeta
memikul
hielupnya.
tanggllL1g jawab sebagai pribadi yang memiliki
integritas
Dalam proses konse/illg pastoral, pcngetahuan
clan
religius, i111an, clan spiritualitas,4 dan tentu saja juga harus
integritas moral pencleta clapal berguna l11engalljurkan solusi
l11emiliki integritas moral yaitu kellihuran dalam hal motivasi ~
yang benar, baik dan tcpat bagi jemaal yang sedang I1lcngalami
dan tujuan pelayanannya.
atau menghadapi pcrgul11ulan hiclup. Di sini berperall teologi
etis yaitu nilai-nilai Kristen yang diyakini scbagai kebenaran

Makna

Etika bagi Konseling

Pastoral
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olch pcndcia bersama jemaat, tctapizyutsrponmlkjihgfedcbaXUTSQPONLKJIHGFEC
t idak bolch digunakan
sckcdar sebagai alai untuk menuduh atau memvonis warga
jcmaat
yang menghadapi
pergurnulan
mcnjadi
scorang
pcsakitan.
Konseling
pastoral
buk an alat
atau
cara
mcmbongkar
keburukan
warga jemaat, khususnya
konseli,
melainkan
saran a menemukan
jalan keluar yang dibcrikan
Tuhan melalui firrnan-Nya dan jalan itulab yang ditunjukkan
pendeta dalam konseling
pastoral. Pcndeta selaku gcmbala
adalah sang penuntun:
Oa la myxwvutsrqponmlkjihgfedcbaWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
post-konsel ing pastora I, pendcta
tidak boleh
menjadikan pengalaman dengan konseli sebagai contoh dalam
pcrcakapan dcngan konseli yang lain. Rahasia jcmaat harus
disimpan sccrat-ertanya
olch pcndcta. Rahasia itu hanya boleh
dikctahui
olch pendeta dan konseli.
Pcndcia harus seorang
yang bisa dipcrcaya
bukan
hanya sebclum
melakukan
konscling
tctapi juga scsudah mclakukan
konscling,
yaitu
dipcrcaya
dapat
mcnyimpan
rahasia.
I\Ilcnjaga
rahasia
mcrupakau
hal yang sangat pcnting yang mernungkinkan
warga jC111i.Wtdan pendetanya
bckcrja sa 111 <.I lcbih dalarn lagi
dalam upaya mclacak kedalarn batin7 Oleh scbab itu mernbuka
rahasia konseli ukan menimbulkan
kcrumitan dilcma-dilerna
etis. bukan saja bahwa kepcrcayaan konseli ukan buyar tctapi
pernccahan rnasalah tidak akan tcrcapai. Selanjutnya hubungan
pcncleta dan kOllseli akan renggang dan dapat berdamp8k pada
kcpercayaan seluruh "varga jel11aat pad a pendeta.
Cara pellcleta I11cmbllka rahasia konseli ada bermacammacalll, salah satunya ac!aJab menjaclikan pengalaman
konseh
ebagai i1ustrasi khotbah,
melalui obrolan-obrolan
rinaan
clengan kolega. c!engan pasangan hiC!up atau dengan korps
pclayan di jClllaat.~ Pembocoran rahasia seperti ini sangal tidak
elis clan akan beraklbat buruk kepada seluruh jel11aat. Etika
kerahasiaan
c!alam konseling
pastoral sangat penting sebab
akan
sangat
menentukan
kcbcrianjulan
tugas
pcndeta.
Kcpcrcayaan warga jelllaat kcpac!a pcncleta tidak Iwnya harus
~

C>

,

dijaga olch pcndcta
konscl i ng.

pada pra-konscling

tctapi juga "ada post-

Erika ~·ang rclevan dalamyutsrponlihgecaVUTSRPONLKJIGFEDBA
proses Pclayanan Pastoral
Oi masa lalu, ada teolog mcnolak clihaclirkannya
pcrtimbangan moral dalam Konseling Pastoral. Seward Hiltner
misalnya,
mcngatakan
bahwa rnoralisrnc sccara langsung
maupun tiduk langsung merupak an bahaya yang sangat scrius
dalam
pclayanan
pastoral.
Dalam
konscling
pastoral
perti 111 bangall mora I sangat bcrbahaya:
" in counsel ing, mora I
j udgmcnts
in p lace or understand ing a nd c larifi cati on are
especially likely Lo be disastrous"." lni iidak bcrarti bahwa
l liltncr mcnolak S8l11a sekali pcran erika dalarn
pclayanan
pastoral. Tctapi tcmpat moral dalarn pcluyanan adalah khotbah
yaitu kctika pendcta mengajarkan
jcmaut mcugcnai apa yang
baik dan apa yang buruk. Cuma mcnjadi pcrsoalan keuka
dalam suatu percakapan
pastoral, moral dikcmukakun scbagai
kriteria percakapan
kurcna dapat scgcra mcnghulaugi
sang
pcndcia untuk mcndengarkan
upa yang scsungguhnya
mcnjadi
pcrgumulan konscli. Artinya dialog dcngun jcrnaat akan buyar
karena ditutupi olch aSLll11si-usUl11SImoral y,1ng dikcmukakan
pcndctu dala 111 proses pcrcakapan.
Tidak
seclikit pendcta
yang scsurigguhnya
ridak
mclakukan pastoral karena ia hanya I1lcnyampaikan
kriteriakriteria moral kepacla konseli clalam sllatll pcrcakapan. Supaya
pencleta berhasil
mendengarkan
keJuh kcsah konseli,
ia
scharusnya menepikan terlebih c!ahulu pcnclirian dan keyakinan
1110ralnya dan hanya
mendengarkan
apa yang l11enjacii
pergul11ulan konseli. Pendirian ctis sang pendela lentu saja
penting tetapi tempatnya tidak dalalll proses konseling pastoral
lllclainkan dalam bagian akhir dari proscs konseiing pastoral,
kelika konscli telah lllenel11ukan persoalannya,
menyadari
kesalnhannya
dan memerlukan
tuntunan Illcnuju pertobatan.
Oenga n clem iki an konsel i akan c1cngan su kaei ta l11encri ma
pcndirian elis yang seharusnya dipcgangi oleh seorang Kristen.

normati f atuu erika tcologi sungu: dipcrlukan. II Justru dalam
dan
pluralismc
moral, sangat dipcrlukan
hudirnya
erika. khususnya
mcmaharn i pend irian dan kcya kina n mora I konscli,
scbclurn
ctik
tcologi
Kristen
sebagai
pcngarah
dalum
menolong
pcndcta
pacla saatnya
dapat berdialog
dcngan
konscli.
Pcndcta
harus
menghargaizyutsrponmlkjihgfedcbaXUTSQPONLKJIHGFEC
otonorni
konseli,
tcrmasuk pendirian etis yang
clan konseli mcnuju solusi atau pcmccahan
masalah yang bcnar
diyakininya
saat
itu, sehingga
percakapan
akan berjalan
menurut irnan Kristen.
seobyekti f mungkin.
Pastor
seharusnya
mernbiarkan konseli
Dengan dernikian dalam proses konseling nilai-nilai
mernbebcrkan
scmua persoalannya
tanpa
diinterupsi
oleh
erika hams berperan
supaya solusi terhadap
pergumulan
clan
penilaian moral sang pendeta.
Penilian
moral seorang pencleta
permasalahan jcmaat tidak sekedar dipccahkan secara kulitnya
yang tcrlulu ccpat akan membuat
proses konsel ing mcnghadapi
saja, tetapi terpecahkan
secaru tuntas, buena
persoalan
yang
jalan
buntu
dan gagal mcrnecahkan
masalah
yang sedang
hakiki, yaitu yang tcrkait nilai-nilai
harus dibuka sccara jujur.
dihadapi konseli. Penclirian ctis seorang pcndcta belurn tentu
Baik digarisbawahi
bahwa katajlljllF ini yang menjadi nilai etik
pcrgurnulan konseli. Atau
relevan dan aktual dalarn mcnjawab
yang harus ada baik pada pendcta maupun pada konseli dalam
paling
tidak. mungkin
tiduk tepat scbagai alat pcmecahan
suatu proses konscling.
Harus disadari
bahwa warga jcmaat
masalah pada saat itu.
yang mcnjadi
konscli menghadapi
pcrsoalan
etis y~lng scrius.
Hiltner
mernbedakan
antara
tcologi
pastoral
dcngan
Olch sebab itu, untuk mcngatnsi masaluhnya, tcntu nilai-nilai
teolouiC> moral atau tcoloui~ erik. Menurutnya
tcologi
erik•yronaHC ctik hams mcnjadi
solusi yang utarna supaya
rnasalah yang
bcrpusat
pada
lozikayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
(louie ceuteredi scdangkan
teologiwutsrponmlkjihgfedcbaYUTPOJIHGCBA
dihadapi
dapat
diatusi
dengan
tuntas.
O.
.
10
pastoral
berpusat pada cara kerja toperational centeredy.
Kalau bcgitu, erika manukah yang dipcrlukan dalam
Memang tcologi erik diperlukan
scorang pastor
sebagai
suatu proses konscling
pastroral?
Erika yang rcievan dcngan
pengctahuan
yang mernandu
dia mcngarahkan
konseli.
Dalam
proses konseling
pastoral
adalah erika yang operasionat clan
suatu pcrcakapan pastoral,
pcran moral scbagai scsuatu yang
berdaya
guna
mcyak inkan
konseli
untuk
pcrcaya
kepada
masuk akal kadangkala
tiduk bisa sejalan
dcngan pcrcakapan,
pendeta
scbagai
Leman atau rckan
scperjalanan
mcngatasi
pastoral
yang lebih emosional.
Malahan
dapat tcrjadi bahwa
masalah yang seclang dihaclapi. Nilai-Ililcli
dik praktis, seperti
cmosi segera mclahirkan
rcaksi penolakan
alau rcsistensi
dari
menghargai,
mendengarkan.
lllcmel·cayai.
dan tulus
clalalll
konseli.
Apalagi
kalau
pendeta
cenderung
lllcnilai
atau
menolong
konscli,
adalah nilai-nilai
ebka pcrtal11<l dan utallla
menghakimi
kOl1seli dengan
berpatokan
pad a kriteria-kriteria'
yang cliblltuhkan
dalum
sebllah
proses
kOl1seling
pastoral.
etika yang diyakininya.
amun demikian
tidaldah
bijaksan8
untuk melakuk8n
suatu
Ka la u demikian
apakah
memang
etika
SClI11(l seka lin ila i -11 ila i
proses konseli ng clengan l11engabaikan
teologi
111.0ral tidak diperlukan
sama
sekali
dalam
proses
etika, terlebih
etika teologis
yang diyakini
bersllmbcr
dari
kehenclak
Allah.
Bukankah
seorang
bcriman
seharusnya
konseling
pastora)'/
Don S. Browning
mengatakan
bahwa
mengatasi
masal8hnya
dengan
dukungan
dari Tuhan scndiri
dalam situasi
pluralistik,
ter!1,asuk
pluralisme
moral dewasa
yang
berkehend8k
memberikan
damai
sejahtcra"
ini, Illengharuskan
para pendcta
memiliki
wawasan
clalam
Kalau seorang
konseli
scclang
menghaclapi
masalah
teologi
moral
sehingga
ia mampu
mengarahkan
konseli
perkawinan
misalnya,
maka
dalam
proses
konscling
pcndeta
l1lembedakan
etika tcologis kristen dengan etika lainnya c1alam
harlls secara terbuka
mcngemukakan
apa yang lllel1L1rut iman
lllenilai
dan mcmlltuskan
persoalan-persoalan
moral
yang
Kristen, dan dengan demiki.an
bcranl pcndirian
etika I(ristcn,
membingungkan
scperti pericawinan,
scksllaJitas,
pekeljaan
dan
dipandang
sebllgai
kebcllaran
I11cllgcnai
perkawincll1.
Dcngan
lain scbagainya.
DaJalll
situ<lsi seperti
ini disiplin
teologi
Pcndcta

scharusuya

b

mendcngarkan

pcmccahan
masalah seharusnya
mclibatkun
nilai-nilai
moral
dcrnikian konseli akan mclihat persoalan yang dihadapinya dan
scbagai pengarah scsuai dengan irnau orang Kristen. Malahan
pcndeta dapat menunjukkan jalan pcrnecahan yang dikehendaki
bisa dikatakan bahwa dalam suatu proses konscling pastoral,
olch Tuhan bagi sang konscli sebagai scorang insan beriman.
tidak ada pcmccahan yang scjati tanpa dircsapi olch pernccahan
Olch karena itu cara clan tujuan yang diternpuh hams sesuai
sccara cus Kristen. Mengapa? Oleh karena semua pcrgumulan
dengan nilai-nilai etik clan bcrdasarkan
pendirian erika orang
warga jcrnaat yang olehnya pastoral kouscling harus dilakukan
Kristen. Misalnya
bahwa perkawinan
Kristen tidak boleh
adalah
pergumulan-pergumulan
yang bcrsifat atau berkadar
diakhiri dcngan perceraian maka di dalarn menghadapi masalah
moral: perkawinan, perceraian, hubungan orang tua-anak-anak,
suami-isteri
dibutuhkan
nilai pengampunan
atau memaafkan
masalah
ckonorni,
politik,
kehidupan
pribadi,
dan lain
scbagai cara mernulihkan
yang dikchcndaki
olch Tuhan,
scbagainya,
tidak
ada
yang
tidak
lerkait
dcngan
erika
atau
sehingga makna perkawinan dapat dipulihkan dan sernua rasa
moral. Singkatnya,
konseling pastoral adalah juga konscling
sakii dapat disernbuhkan.
mora I
Fungsi pendeta dalam suatu proses konseli adalah
pcrnbcri dukungan. mcmberikan
informasi.
mengkonfrontasi
rcalitas, dan mcngarahkan
ke dcpan. Dalarn mclaksanakan
Pcuutup
tugas itu. misalnya
member:
dukungan
harus meugandung
Tidak dapat disangkal bahwa konscling pastoral adalah
dukungan
yang bersifat etis, artinya rncndarnpingi
konseli
salah satu pckerjaan pcudeta yang paling krusial. Sebabnya
untuk melihat nilai-nilai yang seharusnya.
Ini adalah ciri dari
yallg utarna karcna konseling
pastoral mclibatkan
pribadi
scbuah proses konseling yang bcrpusat pad a konscliyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
tclient
pcndcta dan pribadi konseli secant tirnbal balik. Oala111 rclasi
centered).
Howard
Clincbell,
yang
mempcrkenalkan
pribadi sepcrti ini
kadangkala
kepcntingan
pribadi (se[f~
pcndckatan
1111,
menggaris
bawahi
pcnungnya
pcndeta
interest) pendeta ikut juga berperan. M isalny« kalau pendeta
rnempcrkcnalkan
kepedulian
yang yang bcrsifat ctis dalam
tcrlibat dalarn konscli dcngan konscli pcrcrnpuan,
bisa tcrjadi
proses konscling: "the minister
should never be timid in
hubungan pribadi itu incngaruh juga padu eksploitasi pendeta
counseling about what he regards as right"." Dengan dcrnikian
tcrhadup konseli, bisa juga tcrjadi adunya (/ilui,·. pcndeta jatuh
pernecahan masalah, bukan sekedar bcrsifat semcntara tetapi
hati kcpada konscli clan mcngakibatkan
pcrseliugkuhan.l"
permancn buena pusat persoalan yang clihadapi warga jcmaat
I(alall hal scperti ini tCljadi maka bukan Iwnya konscling
sebagai manllsia
eli sel1tuh clan karena lllanusianya
bisa
pastoral gagal total tetapi juga kculuhan jel1laat abn haneur
diubahkan
dan mengalami
trans[ormC1si menuju peJl111lihan
bcrantakan.
Maka scbcnarnya harlls dikatakan bahwa Illakna ctika
sejati.
[(onseling
pastoral
aclalah
fllngsi
gercJa
sebagai
dalam konseling pastoral terpLlsat tidak pada kOllseli (eliel7/
persekutuan
orang-orang
beriman. Dengan clemikian, gereja
cel7tered), tidak juga paela kegiatan
konsel ing (operat iOllo/
sebagai pcrsekutllan
orang beriman
hams juga melakukan
cel7tered) tctapi pacla pendcta
sclaku pihnk yang I11cnjadi
fungsi konscling elengan berpatokan
pacla dasar-dasar
iman,
reprcscntasi
gercja dalam Illclaksanakan
konscling
pastoral.
klluSllsnya Firman Allah yang menjadi sumber etika orang
Maka Illakna etika bagi konseJing
pastoral berpusat paela
Kristen. James Guftafson menyebul gereja sebagai persekutuan
jJendeta (pastor cel/tered) sebab pencleta I1lcnjadi konselor oleh
diskmsus
1110ra1.1zyutsrponmlkjihgfedcbaXUTSQPONLKJIHGFEC
) Oi dalam
gcreja SCl11ULl keputusan
dan
1«lrena ia I11cncril1lCl panggiJan l11cnjadi rcpl'cscntasi gcrcJa dan
rcprcscnlasi
Tuhan untuk membagi
kcbaii<all kcpada lImat,
12 I kn\;\ld
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khususnya kepada konseli. Pcndcta sclalu dipandang sebagai
scorang pelayan tanpa pamrih." Dalarn mcnjalankan konseling
pendcta harus mengcdcpaukun
dan mcmprioritaskan
pastoral,zyutsrponmlkjihgfedcbaXUTSQPONLKJIHGFEC
nilai-nilai etik karena ia adalah seorang pclayan yang harus
merniliki karakter lebih dari sekedar kctcrampilan.
Tidak ada tuntutan ctik yang lebih penting dari pada
tuntutan erik kepada para pendeta yang mclakukan konseling
pastoral. Dengan demikian, konseling pastoral akan berhasil
dengan baik, kalau para pendeta mcnguasai
keterampilan
konseling tetapi terlebih kalau para pendeta pelaku konseling
adalah benar-bcnar
pendeta yang merniliki karakter dan
integritas sebagai gcmbala umat dan pelayan Yesus Kristus
yang setia.yutsrponlihgecaVUTSRPONLKJIGFEDBA
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