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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara yang memberikan kebebasan kepada penduduknya untuk 

memeluk salah satu agama. Terdapat enam agama yang diakui di Indonesia, salah satunya adalah 

agama Kristen Protestan dengan tempat beribadah yang dikenal sebagai gereja. Menurut kamus 

besar bahasa indonesia (KBBI) pengertian gereja adalah gedung (rumah) tempat berdoa dan 

melakukan upacara agama Kristen, badan (organisasi) umat kristen yang sama kepercayaan, 

ajaran, dan tata cara ibadahnya. (Balai Pustaka Departemen Pendidikan Nasional, 2005). Gereja 

memiliki fungsi untuk memberitakan injil, melakukan pemuridan, melakukan persekutuan, dan 

melayani. Salah satu aliran gereja yang merupakan aliran injili (evangelical) adalah Gereja Injili 

Karo Indonesia. GIKI adalah singkatan dari Gereja Injili Karo Indonesia. Dalam melakukan tugas 

dan fungsinya, gereja tidak terlepas dari struktur organisasi dan komunitas yang dilayaninya. 

Gereja harus selalu berpikir apakah gereja sudah melakukan tugas dan fungsinya seperti yang 

dikendaki oleh Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Tentunya dalam melaksanakan tugas gereja 

tidak lepas dari peran pekerja gereja.  

Pekerja gereja adalah orang yang memiliki panggilan Tuhan,  panggilan ini berlaku 

seumur hidup, dan bekerja penuh waktu untuk pelayanan kepada jemaat. Pengerja GIKI dipilih 

oleh majelis pengerja GIKI. Adapun syarat menjadi pengerja GIKI, yaitu sudah lahir baru 

(perubahan dari keadaan yang berdosa kepada kehidupan yang rohani), sudah menjadi anggota 

jemaat GIKI sekurang-kurangnya enam bulan, melayani gereja dan jemaat seumur hidup, dan 
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mampu menjadi teladan (role model) seperti hidup sesuai dengan Firman Tuhan, rajin mengikuti 

pelayanan, mempunyai kehidupan keluarga yang tidak tercela, mampu mengayomi dan 

merangkul jemaat, dan mengenal seluruh jemaatnya secara pribadi. Dalam menjalankan tugas 

pelayanan ini tentu tidak memiliki sanksi yang tegas namun dapat merasakan bahwa tuntutan 

menjadi pengerja GIKI sangat berat karena harus bisa menjadi teladan bagi jemaat dan memenuhi 

panggilan Kristus. 

Untuk menjadi pengerja GIKI tentu tidak mudah mengingat jabatan sebagai pengerja 

GIKI memiliki syarat pelayanan untuk seumur hidup, di GIKI sendiri untuk para pengerja dan 

aktivis lainnya tidak mendapat tunjangan, bahkan ketika gereja kekurangan dana untuk suatu 

kegiatan (misalnya natal) pengerjalah yang berusaha membantu dalam bentuk sumbangan dana, 

sehingga proses penyeleksiannya tidak mudah. Beberapa calon pengerja GIKI ada juga yang 

menolak untuk menjadi pengerja karena merasa belum pantas dan tidak yakin mampu 

menjalaninya seumur hidup. 

Tugas pengerja GIKI hampir sama dengan tugas seorang konselor Kristen. Persamaan 

konselor dengan pengerja gereja dalam hal ini pengerja GIKI antara lain adalah memiliki profesi 

yang menuntut banyak persyaratan dan tuntutan untuk menjadi teladan (role model). Selain itu, 

dalam menjalankan tugasnya mereka berjuang untuk menyediakan pelayanan yang berkualitas 

bagi orang lain karena mereka mempunyai prinsip mengutamakan kepentingan orang lain 

daripada dirinya sendiri. (Craig SC dkk, 2007; Elizabeth V dkk, 2007). Sama seperti konselor, 

pengerja GIKI perlu menyadari bahwa hidup mereka harus menjadi teladan bagi jemaat gereja, 

bahkan mereka harus selalu siap menolong jemaat yang mengalami masalah yang tidak 

terselesaikan. Dalam hal ini pengerja GIKI banyak menginvestasikan tenaga, waktu, pikiran dan 

perasaannya untuk memikirkan pertumbuhan jemaat baik secara kualitas maupun kuantitas. 
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Menurut salah seorang pengerja dalam menjalankan tugas pelayanan gereja tidak jarang 

kondisi letih dan sakit serta stress dapat menghambat kerja pengerja GIKI (Gereja Injili Karo 

Indonesia) di Bandung. Saat menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayan gereja sebagai 

pengerja GIKI (Gereja Injili Karo Indonesia) di Bandung, ada saja hambatan dan tekanan yang 

dirasakan, bahkan apa yang diharapkan oleh pengerja GIKI tidak selamanya sesuai dengan 

kenyataannya. Pengerja GIKI (Gereja Injili Karo Indonesia) di Bandung harus menyediakan 

waktu, misalnya mengadakan sermon (suatu sesi pertemuan para majelis gereja yang 

dilaksanakan sebelum hari minggu; menguraikan firman Tuhan, mempersiapkan pelayanan 

ibadah minggu) untuk perkembangan gereja setiap minggunya, membuat laporan evaluasi setiap 

minggu, dan memberikan ide-ide. Terkadang perasaan lelah dan tidak bersemangat untuk 

menjalankan tugas pelayanan membuat para pengerja melakukan pelayanannya hanya sekedar 

menjalankan kewajiban atau rutinitas.  

Dalam melakukan pelayanan untuk jemaat di gereja, pengerja GIKI juga memberikan 

khotbah di persekutuan kaum bapa dan kaum ibu. Pelayanan mimbar diberikan agar jemaat 

mengalamai pertumbuhan iman secara pribadi, hal ini yang dapat membuat pengerja bersukacita. 

Namun ada juga jemaat yang masih merokok, absen ibadah, tidak mengikuti puasa jumat yang 

sudah menjadi peraturan gereja, hal inilah yang membuat pengerja GIKI (Gereja Injili Karo 

Indonesia) di Bandung kecewa kepada jemaat. Kondisi demikian tentunya dapat mempengaruhi 

pandangan atau penghayatan pengerja GIKI (Gereja Injili Karo Indonesia) di Bandung sebagai 

seorang pelayan hamba Tuhan penuh waktu di gereja.  

Menurut World Health Organization (WHO), kesehatan optimal adalah tingkat kondisi 

kesehatan yang tinggi meliputi fisik dan mental yang harus dicapai dan harus selalu ditingkatkan 

oleh individu. Kesehatan individu bersifat unik bergantung pada masing-masing karakteristik 



4 

 

 
Universitas Kristen Maranatha 

individu. Komponen positif dari kesehatan yang optimal digambarkan sebagai wellness. 

Seseorang dengan derajat yang tinggi pada emotional-mental wellness, intellectual wellness, 

physical wellness, social wellness, dan spiritual wellness dapat dikatakan memiliki kesehatan 

yang optimal (Corbin, 2006). 

Wellness terdiri dari 5 dimensi, yaitu emotional-mental wellness, intellectual wellness, 

physical wellness, social wellness, dan spiritual wellness (Corbin, 2006). Emotional-mental 

wellness adalah  kemampuan seseorang untuk mengatasi kehidupan perasaannya dalam 

menangani situasi sehari-hari yang dapat menimbulkan tekanan atau stres ditandai dengan adanya 

rasa gembira, memiliki harga diri yang baik, dan mengatasi stres. Intellectual wellness adalah 

adalah kemampuan seseorang untuk belajar dan menggunakan informasi untuk meningkatkan 

kualitas kehidupan sehari-hari dan berfungsi secara optimal. Physical wellness adalah 

kemampuan seseorang untuk mampu mengerjakan tugas yang berhubungan dengan fisik dan 

secara fisik dapat mengerjakan kegiatan-kegiatan waktu luang. Social wellness adalah 

kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain secara sukses dan membangun 

hubungan yang bermakna yang dapat meningkatkan kualitas bagi semua orang yang terlibat 

dalam interaksi termasuk (diri sendiri), dan percaya diri dalam situasi sosial. Spiritual wellness 

adalah kemampuan seseorang untuk bertindak berdasarkan sistem kepercayaan serta membangun 

dan melakukan tujuan hidup yang bermakna dan konstruktif.  

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara terhadap lima orang pengerja GIKI (Gereja 

Injili Karo Indonesia) di Bandung mengenai gambaran dari dimensi wellness mereka. Dari data 

diperoleh sebanyak tiga orang pengerja GIKI (Gereja Injili Karo Indonesia) di Bandung (60%) 

mengatakan mudah sekali tertekan dalam menjalankan peran sebagai pengerja GIKI. Hal ini 

terjadi karena posisi mereka menempatkan mereka sebagai teladan buat jemaat, apabila ada 

jemaat yang bermasalah mereka merasa gagal, banyaknya komentar jemaat atas kinerja mereka, 



5 

 

 
Universitas Kristen Maranatha 

bahkan ketika usaha mereka untuk mengunjungi jemaat yang jarang hadir ke gereja agar mau 

beribadah kembali tidak berbuah manis juga membuat pengerja GIKI ini mudah kecewa dan 

bersedih, sedangkan dua orang pengerja GIKI (40%) menanggapi kesulitan selama pelayanan di 

gereja dengan mendoakan segala pergumulan yang terjadi didalam pekerjaannya buat Tuhan. Hal 

di atas menggambarkan dimensi emotional-mental wellness pengerja GIKI. 

Dalam menjalankan pelayanan gereja, pengerja GIKI wajib mengikuti sermon setiap 

seminggu sekali yang berlangsung lebih kurang enam jam. Pada saat sermon yang dibahas adalah 

mengenai firman Tuhan atau berdiskusi. Tiga (60%) orang pengerja GIKI mengatakan bahwa 

mereka lebih banyak diam dan tidak memberikan tanggapan karena belum paham akan materi 

yang dibahas. Belum lagi pengerja gereja harus turut serta mengerjakan pembuatan buku 

persekutuan, menurut mereka hal ini sulit untuk dilakukan karena kesulitan dalam memahami isi 

dan bahasa alkitab sehingga mereka menolak berpartisipasi mengerjakannya, sedangkan dua 

orang (40%) persen pengerja GIKI berusaha aktif ketika membahas materi sermon mengenai 

firman Tuhan dikarenakan mempersiapkan diri membaca terlebih dahulu sebelum sermon. Hal 

diatas menggambarkan dimensi intelectual wellness pengerja GIKI. 

Peran pengerja bukan hanya sebagai pelayan gereja, juga sebagai suami/istri, ibu/bapak, 

dan profesi lainnya membuat pengerja GIKI kekurangan waktu istirahat cukup. Kelima (100%) 

pengerja GIKI mengakui hal tersebut. Pola tidur yang mereka miliki tidak teratur. Mereka 

bekerja, mengurus anak, sehingga ketika rapat sermon pada malam hari mereka sudah kelelahan, 

belum lagi jarak tempuh tiap rumah rekan sepelayanan lumayan jauh. Hanya dua dari lima (40%) 

pengerja yang menyempatkan olahraga dalam seminggu sekali, sedangkan tiga orang (60%) 

pengerja GIKI sulit untuk memerhatikan kesehatan tubuh karena mereka memerhatikan hal lain 
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seperti tugas dan kegiatan perkuliahan mereka dan memakai waktu luang untuk beristirahat. 

Fenomena-fenomena tersebut merupakan gambaran dari dimensi Physical wellness. 

Seorang pengerja gereja dituntut untuk peka terhadap lingkungan dan menjalin relasi 

dengan jemaat. Hal tersebut tercermin pada dua orang  (40%) pengerja GIKI. Mereka  menjalin 

relasi yang baik dengan rekan sepelayanan dan semua jemaat, bahkan mengenal hampir seluruh 

jemaat-jemaatnya, mengetahui masalah yang terjadi pada jemaatnya. Pada tiga orang pengerja 

GIKI (60%) ini mengalami kesulitan untuk berbaur dengan jemaat, hanya menjalankan tugas 

pelayanan saja misalnya (khotbah minggu), bahkan ketika memiliki konflik dengan rekan 

sepelayanan memilih untuk tidak hadir persekutuan, hal tersebut merupakan gambaran dari 

dimensi social wellness. 

Dalam menjalani pelayanan sebagai pengerja GIKI lima orang (100%) sudah tahu tujuan 

hidupnya menjadi seorang pengerja gereja. Sebanyak dua orang (40%) pengerja GIKI belajar 

mengimani bahwa tugas yang dijalankan bukan karena kemampuannya tetapi karena Tuhan 

Yesuslah sebagai kepala gereja sehingga pengerja tersebut tahu bahwa tujuan hidupnya melayani 

Tuhan Yesus dan jemaat sehingga pengerja tersebut lebih bersemangat melakukan tugasnya. 

Namun ada juga pengerja GIKI (60%), yang merasa tidak puas akan pelayanan yang dilakukan 

selama ini sehingga pengerja tersebut hanya melakukan tugas pelayanannya sesuai dengan yang 

ditugaskan saja. Hal tersebut merupakan gambaran dari dimensi spiritual wellness. 

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dipaparkan di atas, terdapat penghayatan akan 

kemampuan yang berbeda yang dimiliki pengerja GIKI di Bandung dalam menjalani 

pelayanannya sebagai pengerja. Penghayatan  akan kemampuan yang berbeda-beda ini 

menggambarkan wellness, yang turut memengaruhi keefektifan pengerja GIKI di Bandung dalam 

menjalani pelayanannya serta kontribusi yang dapat diberikan terhadap lingkungannya. Oleh 
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karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti gambaran dimensi wellness pada pengerja GIKI 

(Gereja Injili Karo Indonesia) di Bandung. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Ingin mengetahui bagaimana gambaran masing-masing dimensi wellness pada pengerja 

GIKI (Gereja Injili Karo Indonesia) di Bandung.  

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memeroleh gambaran masing-masing 

dimensi wellness pada pengerja GIKI (Gereja Injili Karo Indonesia) di Bandung 

 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeroleh gambaran mengenai derajat 

dimensi emotional-mental wellness, intellectual wellness, physical wellness, social 

wellness, dan spiritual wellness pada pengerja GIKI (Gereja Injili Karo Indonesia) di 

Bandung dan faktor-faktor yang memengaruhinya. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

1) Memberikan sumbangan informasi bagi pengembangan teori-teori psikologi 

khususnya psikologi kesehatan yang berkaitan dengan wellness 

2) Memberikan informasi dan referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti 

lebih lanjut mengenai wellness. 
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1.4.2 Kegunaan Praktis 

1) Memberikan informasi mengenai gambaran dimensi wellness pada pengerja GIKI 

yang menjadi responden dan memberikan masukan untuk dapat menelaah diri 

mengenai dimensi – dimensi yang perlu mendapat perhatian khusus. 

2) Memberikan informasi mengenai gambaran masing-masing dimensi wellness 

pengerja GIKI kepada majelis gereja agar dapat mendukung peran pengerja GIKI 

dalam pelayanan gereja dan memperhatikan kebutuhan pengerja GIKI  untuk 

kemajuan gereja. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran      

Berkembangnya jumlah jemaat yang meninggalkan Tuhan Yesus, banyaknya tingkat 

kasus kejahatan, dan harapan masyarakat akan pelayanan kerohanian yang semakin 

meningkat sehingga gereja hadir untuk membantu dan memelihara serta meningkatkan 

pelayanan ke jemaat. Demikian halnya dengan GIKI (Gereja Injili Karo Indonesia) di 

Bandung yang berusaha senantiasa memberikan pelayanan kepada jemaatnya untuk 

mengalami pertumbuhan rohani. GIKI tidak terlepas dari bantuan orang-orang di dalam 

gereja tersebut yaitu pengerja GIKI (Gereja Injili Karo Indonesia) di Bandung. Pengerja 

GIKI (Gereja Injili Karo Indonesia) di Bandung sangat berperan penting untuk dapat 

mewujudkan pelayanan yang terbaik bagi jemaat dan gereja, baik secara kualitas maupun 

kuantitas. 

Pengerja GIKI memiliki tugas untuk menopang tiga fungsi pelayanan gereja, yaitu 

kesaksian (marturia), persekutuan (koinonia), dan pelayanan sosial (diakonia) sesuai 
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dengan talenta, kemampuan, dan panggilannya. Tugas rutin yang dilakukan pengerja GIKI 

setiap minggunya adalah sermon majelis pengerja, menghadiri dan mempersiapkan 

kegiatan ibadah minggu dan persekutuan, memberitakan Firman Tuhan, memimpin doa, 

dan mengabarkan injil. (Sinode GIKI, 2013). Setiap pengerja GIKI  memiliki peranan 

penting di gereja dan diharapkan mampu menjadi teladan bagi jemaatnya, membina 

hubungan yang baik dengan seluruh jemaat dan rekan sepelayanan, serta yang paling 

penting hubungan kerohanian dengan Tuhan.  

Peran yang disandang sebagai pengerja GIKI pastilah memberikan tekanan-tekanan 

yang berbeda dirasakan tiap pengerja sehingga berpengaruh pada kesehatan mereka.  

Kesehatan yang dimaksud bukan saja kondisi dimana terbebas dari penyakit, melainkan 

kesehatan optimal dalam berbagai hal yang berhubungan dengan kualitas hidup agar 

pengerja GIKI di Bandung dapat mengatasi tekanan-tekanan yang dirasakan. Kesehatan 

optimal yang dimaksud adalah wellness. 

Secara teoritis, wellness adalah integrasi dari berbagai komponen yang berbeda 

(sosial, emosional-mental, spiritual, dan fisik) yang mengembangkan potensi seseorang 

untuk hidup (kualitas hidup) dan bekerja secara efektif dan membuat kontribusi yang 

maksimal di dalam masyarakat (Corbin, 2006). Wellness merefleksikan bagaimana 

individu menghayati hidupnya serta kemampuan individu untuk berfungsi secara efektif. 

Dalam mencapai wellness  yang optimal, dibutuhkan penghayatan yang positif dalam 

memandang masing-masing dari dimensi wellness. Selain itu juga penghayatan yang 

positif akan kemampuan yang dimiliki lebih penting daripada kemampuan aktual yang 

dimiliki. 

Wellness terdiri dari 5 dimensi, yaitu emotional-mental wellness, intellectual 

wellness, physical wellness, social wellness, dan spiritual wellness (Corbin, 2006). 
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Wellness merupakan bukti adanya well-being yang dicerminkan melalui kemampuan 

untuk berfungsi secara optimal, kesehatan yang berhubungan dengan kualitas hidup, 

pekerjaan yang bermakna, dan memberikan kontribusi terhadap masyarakat. 

Dimensi wellness yang pertama adalah emotional-mental wellness. Dimensi ini 

berbicara tentang kemampuan pengerja GIKI (Gereja Injili Karo Indonesia) di Bandung 

untuk mengatasi kehidupan perasannya dalam menangani situasi sehari-hari yang dapat 

menimbulkan tekanan atau stres dengan adanya rasa gembira, memiliki harga diri yang 

baik, dan mengatasi stres. Dalam hal ini, situasi sehari-hari yang dapat menimbulkan 

tekanan bagi pengerja GIKI dapat dilihat dari tuntutan tugas-tugas pelayanan gereja bukan 

hanya dilakukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. pengerja GIKI yang memiliki derajat 

emotional-mental wellness yang tinggi akan merasa senang dalam menjalani tugas 

pelayanannya, sedangkan pengerja GIKI yang memiliki derajat emotional-mental wellness 

yang rendah akan memiliki pandangan mental dan emosional yang negatif seperti mudah 

kecewa selama melayani gereja dan jemaat. 

Dimensi yang kedua adalah intellectual wellness. Intellectual wellness berbicara 

mengenai kemampuan pengerja GIKI untuk belajar dan menggunakan informasi untuk 

meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari dan berfungsi secara optimal. Dimensi 

intellectual wellness tampak pada pengerja yang mampu memanfaatkan segala informasi 

yang dimilikinya, membagi pengetahuannya dengan orang lain, dan mengembangkan skill 

serta kemampuannya untuk mencapai kepuasan hidup. Sebagai contoh, hal ini terlihat dari 

usaha yang dilakukan pengerja GIKI rutin membaca alkitab, mengikuti seminar-seminar 

alkitab, dan saling membahas buku sermon saat rapat maupun persekutuan untuk 

memperluas pengetahuan. Pengerja GIKI yang memiliki derajat intellectual wellness yang 

tinggi akan aktif mencari informasi dari lingkungan, membagi pengetahuan yang 
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dimilikinya kepada jemaat, dan mampu memberikan saran/masukan untuk permasalahn 

jemaat maupun pengembangan gereja, sedangkan pengerja GIKI yang memiliki derajat 

intellectual wellness yang rendah akan menunjukkan sikap tidak peduli atau pasif  

terhadap informasi yang ada untuk mendukung pelayanannya. 

Dimensi selanjutnya adalah physical wellness. Physical wellness merupakan 

kemampuan pengerja GIKI untuk mengerjakan tugas yang berhubungan dengan fisik dan 

secara fisik dapat mengerjakan kegiatan-kegiatan waktu luang. Dimensi physical wellness 

tampak pada pengerja GIKI yang memiliki ketahanan fisik dan keterampilan motorik 

dalam pelayanan kepada gereja dan jemaat. Sebagai contoh, untuk kaum laki-laki mampu 

mengemudi dengan jarak tempuh yang cukup jauh untuk datang ibadah minggu, 

mengunjungi jemaat, maupun persekutuan dan sermon. Untuk kaum perempuan setiap 

sabtu malam mampu memasak makanan dengan jumlah besar untuk konsumsi pada hari 

hari minggu. Pengerja GIKI yang memiliki derajat phyical wellness yang tinggi akan 

memiliki kebugaran fisik, sedangkan pengerja GIKI yang memiliki derajat physical 

wellness yang rendah tidak memiliki kebugaran fisik. 

Selanjutnya adalah dimensi social wellness. Social wellness merupakan kemampuan 

pengerja GIKI untuk berinteraksi dengan orang lain secara sukses dan membangun 

hubungan yang bermakna yang dapat meningkatkan kualitas bagi semua orang yang 

terlibat dalam interaksi termasuk (diri sendiri), dan percaya diri dalam situasi sosial. 

Dimensi ini terlihat pada pengerja GIKI yang merasa nyaman dalam mengekspresikan 

pendapat, dukungan, serta hubungan yang terpenuhi dengan jemaat dan rekan 

sepelayanan. Hubungan yang dijalin pengerja GIKI dengan orang-orang di sekitarnya juga 

dapat menjadi suatu dukungan bagi pengerja GIKI dalam pelayanan gereja. Pengerja GIKI 

yang memiliki derajat social wellness yang tinggi terlibat dalam kehidupan sosial, 
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sedangkan pengerja GIKI yang memiliki derajat social wellness yang rendah akan merasa 

tidak bermakna dalam menjalani pelayanannya untuk jemaat dan gereja sehingga tidak 

membaur terlalu mendalam dengan jemaatnya. 

Dimensi yang terakhir adalah spiritual wellness. Dimensi ini berbicara tentang 

kemampuan pengerja GIKI untuk untuk membentuk sistem nilai dan bertindak 

berdasarkan sistem kepercayaan, serta untuk membangun dan melaksanakan tujuan hidup. 

Dimensi ini tampak pada pengerja yang memiliki kejelasan prinsip hidup dan bertindak 

berdasarkan prinsip hidup yang dimiliki. Dalam prinsip hidup yang dimiliki terdapat suatu 

tujuan, nilai (value), dan makna. Pengerja GIKI yang memiliki derajat spiritual wellness 

yang tinggi akan terpenuhi secara spiritual (fulfilled), sedangkan pengerja GIKI yang 

memiliki derajat spiritual wellness yang rendah akan merasa tidak terpenuhi secara 

spiritual (unfulfilled). 

Dimensi-dimensi di atas dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor 

hereditas, sistem perawatan kesehatan, lingkungan, dan gaya hidup sehat. Faktor 

lingkungan terdiri dari lingkungan fisik, intelektual, sosial dan spiritual. Pengerja GIKI 

yang memiliki gangguan hereditas seperti penyakit diabetes, asma, dan kolesterol akan 

memengaruhi pekerjaannya serta merasa tidak berfungsi secara efektif dalam menghadapi 

tuntutan pekerjaan sehari-hari. Hal ini dapat menghambat aktivitas pengerja tersebut 

apabila penyakit tersebut kambuh. Meskipun demikian, pengerja GIKI yang memiliki 

penyakit bawaan tetapi memiliki pandangan positif terhadap hidupnya, akan lebih “well” 

dibandingkan dengan pengerja GIKI yang tidak memiliki penyakit bawaan (tidak memiliki 

gangguan hereditas) tetapi tidak  memiliki pandangan positif terhadap hidupnya.  

Faktor yang memengaruhi dimensi wellness selanjutnya adalah sistem perawatan 

kesehatan (Health-care system). Pada era yang modern ini, banyak sekali informasi 
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mengenai kesehatan yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pengerja GIKI dalam 

meningkatkan wellness. Usaha pengerja dalam memperhatikan kesehatannya juga menjadi 

suatu poin yang penting untuk mengetahui kondisi kesehatan yang mereka dan aktif 

mencari berbagai informasi mengenai cara meningkatkan dan mempertahankan kualitas 

kesehatan; seperti membaca buku-buku dan artikel online mengenai kesehatan, dapat 

meningkatkan wellness yang dimiliki oleh pengerja. 

Lingkungan memengaruhi kondisi pengerja GIKI, seperti lingkungan tempat tinggal. 

Faktor lingkungan terdiri dari lingkungan fisik, sosial, spiritual dan intelektual. Dalam 

faktor lingkungan fisik, hal ini tergantung pada pengerja GIKI untuk mengontrol 

lingkungan tempat tinggalnya.  Pengerja GIKI dapat memilih lingkungan yang sehat 

dalam arti lingkungan yang tenang serta terhindar dari polusi dibandingkan lingkungan 

yang tidak sehat untuk. Lingkungan yang sehat dapat mendukung pengerja GIKI agar 

memiliki kondisi yang baik secara fisik dan terhindar dari stress. Hal ini dapat 

meningkatkan wellness pengerja dan mendukung dalam pelayanannya. 

Dalam faktor lingkungan sosial, pengerja GIKI sebaiknya berada pada lingkungan 

sosial yang hangat dan bersahabat agar dapat memberikan kesempatan bagi pengerja GIKI 

untuk berinteraksi dengan jemaat ataupun rekan sepelayanan dan terhindar dari konflik. 

Hal ini dapat meningkatkan wellness karena memfasilitasi pengerja GIKI untuk 

membangun relasi yang mendalam. 

Dalam faktor lingkungan spiritual, lingkungan positif memberikan kesempatan bagi 

pengerja GIKI untuk menemukan pemenuhan spiritual. Lingkungan spiritual menyediakan 

kesempatan untuk mengembangkan spiritual agar merasa terpenuhi (fulfilled). Ketika 

pengerja GIKI menjalankan pelayanannya digereja akan menghayati makna positif serta 

mensyukuri segala hal yang ada di dalam diri. Hal ini dapat meningkatkan wellness 
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pengerja GIKI untuk setia dalam pelayanannya dan terus bersemangat melayani jemaat 

Tuhan. 

Faktor selanjutnya adalah faktor lingkungan intelektual. Faktor lingkungan 

intelektual yang dimaksud berkaitan dengan  lingkungan pendidikan seseorang yang dapat 

membantu individu dalam hal belajar dan berpikir kritis. Lingkungan gereja juga 

membantu pengerja GIKI untuk lebih terlibat dalam diskusi, memecahkan suatu 

permasalahan yang ada digereja sehingga individu dapat menghindari stres. Dengan 

demikian, hal tersebut dapat meningkatkan wellness pengerja GIKI. 

Faktor lain yang memengaruhi dimensi wellness adalah gaya hidup sehat. Gaya 

hidup sehat dapat diterapkan oleh pengerja GIKI seperti mengatur pola makan, menjaga 

pola tidur, mengelola stres, mengatur waktu dengan efektif dan tetap memerhatikan 

perawatan diri (self-care). Apabila pengerja GIKI dapat menerapkan gaya hidup sehat 

dalam kesehariannya, walaupun dengan tuntutan kehidupan sehari-hari juga pelayanan 

yang cukup berat, kemungkinan pengerja yang terserang penyakit dan mengalami stres 

menjadi lebih kecil. Dengan demikian dapat meningkatkan wellness pengerja GIKI. 

Dalam bentuk sederhana, kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan 

dalam bagan sebagai berikut. 
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1.6 Asumsi Penelitian 

1. Wellness pada pengerja GIKI (Gereja Injili Karo Indonesia) di Bandung tercermin 

melalui lima dimensi, yaitu emotional-mental wellness, intellectual wellness, physical 

wellness, social wellness, dan spiritual wellness. 

2. Pengerja GIKI (Gereja Injili Karo Indonesia) di Bandung dengan dimensi wellness 

yang tinggi akan merasa puas atas hal yang dikerjakannya, memiliki tujuan dan makna 

hidup, menikmati waktu luang, memiliki kebugaran fisik, terlibat dalam lingkungan 

sosial, dan memiliki pandangan emosional mental yang positif. Hal ini akan membantu 

pengerja GIKI (Gereja Injili Karo Indonesia) di Bandung dalam menghadapi tuntutan 

dalam pelayanan gereja yang dikerjakan. 

3. Dimensi wellness pada pengerja GIKI (Gereja Injili Karo Indonesia) di Bandung 

berbeda-beda, mereka dapat menunjukkan dimensi wellness yang tinggi maupun yang 

rendah. 

4. Dimensi-dimensi wellness pengerja GIKI (Gereja Injili Karo Indonesia) di Bandung 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu heredity, health care system, environmental 

factor, dan healthy lifestyle. 
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