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BAB II 

KERANGKA KONSEPTUAL 

Pada bagian ini penulis memfokuskan penelitian pada hal-hal yang terkait dengan 

leprihatinan sosial gereja serta makna (hakekat) dan fungsi dan tugas panggilan gereja pada 

jaman ini, dan “diakonia”, (yang menjadi inti dari bab ini). 

II.1. Keprihatinan Sosial Gereja 

Gereja ada di dalam dunia dan gereja hidup bersama dengan dunia, sehingga gereja 

tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya terhadap masalah-masalah yang terjadi di dunia, 

yaitu masalah sosial kemasyarakatan di mana di dalamnya banyak terjadi penindasan dan 

ketidakadilan. Gereja dan masyarakat bukanlah dua wilayah yang terpisah dengan hukum-

hukum sendiri tanpa saling bersangkut paut. Gereja dan masyarakat adalah dua dimensi dari 

satu kehidupan Kristiani. Iman, harapan dan cinta kasih Kristiani bukanlah sesuatu yang 

abstrak terkotak, yang hanya berlaku di dalam kerangka-intern gerejawi, melainkan selalu 

konkret dan kontekstual di tengah masyarakat.1 

Keberadaan gereja dan orang Kristen yang hidup ditengah-tengah masyarakat dan 

sebagai anggota masyarakat tidaklah terlepas dari masalah kemiskinan yang menyebabkan 

ketimpangan nilai-nilai atau norma-norma kesejahteraan tersebut. Dalam keterlibatannya 

mengatasi masalah kemiskinan, gereja dan orang Kristen tidaklah cukup hanya memahami 

apa arti kemiskinan dan siapa yang miskin (orang miskin) saja, tetapi gereja dan orang 

Kristen harus merangkul mereka dan mengangkat hakekat dan martabat mereka yang berada 

dalam kondisi hidup miskin. Dengan kata lain kesadaran etis gereja dan orang kristen 

terhadap masalah kemiskinan harus disertai dengan tindakan konkret atau tanggung jawab etis 
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1Eduard R. Dopo, Keprihatinan Sosial Gereja, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), ix 
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terhadap orang miskin, atau membantu meringankan beban berat yang membuat mereka 

menderita.2  

Masalah kemiskinan tidak cukup dibicarakan hanya melalui khotbah dan pemberian 

sedekah kepada pengemis atau pengamen ataupun dengan aksi sosial yang bersifat insidental 

(misalnya pada peringatan Paskah atau hari raya Natal) dan yang karitatif sifatnya. Dalam 

gerakan partisipasi yang solider dengan yang miskin dan yang lemah kedudukannya dalam 

masyarakat, gereja dan orang Kristen harus selalu berusaha menjadi fasilitator yang mampu 

menjadi perantara dalam menampung serta meneruskan aspirasi serta memperjuangkan 

kebutuhan dan kepentingan orang miskin. Indonesia sebagai bangsa yang dikenal religius, 

mestinya kita resah melihat agama belum memberi kontribusi positif bagi pembangunan. 

Gerakan keagamaan yang masih bersifat eksklusif dan hanya terkungkung oleh soal-soal 

teologis yang ortodoks membuat umat menjadi tidak peduli akan ketimpangan sosial, 

ketidakadilan, dan kemiskinan.3 

Di Alkitab, tolok ukur kritik nabi kepada elit penguasa adalah kelalaian mereka dalam 

memberi perhatian khusus bagi kaum marjinal (janda, yatim piatu, dan orang asing). Memberi 

pendampingan dan advokasi bagi yang lemah adalah salah satu alasan kehadiran gereja di 

dunia. Orang Kristen harus memihak kepada (yang rentan menjadi) korban, terutama sebagai 

akibat kegagalan negara melindungi warga lemah. Ada kejanggalan praksis bergereja saat 

gereja menyibukkan diri mengurusi mereka yang mampu mengurus diri sendiri. Gereja seperti 

itu biasanya berkilah demi alasan rohani. Jika alasan yang dipakai adalah demi pewartaan, 

mengapa harus dalam bentuk sekolah unggulan yang padat modal dan sumber daya manusia, 

sementara masih banyak sekali anak negeri yang tidak memiliki akses pendidikan? Banyak 
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2Yonky Karman, Diakonia Transformatif Gereja Sebagai Struktur Mediasi, Civis Volume 02 No. 01 Februari 2010 

3 Ibid  
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cara untuk mewartakan kabar baik. Tidak elok jika gereja di Indonesia memakai pendidikan 

untuk menjangkau kaum elit.4 

II.2. DIAKONIA 

II.2.1 Pengertian Diakonia5 

Sebelum kita masuk pada apa esensi dari diakonia, penulis akan memaparkan sedikit 

tentang hal-hal yang terkait dengan diakonia itu melalui tulisan-tulisan para ahli. 

Pada dasarnya pelayanan adalah membagikan hak yang disediakan Tuhan bagi setiap 

orang baik lahir maupun batin. Pelayanan didasari oleh satu kesadaran bahwa oleh Tuhan 

setiap insan yang lahir dan hidup di dunia ini diberi hak dan bekal untuk hidup, serta 

kewajiban dan tanggung jawab yang sama dengan yang lain. Pada dasarnya kehidupan 

manusia tidak lepas dari keterbatasan dan ketergantungan, sehingga di dalam kehidupan 

manusia tersebut terjadilah interaksi timbal-balik  antar manusia, yang saling menopang dan 

mengatasi keterbatasannya. Menurut pemahaman kristiani, pelayanan merupakan aktivitas 

untuk merefleksi dan melanjutkan akta Allah dalam Yesus Kristus untuk mengasihi dunia ini, 

dan pelayanan adalah konsekuensi dari pelayanan dan keselamatan Kristus kepada umatNya 

(bnd Mat 25:31-40). Dalam kenyataan yang lebih konkret, pelayanan merupakan suatu 

kesadaran etis dari manusia yaitu bahwa dirinya secara langsung maupun tidak langsung 

hidup dari orang lain, dengan orang lain dan untuk orang lain. Oleh sebab itu dalam 

pelayanan tersebut terkandung rasa tanggung jawab dan perhatian terhadap keberadaan dan 

kesejahteraan hidup orang lain. 

Secara harafiah kata “diakonia” berarti “memberi pertolongan atau pelayanan”. Kata 

ini berasal dari kata Yunani diakonia (pelayanan), diakonien (melayani), dan diakonos 
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4Ibid  

5A. Noordegraaf, Orientasi Diakonia Gereja, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), 2-4. 
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(pelayanan). Dalam Perjanjian Baru di samping kata-kata ini terdapat lima kata lain untuk 

“melayani”, masing-masing dengan nuansa dan arti tersendiri, yang dalam terjemahan-

terjemahan Alkitab kita pada umumnya diterjemahkan dengan kata “melayani” karena bahasa 

kita tidak begitu kaya seperti bahasa Yunani dalam hal ini. 

Di samping diakonien dalam PB ditemukan kata-kata berikut ini: 

Douleuein: melayani sebagai budak kata ini terutama menunjukkan arti ketergantungan dari 

orang yang melayani. Orang Yunani sangat tidak menyukai kata ini. Orang baru menjadi 

manusia jika ia dalam keadaan bebas. PB mula-mula memakai kata ini  dalam arti biasa sesuai 

dengan keadaan masyarakat pada waktu itu. Di samping itu, kata ini juga mendapat arti 

religius. 

Latreuein: melayani untuk uang. Kata benda latreia (pelayan yang diupah) juga dipakai 

dalam pemujaan dewa-dewa. Dalam terjemahan Yunani dari PL, yaitu Septuaginta (LXX), 

kata ini kurang lebih terdapat 90 kali, pada umumnya untuk melayani Tuhan Allah dan 

khususnya untuk pelayan persembahan.  

Leitourgein: dalam bahasa Yunani digunakan untuk pelayan umum bagi kesejahteraan rakyat 

dan negara. Dalam LXX arti sosial-politik ini terutama dipakai di lingkungan kuil-kuil. Dalam 

PB (khususnya surat Ibrani) kata ini menunjukkan kepada pekerjaan Imam Besar Yesus 

Kristus. Kemudian dalam Roma 15:27 dan 2 Korintus 9:12 kata ini dipakai untuk kolekte dari 

orang Kristen asal kafir (suatu perbuatan diakonal) untuk orang miskin di Yerusalem. Dari 

kata inilah berasal kata “liturgi”, yaitu suatu tata ibadah dalam pertemuan jemaat. 

Therapeuein: menggarisbawahi kesiapan untuk melakukan pelayanan ini sebaik mungkin. 

Contoh: seorang pelayan kandang kuda melayani kuda, dalam arti ini mengurusnya. 

Therapeuein di tempat lain juga dipakai sebagai sinonim dari “menyembuhkan” 
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Hupéretein: menunjukkan suatu hubungan kerja terutama relasi dengan orang untuk siapa 

pekerjaan itu dilakukan. Hupéretés berarti sipelaksana memperhatikan instruksi si pemberi 

kerja. Menurut Matius 5:25, kata ini berarti “pelayan hukum”. Menurut Lukas 4:16 dst, 

artinya adalah seorang fungsionaris di rumah ibadah sebagai pembantu kepala rumah ibadah. 

Lukas 1:2 menunjukkan bahwa para saksi mata dari penampilan Yesus bersedia 

menyebarluaskan berita tentang Dia. 

 Dari semua kata di atas yang artinya saling berkaitan, kelompok kata diakonein 

mempunyai nuansa khusus, mengenai pelayanan antar sesama manusia yang sangat pribadi 

sifatnya. Kata-kata tersebut di atas di sana-sini menunjukkan arti diakonal. Ada hubungan 

antara liturgi dan diakonia, sementara therapeuoo dalam arti perawatan orang sakit erat 

hubungannya dengan apa yang dimaksudkan dengan diakonia. Kata-kata Alkitabiah mendapat 

warna dan bentuk bila ditempatkan pada latar belakang dunia PB, yaitu dunia Yunani-

Romawi dan dunia Yahudi dengan segala nuansanya. Hal ini berlaku juga bagi kata-kata yang 

berhubungan dengan “melayani”. Diakonein (secara harafiah: melayani meja) di dunia 

Yunani dilihat sebagai pekerjaan rendah, pekerjaan budak, dan orang merdeka pasti tidak mau 

melakukannya. Filsuf Yunani kuno, Plato, dalam salah satu dialognya, membiarkan seorang 

peserta untuk mengemukakan: “Bagaimana seseorang yang melayani dapat berbahagia?” 

Warga  merdeka tidak melayani tetapi membiarkan dirinya dilayani. Satu-satunya pelayan 

yang dihargai adalah pelayan kepada negara. Di negeri Yahudi melayani tidak dilihat sebagai 

suatu yang rendah, walaupun siapa yang dilayani turut menentukan artinya. Hukum Lewi 

19:18 mencakup kesedian saling melayani. Perlu diperhatikan bahwa dalam LXX kata kerja 

diakonein tidak ada; terjemahan ini memakai kata-kata lain untuk menguraikan kata 

“melayani” dari bahasa Ibrani. 
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II.2.2. Hakikat Diakonia  

 Melakukan diakonia (pelayanan) secara baik dapat diumpamakan sebagai 

“membangun rumah di atas batu karang yang teguh”. Melalui perumpamaan inilah Yesus 

menegur kepada kita sebagai pendengar firmanNya yang hanya mendengar tetapi tidak 

melakukan dalam kehidupan kita, maka kita bagaikan seorang yang membangun rumah di 

atas pasir dan kemudian rumah itu akan roboh terkena hujan dan angin. Bila kita melakukan 

diakonia, maka kita ikut serta membangun fondasi yang kuat bagi gereja sebagai Tubuh 

Kristus. Tanpa diakonia, Pekabaran Injil oleh gereja menjadi abstrak. Tujuh jemaat di Asia 

kecil yang dikisahkan dalam kitab Wahyu adalah jemaat yang tanpa kasih dan pelayanan. 

Jemaat yang hidup bagi diri sendiri. Jemaat di Asia kecil itu hampir semuanya hilang tanpa 

bekas. Jemaat yang tidak mengaitkan iman dan perbuatan akan mati. Ada hubungan yang erat 

antara diakonia dan misi; tanpa diakonia, maka misi tidak mempunyai perspektif. Ia tidak 

memiliki pengharapan eskatologis atas kedatangan kerajaan Allah. Diakonia bukanlah 

sekedar persoalan memberi uang, tetapi diakonia merupakan panggilan untuk berbagi 

solidaritas dengan yang miskin dan tertindas. Tujuan diakonia adalah mewujudkan the 

sharing and community, bukan untuk menciptakan hubungan antara pemberi dan penerima.6  

Diakonia harus dijalankan dalam rangka Missio Dei, yaitu kehadiran kerajaan Allah di 

dunia. Wilayah yang di dalamnya gereja berdiakonia adalah dunia yang penuh kontrakdiksi 

dan kompleks. Ada konflik kepentingan di antara orang yang memiliki power dengan mereka 

yang tak berdaya. Bagaimana mungkin kita memerdekakan orang yang terbelenggu, yang tak 

berdaya, tanpa menghilangkan rantai-rantai yang mengikat mereka? Bagaimana mungkin kita 

tidak berhadapan dengan orang yang membelenggu, ketika mencoba melepaskan rantai orang 

yang terbelenggu? Bisakah kita melakukan diakonia yang membebaskan tanpa berhadapan 

dengan mereka yang membelenggu kebebasan orang miskin? Diakonia pembebasan yang 

���������������������������������������� �������������������
6Josef. P. Widyatmadja, Diakonia Sebagai Misi Gereja (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 40-43 
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bertujuan melakukan transformasi masyarakat tak bisa menghindar dari mereka yang 

berusaha melestarikan kemapanan dan penindasan. Dengan demikian dapat dikatakan 

diakonia yang membebaskan yang merupakan Missio Dei tidak bisa menghindari situasi 

konflik. Missio Dei dalam Alkitab selalu diwarnai oleh konflik. Konflik bukanlah suatu yang 

harus dilestarikan, melainkan harus diselesaikan melalui penegakan keadilan dan kasih.7 

Pelayanan para nabi dan pengampunan Yesus dalam menjalankan Missio Dei banyak 

diwarnai konflik. Musa dan para nabi mengalami konflik dengan para penguasa. Demikian 

juga Yesus mengalami konflik dengan orang Farisi dan pemerintah Romawi. Di dalam 

konfliknya dengan penguasa agama dan negara, Yesus memberikan alternatif tentang 

pemerintahan Allah atau Basilea, suatu pemerintahan damai dan adil. Diakonia yang 

bertanggung jawab adalah diakonia yang menjadikan kita rela menderita demi pengharapan 

akan keadilan sosial. Kini adalah saatnya bagi gereja di seluruh dunia untuk menghadapi ujian 

dan tantangan, apakah di dalam kekurangan dan penderitaannya, ia bersedia menyatakan 

solidaritas terhadap orang miskin? Apakah gereja bersedia berkorban untuk pembaharuan tata 

ekonomi sosial dan politik di seantero dunia dalam rangka mewujudkan masyarakat 

partisipatif yang adil sejahtera dan berkesinambungan? Kehidupan gereja harus 

mencerminkan “misi Allah” yang membebaskan manusia dari penindasan. Kehidupan 

institusi gerja sering hanya dimanifestasikan dalam ibadat dan sakramen. Ibadat dan sakramen 

dalam gereja telah menjadi ritus dan dogma, tanpa terkait dengan dimensi historis yang 

dinamis. Di sinilah terjadi pengertian yang dangkal tentang kehidupan gereja, yaitu pengertian 

yang hanya membatasi ibadat dan sakramen sebagai hal ritual dan dogmatis. Kehidupan 

gereja yang lepas dari praksis historis untuk membebaskan orang miskin dari belenggu. 

Bagaimana seharusnya umat memahami dan memanifestasikan sakramen dalam keterlibatan 

sosialnya? Berdasarkan  keterlibatan sosial serta tantangan yang dihadapinya, maka umat 

���������������������������������������� �������������������
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hendaknya memahami ibadat dan sakramen tidaklah sekedar sebagai pengertian ritual dan 

dogmatis, melainkan bagaimana mengkaitkannya dengan perspektif historis perjuangan 

rakyat dan Kerajaan Allah.8 

 Banyak ayat Alkitab yang mengajarkan kepada umat kristen untuk memedulikan 

orang miskin. Dalam hal ini gereja secara langsung diperingatkan untuk benar-benar 

memedulikan orang miskin, karena mereka juga bagian dari keberadaan orang Kristen dan 

gereja, untuk itulah kehadiran gereja di dunia ini. Bukan untuk dirinya sendiri tetapi juga 

untuk mereka yang tertindas dan miskin. Gereja adalah perpanjangan tangan Tuhan di bumi 

untuk itu gereja harus turut berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan, bukan hanya 

sekedar memberikan sembako pada saat hari raya Natal. Kita jadikan Yesus sebagai teladan 

dalam menyikapi masalah ini agar kita tidak hanya menjadi penonton dan penanggap dari 

sebuah wacana kemiskinan. Gereja harus proaktif dalam membantu penanggulangan masalah 

kemiskinan ini, mungkin gereja perlu masuk ke dalam sistem, dalam hal ini gereja ikut 

bekerja sama langsung dengan pemerintah dan gereja-gereja pada umumnya, agar kedua 

unsur ini menjadi kuat dan mampu melihat kedalam sehingga mengatahui cara 

penanggulangannya dan semoga kemiskinan dapat teratasi.� 

Gereja  tidak bisa melepaskan diri dari persoalan kemiskinan. Justru panggilan gereja 

adalah terlibat secara aktif dalam memerangi kemiskinan dan ketidakadilan. Orang miskin ada 

karena ketidakadilan yang harus mereka terima akibat kejahatan penguasa atau orang-orang 

yang memiliki kuasa, dan yang merampas hak-hak yang seharusnya dimiliki. Inilah 

pemiskinan. Karena itu panggilan gereja adalah untuk menyuarakan ketidakadilan dan 

penindasan hak-hak orang miskin.  Gereja hadir untuk berpihak kepada yang lemah, yang 

tidak berdaya, yang miskin, dan yang terpinggirkan. Jika gereja tidak memperdulikan yang 

lemah, maka kehadiran gereja tidak memiliki makna. Kemiskinan harus ditanggulangi supaya 

���������������������������������������� �������������������
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manusia mendapatkan keadilan, harkat dan martabatnya sebagai manusia. Jemaat-jemaat 

gereja harus didorong dan diajar supaya memiliki kepedulian terhadap orang-orang miskin. 

Upaya ini bisa dilakukan dengan memberdayakan jemaat untuk saling membantu dan 

memperhatikan keadaan ekonomi anggota jemaat dan masyarakat lingkungan sekitar mereka 

yang mengalami dan merasakan kemiskinan itu, bahkan orang yang ada di luar gereja.9 

Program diakonia gereja juga harus mampu mendorong jemaat untuk memiliki 

compassion atau belas kasihan terhadap penderitaan dan kemiskinan orang lain. Sehingga  

jemaat terdorong untuk memikirkan upaya pemberdayaan masyarakat miskin di masyarakat. 

Solidaritas gereja kepada kemiskinan selama ini hanya terwujud dalam berbagai program 

diakonia yang bersifat karikatif, salah satu contoh memberikan bingkisan berupa mie instan, 

snack, beberapa kilo beras, dan minyak goreng kepada anggota jemaat yang kurang mampu 

dan masyarakat disekitar gereja setempat. Tidak pernah ada upaya yang sistematis dan 

berkesinambungan untuk memerangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Apakah 

karena gereja sering tidak bersedia merepotkan diri untuk urusan kemiskinan? Melihat 

kemiskinan di sekitar kita, gereja harus bersedia. Jemaat gereja harus didorong untuk hidup 

dalam kesederhanaan, sebagai wujud rasa solidaritas gereja kepada orang-orang miskin yang 

masih belum terentaskan di Indonesia ini. Kesederhanaan itu berarti pula gereja melakukan 

kritik internal secara terus menerus terhadap berbagai aktivitas dan pelayanannya yang hanya 

menonjolkan kemeriahan, namun tidak memiliki dampak kepada perubahan sikap dan 

sensivitas jemaat kepada berbagai persoalan kemiskinan di masyarakat. Dalam mengatasi 

persoalan kemiskinan yang sedemikian kompleks dan besar, maka gereja perlu secara proaktif 

dan rendah diri bersedia bekerja sama dengan umat beragama lainnya untuk menanggulangi 

���������������������������������������� �������������������
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kemiskinan. Ini penting agar kehadiran gereja menjunjung harkat dan martabat manusia tanpa 

membedakan suku, agama dan ras. Inilah panggilan gereja yang utama.10 

Namun di saat yang sama, gereja perlu terus-menerus menyuarakan kritik profetisnya 

tanpa pandang bulu terhadap berbagai penyalahgunaan kekuasaan, terjadinya ketidakadilan, 

terampasnya hak-hak masyarakat, dan terhadap sistem yang menindas dan memiskinkan 

manusia. Spiritualitas dan religiusitas jemaat gereja juga harus sampai kepada sebuah 

kesalehan sosial, dimana energi spiritual yang dimiliki jemaat mampu untuk mendorong 

kepedulian jemaat akan berbagai persoalan kehidupan masyarakat. Salib harus dipahami 

sebagai refleksi atas penderitaan dan kematian Kristus, namun disaat yang sama pula harus 

mampu membuka mata dan telinga kita akan penderitaan, kesengsaraan, dan pengharapan 

manusia akan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Disitulah gereja berperan.11 

II.2.3. Motif Dasar Diakonia 

Motif dasar yang menjadi titik tolak pelaksanaan pelayanan bukanlah moralisme 

walaupun dalam pelayanan menampakkan moral yang luhur. Bukan pada filanthropis, 

walaupun ada keharusan mengasihi sesama manusia seperti perintah Tuhan. Juga bukan 

humanisme meskipun harus memakai cara-cara manusia. Motif dasar yang paling hakiki 

sebagai Theou dalam mengemban akta Tuhan untuk mengasihi ciptaanNya. Respon terhadap 

panggilan Tuhan tersebut adalah suatu dedikasi, yaitu pengabdian, penyerahan diri atau 

pengurbanan tenaga dan waktu untuk melaksanakan perintah Tuhan. 
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II.2.4 Tujuan Diakonia  

Berdasarkan pengertian, hakekat dan motif dasar diakonia, maka  tujuan utama 

pelayanan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

(1) Memberitakan kepada umat manusia, bahwa Allah mempunyai rencana mengasihi dan 

menyelamatkan manusia, dan sebagai kawan sekerja Allah (bnd I Kor 3 : 9) dengan 

segala usaha untuk menunjukkan kemuliaan dan kebesaran Allah. 

(2) Membantu menyadarkan dan mengembangkan derajat dan potensi diri atau 

kemampuan manusiawi sebagai makhluk yang diciptakan menurut peta dan gambar 

Allah. 

(3) Menyatakan dan menyajikan kasih Allah kepada sesama orang yang menanggung 

beban derita atau menjadi korban dalam medan percaturan kehidupan bersama. 

(4) Memberikan topangan kepada sesama orang untuk berprestasi atau mengembangkan 

perlengkapan hidup (cipta, rasa dan karsa) yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap 

orang. 

(5) Meringankan beban orang yang mengalami kesulitan hidup dan membantu orang yang 

kekurangan dalam mencukupi kebutuhan hidup. 

II.3. Tipe-tipe Diakonia 

Pada perjalanannya diakonia tidak lagi menjadi kegitan yang dimonopoli oleh institusi 

gereja, kegiatan ini sekarang banyak dilakukan oleh organisasi-organisasi sosial dan LSM 

Kristen. Bentuk-bentuk dan cara diakonia yang dilakukan oleh organisasi sosial dan dan LSM 

ini telah berkembang lebih cepat daripada yang dilakukan oleh institusi gereja. Pada 

umumnya cara berdiakonia dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu diakonia karikatif, 

diakonia reformatif dan diakonia transformatif (pembebasan). 
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II.3.1 Diakonia Kariktif12 

Diakonia karikatif merupakan bentuk diakonia yang paling tua yang dipraktekkan oleh 

gereja dan pekerja sosial. Diwujudkan dalam bentuk pemberian makanan, pakaian untuk 

orang miskin, menghibur orang sakit dan perbuatan amal kebajikan lainnya. Model ini 

mendapat dukungan gereja (terutama sebaelum tahun 1950), karena dapat memberi manfaat 

yang dapat terlihat langsung, tidak ada resiko, sebab akan didukung oleh penguasa, 

memberikan penampilan yang baik terhadap si pemberi, memusatkan perhatian pada 

hubungan pribadi, misalnya merespon beasiswa/bantuan uang untuk anak, bisa digunakan 

untuk menarik seorang yang dibantu untuk menjadi anggota gereja (WWC-1982), 

menciptakan hubungan subjek-objek (ketergantungannya) dan status quo. 

Diakonia karikatif merupakan produk dan perkembangan dari industrialisasi di Eropa 

dan Amerika Utara (abad ke-19), disebarkan oleh misi dan zending selama masa penjajahan 

dan didukung oleh pemerintah penjajah, namun sangat dikecam oleh golongan nasionalis dan 

kelomok agama lainnya di negeri jajahan. Menurut Woodward (Romanyshyn 1971:6), 

diakonia karikatif cenderung mempertahankan status quo, ideologi, dan teologinya, yang 

tidak bisa menghindar dari kemiskinan. Karena situasi dan ketidakmampuan yang 

bersangkutan, percaya, bahwa melalui kerja keras seseorang dapat memperbaiki 

kesejahteraannya, bukan perubahan sosial, mendesak perlunya tanggung jawab moral dari 

yang kaya untuk melakukan amal demi mengurangi kemiskinan, pembenaran penggunaan 

“sebagian kecil kekayaan yang terbatas” untuk mereka yang miskin, dan menganggap harta 

milik mereka adalah halal dan sebagai pemberian Allah. 

���������������������������������������� �������������������
12Josef. P. Widyatmadja, Diakonia Sebagai..., 109-112 



�

�

���

Tidak dapat disangkal bahwa diakonia karikatif memiliki kelemahan. Tetapi di dalam 

kehidupan sehari-hari, diakonia karitif tidak dapat dihindari. Sebab, masalah sosial itulah 

yang sering kita hadapi sebelum datangnya masalah sosial yang membutuhkan reformatif dan 

transformatif. 

II.3.2. Diakonia Reformatif 

Diakonia reformatif ini lebih menekankan pada aspek pembangunan, pendekatan 

yang dilakukan adalah dengan community development, seperti pembangunan pusat 

kesehatan, penyuluhan, bimas, dan koperasi. Karakteristik diakonia ini dapat dilihat sebagai 

berikut, pertama, lebih berorientasi pada pembangunan lembaga-lembaga formal, tanpa 

perombakan struktur dan sistem yang ada, kedua, sudah menggunakan analisis sosial-kultural, 

namun tidak menggunakan analisis struktural, dan yang ketiga, pendekatan pelayanan ini 

masih bersifat top-down, dalam model ini masyarakat belum sepenuhnya menjadi pelaku 

sejarah yang menentukan masa depannya sendiri.13 

Diakonia karikatif sering digambarkan sebagai tindakan belas kasihan pada orang 

yang lapar dengan memberi sepotong ikan, sedangkan diakonia reformatif sering 

digambarkan dengan menolong orang lapar dengan memberi alat pancing dan mengajar 

memancing. Dari desa hingga ibu kota, bahkan mancanegara, para pemipin mulai berbicara 

tentang pembangunan. Sejak tahun 1967, tidak ada kata yang lebih indah dari kata 

pembangunan.14 

Diakonia pembangunan/reformatif bisa dikatakan tidak mampu menyelesaikan 

kemiskian rakyat, sebab ia hanya memberi perhatian pada pertumbuhan ekonomi, bantuan 

���������������������������������������� �������������������
13Kornelis P. Patola, Diakonia Transformatif: Bentuk Kepedulian Umat Allah, Majalah LINK Jubilee School, Vol 

4, 2008. 

14Josef. P. Widyatmadja, Diakonia Sebagai..., 113 
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modal dan teknik, tetapi mengabaikan sumber kemiskinan, yaitu ketidakadilan dan 

pemerataan.15 

II.3.3. Diakonia Transformatif  

Pada pembahasan sebelumnya diakonia karikatif digambarkan sebagai pelayanan 

memberikan ikan pada orang yang lapar, sedangkan diakonia reformatif atau pembangunan 

adalah pelayanan memberikan pancing dan mengajarkan memancing, maka diakonia 

transformatif atau pembebasan digambarkan sebagai pelayanan mencelikkan mata yang buta 

dan memampukan kaki seseorang untuk kuat berjalan. Pemberian pancing dan keterampilan 

memancing tidaklah berguna bila sungai-sungai dan laut sudah dimonopoli oleh orang-orang 

yang serakah. Rakyat kecil yang buta hukum serta mengalami kelumpuhan semangat 

berjuang, perlu dilayani, yaitu dengan menyadarkan hak-hak mereka. Mereka juga butuh 

dorongan dan semangat untuk percaya pada diri sendiri.16 

Bahkan kenyataannya dibeberapa negara, pembangunan yang menekankan 

pertumbuhan ekonomi hanya menciptakan kemiskinan baru dan memperluas gap antara 

kelompok orang yang kaya dan yang miskin, bahkan merusak lingkungan ekologis bumi 

untuk kebutuhan jangka panjang muncul sebagai alternatif  ketiga menjawab permasalahan 

kemiskinan dan ketidakadilan struktural yang muncul di permukaan. Sejarah lahirnya 

dipelopori oleh gereja Amerika Latin mencari jawaban atas kemiskinan yang sangat parah di 

sana. Asumsi yang mendasari pelayanan ini adalah kalau ada orang lapar, tidak cukup diberi 

roti, sebab besok ia akan datang kembali untuk meminta roti (menghapus mental 

ketergantungan); juga tidak cukup, hanya diberi pancing atau pacul, karena masalahnya 

terletak pada pertanyaan, di mana mereka dapat mengali dan mengolah tanah? Bila tanah dan 

laut dikuasai kaum pemilik modal yang mempunyai kapital? Karena itu berilah dia hak hidup 

���������������������������������������� �������������������
15Ibid, 114 

16Ibid 
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melalui pendampingan dan perberdayaan bagi mereka. Pendekatan yang dilakukan adalah 

pola Community Organization (CO) dengan pendekatan pengorganisasian komunitas untuk 

dapat merancang dan merencanakan hidup mereka sendiri. Peran gereja selama ini dalam 

mentransformasikan dunia dirasakan belum optimal. Maka teolog pembebasan merumuskan 

"ekklesiologi baru" (ilmu tentang gereja) dan merefleksikan gereja secara kontekstual. Tokoh 

yang berperanan di antaranya adalah Gustavo Gutierrez dengan pendekatan ortopraksis. 

Digunakannya analisis sosial budaya masyarakat, analisis SWOT dan perencanaan 

partisipatif dan melakukan jejaring dengan institusi sosial yang ada, dan melakukan 

monitoring dan evaluasi partisipatif. Pelayanan transformatif  bukan mau menciptakan oposisi 

bagi pemerintah dan penguasa, tetapi menjadikan kelompok yang diberdayakan sebagai mitra 

dalam membangun kualitas kehidupan yang lebih baik. Pengalaman gereja di Amerika Latin 

mulai meredifinisi kembali peran gereja dan tugasnya di dunia saat ini. Gereja tidak lagi 

diartikan sebagai gedung yang statis, melainkan sebagai suatu "gerakan" yang terbuka bagi 

pembaharuan (agent of change) dan aktif menjalankan visi misi kerajaan Allah. Karena itu 

gereja tidak harus menjadi besar dan megah fisiknya, melainkan nilai Injil Kerajaan Allah 

harus hadir dan meresap dalam seluruh sendi kehidupan manusia.17 

Titik berangkat teologi pembebasan ala Gutierrez adalah gereja dan hubungannya 

dengan dunia di Amerika Latin. Guna memindahkannya ke dunianya, gereja memerlukan 

sebuah pemahaman baru dalam sifat dasar dan misinya. Dan dengan pemahaman ini pula 

fungsi pembebasan gereja tampak dalam tiga tingkatan, yaitu pembebasan politik yang 

mengakomodasi golongan miskin dan tertindas; pembebasan sebagai sebuah pemahaman 

akan sejarah, dengan orang menyadari dan dapat melihat masa depannya secara 

���������������������������������������� �������������������
17Harvie M Conn, “Theologies of Liberation : An Overview” dalam Tensions In Contemporary Theology, Eds. 

Stanley N Gundry & Alan F Johnson, (Chicago : Moody Press, 1983), 329 
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bertanggungjawab; dan pembebasan oleh Kristus dari dosa, akar dari segala kebobrokan 

hubungan manusia, ketidakadilan dan penindasan.18 

Jadi, maksud dari diakonia pembebasan adalah diakonia yang bertujuan untuk 

membebaskan rakyat kecil yang terbelenggu struktural yang tidak adil, bukan sekedar 

diakonia yang berfungsi sebagai palang merah yang menolong korban tanpa usaha mencegah 

dan mengurangi sebab-sebab terjadinya korban dari masalah-masalah sosial. Dengan 

mengunakan pengorganisasian masyarakat dalam melayani orang miskin dan tersisih, maka 

fokus dari diakonia transformatif adalah:  

- Pertama, rakyat sebagai subjek dari sejarah, bukan objek 

- Kedua, tidak karikatif, tetapi preventif 

- Ketiga, tidak didorong oleh belas kasihan, tetapi keadilan 

- Keempat, menstimulir partisipasi rakyat, dan 

- Kelima, memakai alat analisis sosial dalam memahami sebab-sebab kemiskinan 

Keadilan tidaklah mungkin jatuh sebagai hadiah dari atas, tetapi keadilan merupakan 

perjuagan dari bawah, dari mereka yang diperlakukan tidak adil. Hal ini dengan jelas 

ditunjukkan dalam peristiwa Keluaran dari Mesir. Pembebasan bukanlah sekedar hadiah dari 

Firaun, tetapi proses perjuangan yang panjang oleh para budak Mesir. Diakonia gereja 

dipanggil untuk berinkarnasi dengan mereka yang sedang berjuang untuk mewujudkan 

keadilan dan keselamatan.19 

Dari ketiga model diakonia di atas, menurut saya diakonia transformatif-lah yang 

paling menyentuh akar permasalahan, karena diakonia model ini tidak membuat si miskin 

menjadi ketergantungan atau hanya sekedar dapat bertahan hidup, di dalam situasi dan 

keadaan hidup yang penuh dengan penderitaan dan ketidakadilan. Diakonia transformatif 

menjadikan si-miskin untuk dapat menikmati ketersediaan sumber daya yang ada, dan 

���������������������������������������� �������������������
18Ibid, 361-362 

19Josef. P. Widyatmadja, Diakonia Sebagai..., 116 
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membuka mata pikiran mereka akan hak-hak yang seharusnya bisa dapat secara layak dan 

bebas. Diakonia semacam inilah yang menyadarkan dan membuka mata pikiran dari mereka 

yang tertindas oleh karena sistem dan struktur yang tidak berpihak kepada golongan tertindas. 

Sehingga mereka yang tertindas dan yang tidak mendapatkan keadilan dapat bangkit untuk 

menata kehidupan kembali secara mandiri, dan menentang segala praktek-praktek 

ketidakadilan dan penindasan yang diatur di dalam sebuah sistem. Idealnya, model ini dapat 

membantu gereja mengakomodir masalah kemiskinan dan ketidak merataan yang terjadi, 

besar ataupun kecil dampak yang dihasilkan.�


