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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum dalam setiap komunitas masyarakat memiliki struktur sosial

yang mengkategorikan anggota masyarakatnya ke dalam kelas sosialnya masing-

masing (stratifikasi sosial), yang mana terdiri dari kelas atas, kelas menengah dan

kelas bawah. Perbedaan kelas sosial dalam masyarakat, pada dasarnya telah

menghasilkan hubungan yang tidak seimbang antar anggota masyarakat, sehingga

hubungan yang terjalin dalam kehidupan sosial tersebut cenderung bersifat

dominatif, di mana mereka yang kuat menguasai yang lemah. Pembagian kelas

dalam masyarakat ini, telah melahirkan sistem perbudakan dalam sejarah

peradaban manusia.

Sistem perbudakan pada umumnya berbicara perihal tuan yang memperbudak

dan hamba yang diperbudak. Dalam bahasa Ibrani, kata tuan berasal dari kata

“adon” dan dalam bahasa Yunani berasal dari kata “despotes.” Kedua kata

tersebut memiliki arti penguasa atau tuan, yakni kata yang biasa dipakai oleh

hamba atau budak terhadap orang yang memiliki mereka.1 Sedangkan kata hamba

atau budak berasal dari bahasa Ibrani, yaitu “eved,” yang pada dasarnya berarti

bekerja. Kata bekerja di sini diasumsikan dengan konsep bekerja bagi orang lain.

Dengan demikian, kata “eved” juga berdasarkan pada arti khusus tersebut,

sehingga mengandung makna seseorang yang bekerja bagi orang lain dan berada

1 J. D. Douglas, Ensiklopedia Alkitab Masa Kini Jilid I M-Z, (Jakarta: Yayasan

Komunikasi Bina Kasih, 2005), 493.
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selamanya dalam hubungan itu.2 Dalam bahasa Yunani, kata budak atau hamba

berasal dari kata “doulos.”3

Seorang sejarawan, Josephus, seperti yang dikutip oleh J. D. Douglas dalam

Ensiklopedi Alkitab Masa Kini, mengatakan bahwa budak tidak hanya diartikan

sebagai seorang pekerja, namun menurutnya, menjadi budak berarti kehilangan

seluruh kebebasannya serta menempati tempat yang paling rendah dalam

masyarakat.4 Membenarkan hal tersebut, Kittel mengemukakan bahwa menjadi

seorang budak berarti otonomi atas dirinya disisihkan, serta diharuskan

memberikan pelayanan dengan segenap kekuatannya bahkan hidupnya sendiri.5

Lebih dari pada itu, seorang budak tidak dianggap sebagai manusia, mereka

terhitung sebagai harta milik, yaitu sama seperti tanah, lembu, dan berbagai

barang kepemilikan lainnya.6

Tidak dapat dipungkiri oleh masyarakat bahwa stratifikasi sosial dalam

masyarakat, telah menyebabkan masyarakat dari kelas terendah kehilangan hak

asasi mereka sebagai manusia. Salah satu hak asasi masyarakat dari kelas bawah

yang terampas dari mereka adalah hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Pendidikan merupakan rangkaian proses pemberdayaan potensi untuk menjadi

manusia yang berkualitas. Paulo Freire mengatakan bahwa pendidikan merupakan

sentral dalam membebaskan manusia dari keterbelakangan. Persoalan dalam

2 James Hastings, Dictionary of the Bible; Volume IV Pleroma-Zuzim, (New York:

Charles Scribner’s Sons, 1909), 461.
3 J. D. Douglas, Ensiklopedia Alkitab Masa Kini Jilid I A-L, (Jakarta: Yayasan

Komunikasi Bina Kasih, 2005), 360.
4 Ibid, 98.
5 Gerhard Kittel, Theological Dictionary of the New Testament, (1971), 261.
6 Henk T. Napel, Jalan yang Lebih Utama Lagi, Etika Perjanjian Baru, (Jakarta: BPK

Gunung Mulia, 2000) 145.
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pendidikan bukanlah terutama pada target pengetahuan yang ditetapkan,

melainkan pada bagaimana orang dapat berinteraksi/berdialog dengan situasi dan

kondisi pada jamannya.7 Dalam modernisasi, pendidikan merupakan salah satu

faktor yang paling berpengaruh dalam merubah manusia. Alex Inkeles dan David

H. Smith, seperti yang dikutip oleh Arief Budiman, dalam buku “Teori

Pembangunan Dunia Ketiga,” mengatakan bahwa pendidikan menjadi faktor yang

paling efektif dalam usaha untuk mengubah karakter manusia, untuk memperbaiki

dan meningkatkan kehidupan. Pendidikan dinilai tiga kali lebih kuat dibandingkan

dengan usaha-usaha lainnya.8

Berbicara tentang pentingnya pendidikan di tengah arus perkembangan jaman

yang semakin maju dan dalam usaha untuk menghadapi dan mempertahankan diri

dalam arus globalisasi, maka semua manusia tanpa terkecuali berhak

mendapatkan pendidikan. Seperti yang tercantum dalam amandemen UUD 1945

Ke IV (tahun 2002) yaitu tentang pendidikan, pasal 31 ayat 1 mengatakan bahwa

setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. Maka pendidikan

merupakan hak asasi setiap manusia yang harus dipenuhi, karena pendidikan

adalah universal dan hak semua orang yang tidak dibatasi oleh kaya atau miskin,

kaum penindas atau tertindas, bangsawan atau hamba.

Pendidikan yang layak adalah milik semua orang tanpa dibatasi oleh

stratifikasi sosial. Dalam masyarakat Sumba Timur ini merupakan fakta yang

dijumpai pada masa kini. Desa Haikatapu yang terdapat di Kecamatan Rindi,

7 Paulo Freire, Pendidikan Sebagai Praktek Pembebas. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka,

1984), 5.
8 Arief Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka,

1996), 35.
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Kabupaten Sumba Timur merupakan desa adat yang masih sangat memegang kuat

prinsip-prinsip budaya Sumba. Salah satu kebudayaan yang masih kuat dipegang

oleh masyarakat di desa Haikatapu yaitu sistem penggolongan menurut lapisan

masyarakat (stratifikasi sosial), yang terdiri atas tiga golongan masyarakat.

Golongan pertama adalah golongan bangsawan (Maramba), golongan ini

memiliki kedudukan sebagai Raja, golongan kaya dan memiliki banyak hamba,

serta sangat dihormati dan dihargai oleh masyarakat.9 Golongan kedua, ialah

golongan Kabihu,10 merupakan golongan terbanyak dalam masyarakat Sumba,

rekan kerja para bangsawan dan juga dihormati dalam masyarakat. Mereka ini

merupakan orang yang tetap memelihara nama marga/kabihu mereka sebagai

kehormatan, karena dalam kabihu atau marganya itu terdapat hak-hak dan

kewajiban-kewajibannya terhadap masyarakat dan keturunannya di kemudian

hari. Golongan ketiga, Ata atau hamba merupakan golongan terendah dalam

stratifikasi sosial masyarakat Sumba. Mereka diperlakukan sebagai manusia

pekerja bagi tuannya. Tugas utama seorang hamba adalah memelihara ternak,

mengolah kebun, menyiapkan makanan dan sebagai pembawa tempat sirih

pinang. Kaum Ata (hamba) merupakan pelayan yang bergantung pada Maramba

(bangsawan), tuan mereka. Kaum Maramba (bangsawan) mengendalikan kaum

Ata (hamba) atas semua tugas-tugas lain yang juga berhubungan dengan kegiatan

adat-istiadat.11 Bahkan dapat dikatakan bahwa hak asasi seorang hamba sebagai

manusia tidak dimiliki oleh mereka sendiri. Pendidikan yang layak, pekerjaan,

9 Oe.H. Kapita, Masyarakat Sumba dan Adat Istiadatnya (Jakarta: BPK Gunung Mulia,

1976), 40.
10 Kabihu (kabisu) di sini tidak berarti klen tetapi berarti orang merdeka
11 Oe.H. Kapita, Masyarakat Sumba dan Adat..., 48-50.
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penghidupan yang layak tidak mereka miliki karena kehidupan mereka

dikendalikan oleh tuannya (Maramba).

Pengaruh pembagian kelas (stratifikasi sosial) dalam masyarakat yang kuat di

desa Haikatapu tidak menghalangi masyarakat ini untuk tetap berusaha

mempersiapkan diri dalam menghadapi arus globalisasi dengan pendidikan. Sejak

tujuh (7) tahun belakangan ini, kaum Maramba (bangsawan) telah mengijinkan

dan memberi kesempatan kepada golongan Ata (hamba) untuk mengecap bangku

pendidikan tidak hanya sebatas Sekolah Dasar (SD), tetapi masa kini para Ata

(hamba) sudah bisa menikmati pendidikan sampai dengan Perguruan Tinggi.12

M. Kotoppo dalam tulisannya mangatakan bahwa manusia membutuhkan

kebebasan, kemerdekaan atau keselamatan bukan hanya untuk masa yang akan

datang (supranatural) tetapi juga kebebasan, kemerdekaan dan keselamatan masa

kini. Oleh karena itu, M. Katoppo menegaskan kembali pada gereja untuk menjadi

yang wadah yang memperjuangkan persamaan hak asasi manusia.13 Adanya

kemajuan berpikir dari masyarakat Sumba di desa Haikatapu yang masih kuat

pengaruh dominasi kaum Maramba (bangsawan) terhadap Ata (hamba), hal ini

tidak terlepas dari peran yang dimainkan oleh GKS (Gereja Kristen Sumba)

Jemaat Tanalingu. Berbagai usaha dilakukan oleh gereja ini untuk menumbuhkan

kesadaran pada masyarakat akan persamaan hak bagi setiap manusia untuk

memperoleh pendidikan, misalnya melalui pelatihan dan seminar, yang dilakukan

oleh GKS Tanalingu bekerja sama dengan lembaga sosial masyarakat lainnya.14

12 Informasi dari Pdt. T. B. D, 10 Maret 2012.
13 Mariane Katoppo. Tegar Mekar di Bumi Pandasila: Gereja sebagai Wadah

Memperjuangkan Persamaan Hak Asasi Manusia. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993), 92.
14 Informasi dari Pdt. Trince Dondu, 10 Maret 2012.
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Melihat kenyataan ini, tampak bahwa gereja dalam hal ini GKS Tanalingu telah

menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial dan bertindak sebagai agen

perubahan sosial yang mampu membentuk karakter manusia yang baik. Gereja

sebagai lembaga, pada hakikatnya gereja berfungsi sebagai stabilisator dalam

masyarakat, mempertahankan nilai-nilai, norma yang berlaku dan didasarkan pada

Alkitab.15 Sebagai lembaga sosial, penghayatan gereja (iman kristiani) terjadi

dalam rangkaian kenyataan sosial yang konkret. Gereja sebagai lembaga sosial

akan nampak dalam bagaimana dia berteologi, sehingga istilah tepat untuknya

adalah berteologi sosial atau gereja yang mengembangkan teologi sosial. Konsep

semacam ini akan menjadikan Gereja menemukan jati dirinya, bukan hanya dalam

aras abstrak (konsep) saja melainkan dalam aras empiris (praktik).

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, maka

penulis memilih penelitian ini dengan judul:

GEREJA DAN PERUBAHAN SOSIAL

(Peran GKS Tanalingu dalam Memperjuangkan Hak Kaum

Ata/Hamba)

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka

masalah tersebut dirumuskan sebagai berikut:

 Bagaimana hubungan kaum Maramba dan Ata di desa Haikatapu?

 Bagaimana peran GKS Tanalingu dalam memperjuangkan hak kaum

(hamba)?

15Anne Hommes, Perubahan Peran Laki-laki dan Perempuan Dalam Gereja dan

Masyarakat, (Yogyakarta & Jakarta:Kanisius & BPK Gunung Mulia), 124.
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C. Tujuan Penelitian

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian di atas akan membentuk

tujuan penelitian sebagai berikut:

 Mendeskripsikan hubungan Maramba dan Ata di desa Haikatapu

 Mendeskripsikan dan menganalisa peran GKS Tanalingu dalam

memperjuangkan hak kaum (hamba)

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami

oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara

holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata, bahasa, pada suatu

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode

alamiah.16 Metode yang digunakan ialah deskriptif. Deskriptif adalah suatu usaha

dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, kondisi, suatu pemikiran

ataupun peristiwa-peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif

adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistimatis, faktual

dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang

diselidiki.17

 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi,

wawancara dan studi kepustakaan.

16 Lexy J. Moleong. Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

2010), 6.
17 Moh. Nazir. Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 63.
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1. Teknik wawancara ini bertujuan mengumpulkan keterangan tentang

kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian

mereka.18 Adapun teknik wawancara yang digunakan ialah In-Dept

Interviewing (wawancara mendalam). Wawancara ini bersifat tidak

terstruktur (seperti percakapan biasa) tapi terarah.

2. Teknik studi kepustakaan ini digunakan untuk mengumpulkan bahan

atau data dari berbagai buku dan dokumen lainnya yang bermanfaat

untuk menyusun landasan teoritis sebagai tolak ukur dalam

menganalisa data penelitian lapangan yang berguna menjawab

persoalan pada rumusan masalah penelitian.

 Lokasi dari  Penelitian adalah desa Haikatapu, kecamatan Rindi, Kabupaten

Sumba Timur.

 Waktu Penelitian: penelitian dengan teknik wawancara – observasi ini akan

dilakukan selama 3 – 4 minggu.

 Informan: penelitian ini akan mendapatkan berbagai informasi dari para

informan antara lain :

1. Pendeta, Diaken, Penatua dan pengerja gerejawi lainnya (guru Injil,

vikaris, dan pembantu guru Injil) di GKS Tanalingu.

2. Tokoh-tokoh Masyarakat di kecamatan Rindi, desa Haikatapu.

3. Kaum maramba (bangsawan) dan kaum ata (hamba).

18 Koentjaraningrat. Metode-metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1979),

162.
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E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian diharapkan dapat memberi masukan bagi:

 Bagi Gereja dan masyarakat, hasil penelitian ini sebagai

sumbangsih pemikiran untuk mengetahui dengan jelas pentingnya

pendidikan bagi masyarakat Sumba Timur. Pendidikan merupakan

hak asasi manusia, oleh karena itu gereja dan masyarakat harus

turut berperan dalam meningkatkan pendidikan bagi semua orang

tanpa terkecuali.

 Bagi Fakutas Teologi, diharapkan hasil penelitian ini dapat

menjadi pelengkap dan tambahan pengetahuan khususnya

sehubungan dengan studi teologi sosial; agama, pembangunan dan

perubahan sosial. Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat

menjadi acuan bagi mahasiswa yang akan terjun dalam pelayanan

di masyarakat Indonesia sehingga mampu berteologi sosial.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penelitian tesis ini akan disusun dalam lima bab. Pada Bab

I, Penulis memaparkan latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian,

metode penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada Bab II, yang merupakan landasan teori sebagai pisau analisa untuk

menganalisis penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah

perubahan sosial, yang mencakup definisi perubahan sosial, proses perubahan

sosial, bentuk perubahan sosial, target perubahan sosial, sumber perubahan sosial

dan dampak perubahan sosial.
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Pada Bab III, penyusunan akan hasil penelitian dilakukan berdasarkan

rumusan masalah; bagaimana hubungan kaum Maramba dan Ata dan bagaimana

peran GKS Tanalingu dalam meningkatkan pendidikan bagi kaum Ata di desa

Haikatapu.

Pada Bab IV, penulis menganalisis hasil penelitian yang telah digambarkan di

dalam bab III dengan memakai landasan teori bab II.

Pada Bab V, penulis mengakhiri penulisan ini dengan Refleksi Teologis,

Kesimpulan dan Saran.


