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BAB IV

ANALISA HASIL PENELITIAN

A. Runtuhnya Dominasi Kaum Maramba terhadap Kaum Ata di Desa Haikatapu

Secara umum, dalam setiap komunitas masyarakat memiliki struktur sosial yang

mengkategorikan anggota masyarakat ke dalam kelas sosialnya masing-masing.

Perbedaan status sosial tersebut dalam prakteknya 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. Dalam struktur masyarakat yang menindas, terdapat sikap dari

pribadi-pribadi tertentu dalam kelas sosial yang paling tinggi menganggap diri mereka

berhak atas kehidupan dan kemanusiaan orang lain.

Dari data yang diperoleh dalam peneliatian, masyarakat Sumba Timur, termasuk

masyarakat di desa Haikatapu merupakan salah satu masyarakat yang memiliki struktur

sosial dan mengkategorikan anggota masyarakatnya ke dalam tiga (3) kelas sosial, yaitu

kaum Maramba (bangsawan), kaum Kabihu (orang merdeka) dan kaum Ata (hamba)

sebagai kelas sosial terendah dalam budaya Sumba.

Kaum Maramba (bangsawan) dari kelas sosial yang paling tinggi adalah

masyarakat yang mapan, baik dari segi ekonomi, pendidikan, politik dan sosial. Secara

ekonomi, kaum Maramba (bangsawan) memiliki tingkat ekonomi menengah – ke atas.

Dari bidang pendidikan, kaum ini memiliki tingkat pendidikan yang baik dan layak.

Dari segi politik, hampir semua tatanan hidup dalam masyarakat Sumba dipegang oleh

kaum ini, sehingga dalam masyarakat Sumba, termasuk masyarakat di desa Haikatapu,

kaum Maramba (bangsawan) adalah masyarakat yang paling dihormati, dihargai dan
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disegani. Hal ini bertolak-belakang dengan kehidupan dari kaum Ata (hamba). Kaum

Ata (hamba) merupakan masyarakat terendah dalam struktur sosial masyarakat Sumba,

termasuk di desa Haikatapu. Hal ini sejalan dengan pendapat 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.1

Secara ekonomi, mereka memiliki tingkat ekonomi yang rendah (masyarakat

miskin) karena kehidupan kaum Ata (hamba) sangat bergantung kepada tuannya (kaum

Maramba). Secara pendidikan, kaum ini memiliki tingkat pendidikan yang sangat

rendah dalam masyarakat karena tidak adanya kebebasan bagi mereka untuk mendapat

pendidikan yang layak. Dari segi politik dan sosial, kaum Ata (hamba) di desa ini, tidak

memiliki kedudukan, kekuasaan dan sangat tidak dihormati di masyarakat. Kaum Ata

(hamba) adalah manusia pesuruh yang dimiliki oleh kaum Maramba (bangsawan).

Tugas utama dari seorang Ata (hamba) adalah mengurus segala keperluan tuannya,

menyiapkan makanan dan minuman, menggarap kebun dan sawah, menggembalakan

hewan peliharaan seperti kuda, sapi, kerbau dan babi, menenun kain dan bekerja di

usaha-usaha kecil milik tuannya (Maramba) seperti toko dan ojek. Hal ini menyebabkan

masyarakat dari kaum Ata (hamba) yang ada di desa Haikatapu tidak memiliki

kebebasan untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan layak, sehingga kemiskinan

dan kebodohan menjadi “rumah abadi” bagi masyarakat dari kaum Ata (hamba) di desa

ini.

1 J. D. Douglas, Ensiklopedia Alkitab Masa Kini Jilid I A-L, (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina

Kasih, 2005), 98.
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Tahun 2006 adalah langkah awal bagi kaum Ata (hamba) mendapatkan kebebasan

untuk meningkatkan taraf hidup dan mendapatkan pendidikan yang layak dan baik. Hal

itu ditandai dengan kehadiran GKS Tanalingu dalam wilayah pelayanan di desa

Haikatapu. GKS Tanalingu berupaya untuk melakukan transformasi terhadap pola pikir

dan tindakan kaum Maramba (bangsawan), sehingga kaum Maramba (bangsawan)

dapat memberikan hak kepada kaum Ata (hamba) untuk memperoleh pendidikan yang

layak, serta dapat  meningkatkan taraf hidup mereka ke arah yang lebih baik. Perubahan

pola pikir dan tindakan dari kaum Maramba (bangsawan) ini, dibuktikan dengan

diberikannya kesempatan bagi kaum Ata (hamba) untuk mendapatkan pendidikan dari

Sekolah Dasar (SD) hingga jenjang Perguruan Tinggi (PT). Dalam upaya untuk

meningkatkan taraf hidup kaum Ata (hamba) di desa Haikatapu ini, para Maramba

(bangsawan) memberikan ijin kepada hamba  mereka untuk menjadi Pegawai Negeri

Sipil (PNS).

Penghargaan terhadap kaum Ata (hamba) sebagai manusia yang memiliki hak asasi

untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak lewat kesempatan memperoleh

pendidikan menunjukkan pergerakan pola pikir yang maju dari kalangan Maramba

(bangsawan) Sumba di desa Haikatapu. Seorang Ata (hamba) tidak lagi dilihat sebagai

alat tunggang ekonomi, sosial-budaya dan kekuasaan, melainkan sebagai mitra, di mana

keberadaan kaum Ata (hamba) turut membantu kelangsungan hidup kaum Maramba

(bangsawan) sehingga mencapai kehidupan bersama yang sejahtera. Fakta perubahan di

atas sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Macionis, yang di kutip oleh Piotr

Zstompka,2 dalam buku “Sosiologi Perubahan Sosial,” Macionis mengatakan bahwa

perubahan sosial adalah transformasi dalam organisasi masyarakat, dalam pola pikir dan

2 Piotr Zstompka, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: Prenada 2008), 5.
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dalam perilaku pada waktu tertentu. Selain Macionis, dua tokoh yang berbicara tentang

perubahan sosial, yaitu Wilbert Moore dan Farley memberi penekanan pada perubahan

sosial sebagai perubahan pola-pola pikir, perilaku dan tindakan.3 Ini menunjukkan

bahwa masyarakat di desa Haikatapu adalah masyarakat yang telah mengalami

perubahan dalam pola pikir dan tindakan, karena perubahan adalah gejala masyarakat

yang universal, yang terjadi karena pengalaman hidup manusia baik secara individu

maupun kelompok.

Perubahan pola pikir dan tindakan kaum Maramba (bangsawan) terhadap kaum Ata

(hamba) dapat terjadi karena adanya proses menyampaikan atau mengkomunikasikan

gagasan/ide tentang pendidikan sebagai senjata yang paling ampuh bagi masyarakat

desa Haikatapu untuk keluar dari kebodohan dan kemiskinan. Menurut Everett M.

Rogers dalam buku “Difusi Inovasi,” proses pengkomunikasian atau penyebaran ide-

ide/gagasan, tindakan dan barang-barang baru (inovasi) dalam jangka waktu tertentu di

kalangan anggota suatu sistem sosial disebut dengan difusi.4

Ada empat unsur penting dalam proses penyebaran (difusi) dalam tujuan untuk

mencapai suatu perubahan yang diperkenalkan oleh Everett M. Rogers,5 yaitu: Pertama,

inovasi berupa gagasan/ide bahwa pendidikan adalah modal penting bagi masyarakat

desa Haikatapu untuk meningkatkan SDM dan perekonomian. Sebelum sampai pada

gagasan/ide dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat desa Haikatapu tentang

pentingnya pendidikan, bagi masyarakat desa Haikatapu secara umum dan kaum Ata

(hamba) secara khusus, GKS Tanalingu mencoba mendalami permasalahan dan

3 Robert H. Lauer, Perspektif tentang Perubahan Sosial, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 4.

Bnd.  Piotr Zstompka, Sosiologi Perubahan..., 5.
4 Everett M. Rogers, Diffusion of Innovations, (New York: The Free Press, 1983), 12.
5 Ibid, 271 – 272.
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kebutuhan masyarakat. GKS Tanalingu melihat fakta bahwa kemiskinan adalah masalah

utama dari masyarakat di desa ini. Kemiskinan masyarakat dan kemiskinan kaum Ata

(hamba) ini dipicu oleh rendahnya SDM dari masyarakat karena tingkat pendidikan

yang rendah. Masalah utama yang menjadi fokus GKS Tanalingu adalah rendahnya

tingkat pendidikan dari kaum Ata (hamba) dikarenakan tidak adanya kebebasan untuk

bersekolah bagi mereka. Ini sesuai dengan pandangan Rogers bahwa suatu penerapan

sebuah inovasi (dalam penelitian ini penulis mengartikannya sebagai gagasan/ide) harus

sesuai dengan kebutuhan masyarakat.6

Unsur kedua adalah komunikasi yang dibangun oleh GKS Tanalingu dengan kaum

Maramba (bangsawan) dan masyarakat desa Haikatapu. GKS Tanalingu menyadari

bahwa tidak adanya kebebasan kaum Ata (hamba) untuk bersekolah ini berhubungan

dengan status sosial mereka dalam budaya Sumba. Kaum Ata (hamba) merupakan orang

suruhan atau termasuk dalam harta kepemilikan para kaum Maramba (bangsawan)

sehingga hak hidup mereka dipegang oleh golongan tertinggi ini. Dalam usaha untuk

mencapai tujuan yang telah disebutkan di atas, GKS Tanalingu mencoba membangun

komunikasi dengan kaum Maramba (bangsawan). Komunikasi ini dibangun lewat

pembekalan tentang kasih, nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, serta Hak Asasi

Manusia (HAM) dan pendidikan, selama empat (4) bulan terhadap semua anggota

majelis jemaat yang pada dasarnya mereka berasal dari kaum Maramba (bangsawan)

dan memiliki kedudukan penting dalam masyarakat, agar kaum Maramba (bangsawan)

ini menyadari betul bahwa kaum Ata (hamba) adalah manusia yang harus diperlakukan

dengan adil dan penuh kasih, serta mereka memiliki hak sebagai warga negara untuk

mengenyam pendidikan yang layak. Keberhasilan penyebaran gagasan/ide tersebut

6 Ibid.
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kepada majelis jemaat GKS Tanalingu dapat memberikan hasil yang baik karena

penggagas dari ide ini adalah seorang pendeta (sebagai ketua majelis jemaat GKS

Tanalingu) dan juga berasal dari keturunan Maramba (bangsawan) Sumba. Komunikasi

ini biasa disebut dengan komunikasi homofili, yang artinya interaksi atau pemindahan

gagasan/ide yang terjadi antara dua orang atau lebih yang sepandan, dalam ciri-ciri

tertentu seperti kepercayaannya, pendidikannya dan status sosialnya.7

Unsur yang ketiga adalah waktu dalam kaitannya dengan kecepatan masyarakat

desa Haikatapu mengadopsi gagasan/ide yang dikomunikasikan oleh GKS Tanalingu.

Dalam kurun waktu tujuh (7) tahun, masyarakat desa Haikatapu menyadari bahwa

pendidikan adalah alat yang paling ampuh bagi mereka untuk menghadapi arus

globalisasi, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan SDM masyarakat. Dalam kurun

waktu tujuh (7) tahun, kaum Maramba (bangsawan) mengubah pola pikir dan tindakan

mereka (bangsawan) terhadap kaum Ata (hamba), sehingga mereka memberikan

kesempatan kepada kaum Ata (hamba) untuk mengenyam bangku pendidikan yang

layak (perguruan tinggi) dan kesempatan untuk menjadi PNS. Kecepatan adopsi

masyarakat desa Haikatapu terhadap gagasan/ide perubahan ini dikarenakan gagasan/ide

perubahan ini sesuai (compatibility) dengan kebutuhan masyarakat desa Haikatapu.

Menurut Rogers, bila gagasan/ide yang diperkenalkan terasa penting dalam memenuhi

kebutuhan masyarakat, biasanya akan mempengaruhi tingkat adopsi terjadi lebih cepat.8

Unsur yang keempat sebagai unsur terakhir adalah sistem sosial masyarakat desa

Haikatapu. Aspek penting dalam sistem sosial di antaranya adalah norma, status dan

pimpinan yang akan mempengaruhi jalannya proses penyebaran dan penerimaan suatu

gagasan/ide. Ini sejalan dengan perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat

7 Ibid, 22.
8 Ibid, 195.
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desa Haikatapu. Status sosial sebagai Maramba (bangsawan) dan jabatan yang dimiliki

sebagai tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat mempengaruhi penyebaran dan

penerimaan gagasan/ide tentang perubahan pola pikir dan tindakan masyarakat desa

Haikatapu.9 Norma agama dalam bingkai paham Kristiani juga turut berperan dalam

menciptakan sikap-sikap hidup yang harus dilakukan oleh seorang kaum Maramba

(bangsawan) terhadap hamba yang mereka miliki. Ini semakin menguatkan bahwa suatu

gagasan/ide yang hendak diperkenalkan harus memiliki nilai kesesuaian (compatibility)

dengan nilai dan kepercayaan dalam masyarakat.10

Dalam penilitian, seorang keturunan Maramba (bangsawan) di desa Haikatapu,

mengatakan bahwa:

Dahulu tugas seorang ata (hamba) memang adalah mengurus
kehidupan tuannya dan harta tuannya sehingga mereka tidak
diperkenankan untuk mendapatkan pendidikan, karena untuk apa
seorang ata (hamba) disekolah, kalau mereka hanya akan menjadi
pesuruh oleh tuannya. Namun, sekarang jaman sudah berganti,
kebutuhan hidup meningkat dan sumber daya manusia (SDM) sangat
diperlukan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Oleh
karena itu, golongan ata (hamba) juga memerlukan perubahan untuk
mendapat kehidupan yang baik dan sejahtera. Dan kehidupan yang
sejahtera hanya bisa diperoleh lewat peningkatan sumber daya
manusia (SDM). Namun, hal ini jangan sampai membuat seorang ata
(hamba) melupakan tugas dan peran dalam mengurus maramba dan
membantu kaum maramba dalam berbagai urusan yang berhubungan
dengan adat.11

Dari pernyataan di atas, kita dapat melihat perubahan pola pikir dan tindakan dari

seorang Maramba (bangsawan) terhadap hambanya. Kaum Maramba (bangsawan) bisa

saja tidak akan memberikan kesempatan kepada kaum Ata (hamba) untuk

mendapatkan/mengenyam pendidikan di bangku sekolah bahkan perguruan tinggi.

9 Ibid, 26.
10 Ibid, 193.
11 Wawancara dengan Bpk. U. M. A., tanggal 06 November 2012.
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Namun, yang terjadi adalah golongan Maramba (bangsawan) di desa Haikatapu mampu

melakukan loncatan besar dalam memberikan hak-hak kaum Ata (hamba) sebagai

manusia yang patut dimanusiakan. Dari kenyataan ini, kita dapat melihat kebenaran

yang disampaikan oleh Comte dan Spencer bahwa budaya itu cair. Budaya itu bisa

berubah, budaya itu fleksibel, budaya itu dinamis dan budaya itu adalah hasil ciptaan

manusia yang tidak kekal.12 Dan ini membuktikan bahwa kebudayaan memiliki ciri

penyesuaian manusia kepada lingkungan hidupnya dalam rangka untuk

mempertahankan hidupnya sesuai dengan kondisi yang menurut pengalaman merupakan

yang terbaik.

Proses perubahan pola pikir dan tindakan terhadap kaum Ata (hamba) dalam

kehidupan masyarakat kelas di desa Haikatapu sendiri berlangsung secara evolutif.13

Proses perubahan yang terjadi didalam hubungan kaum Maramba (bangsawan) dengan

kaum Ata (hamba), termasuk dalam bentuk evolusi organis dan evolusi mental, karena

adanya perubahan pola pikir dan tindakan itu disebabkan oleh perjuangan manusia

untuk bertahan hidup dan pengaruh dari perkembangan IPTEK. Masyarakat di desa

Haikatapu terus berproses dan mencapai titik perubahannya dalam waktu yang sangat

lama. Sejak dulu masyarakat dari kaum Ata (hamba) tidak diberikan kesempatan untuk

mendapatkan pendidikan yang layak, namun dengan adanya GKS Tanalingu sebagai

lembaga sosial dalam masyarakat mampu menjadi motor penggerak untuk

mentrasferkan nilai-nilai kristiani dan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga pola pikir dan

tindakan kaum Maramba (bangsawan) telah berubah dan mampu memberikan

penghargaan kemanusiaan yang luar biasa kepada kaum Ata (hamba) untuk dapat

12 Astrid S. Susanto, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, (Bandung: Bina Cipta, 1979),

147-148.
13 Ibid, 170.
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mengembangkan diri. Hal di atas seperti yang digambarkan oleh Spencer dan Comte

bahwa manusia dan masyarakat senantiasa mengalami perkembangan sesuai dengan

tahapan-tahapan tertentu dari bentuk kehidupan sederhana ke bentuk kehidupan yang

sempurna walaupun membutuhkan waktu yang sangat lama.14

B. Peran GKS Jemaat Tanalingu dalam Memperjuangkan Hak Kaum Ata untuk

Mendapatkan Pendidikan

Perubahan pola pikir dan tindakan kaum Maramba (bangsawan) terhadap kaum Ata

(hamba), tidak terjadi dengan sendirinya atau secara alamiah. Perubahan itu terjadi

karena ada campur tangan agen perubahan sosial, tanpa peran agen perubahan sosial

maka perubahan itu akan sangat sulit terjadi.

Dari penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa dalam menyikapi

kehidupan kaum Ata (hamba) yang tertinggal karena tidak memiliki sumber daya

manusia yang baik, ide untuk mengarahkan perubahan dalam masyarakat di desa

Haikatapu, terkhususnya hubungan antara kaum Maramba (bangsawan) dan kaum Ata

(hamba) tersebut dimulai oleh Pdt. Trince Dondu, S.Th. Beliaulah yang pertama kali

menyadari bahwa keadaan hidup dari kaum Ata (hamba) di desa Haikatapu ini

memerlukan perubahan. Keprihatinannya tertuju pada tingkat ekonomi yang rendah dari

kaum Ata (hamba) karena disebabkan oleh rendahnya SDM akibat dari terampasnya hak

mereka untuk mengenyam pendidikan yang layak. Sebagai masyarakat yang juga lahir

dari keturunan kaum Maramba (bangsawan), Pdt. Trince bisa saja terus menikmati

kemapanan dari struktur sosial ini, namun moral dan etikanya sebagai pendeta,

membuatnya harus meruntuhkan zona kenyamanannya. Oleh karena itu, dapat

14 Ibid.
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dikatakan bahwa Pdt. Trince adalah inisiator dan motivator untuk melakukan perubahan

dalam masyarakat di desa Haikatapu. Jabatannya sebagai pendeta (rekan pekerja Allah),

menuntutnya untuk menjadikan Yesus sebagai teladan, dan dirinya menjadi teladan bagi

orang lain. Hal ini sejalan dengan pemahaman Sztompka bahwa salah satu dari agen

perubahan sosial adalah aktor individual yang menduduki porsi luar biasa karena

mendapat hak istimewa tertentu.15 Pendeta adalah jabatan istimewa, yang memiliki

pengaruh yang kuat dalam masyarakat.

Bagan 1. Pendeta sebagai agen perubahan sosial (inisiator) secara individual

Proses II

Selanjutnya, dalam upaya untuk mencapai perubahan, Pdt. Trince menyadari bahwa

ia juga harus mengarahkan kaum Maramba (bangsawan) untuk bertindak sebagai agen

perubahan itu sendiri, artinya Pdt. Trince Dondu, menyadari bahwa perubahan pola

pikir dan tindakan kaum Maramba (bangsawan) terhadap kaum Ata (hamba) tidak akan

pernah tercapai kalau perubahan itu tidak dimulai dan tidak dilakukan oleh kaum

Maramba (bangsawan). Oleh karena itu, Pdt. Trince memulainya dengan mengubah

pola pikir dan tindakan dari kaum Maramba (bangsawan) yang memegang jabatan

sebagai majelis jemaat di GKS Tanalingu, yang rata-rata juga memiliki kekuasaan pada

tatanan politik di desa Haikatapu, sehingga dari individu-individu kaum Maramba

15 Ibid, 306.

Pendeta (Bangsawan)

Majelis

Bangsawan Bangsawan Bangsawan
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(bangsawan) ini juga, mereka menjadi sumber perubahan pola pikir dan tindakan bagi

kaumnya sendiri secara keseluruhan. Dalam hal ini sebenarnya diakui bahwa tiap

individu mempunyai peran sangat kecil dalam perubahan sosial, tetapi pada waktu

bersamaan perubahan sosial harus dipandang sebagai hasil gabungan dari apa yang

dikerjakan semua individu.

Bagan 2. Majelis Jemaat (Maramba/bangsawan) sebagai agen perubahan sosial secara

individual

Sementara yang dimaksud oleh Sztompka sebagai agen kolektif tidak lain dari

gerakan sosial. Mereka yang disebut gerakan sosial oleh Sztompka diidentifikasi

sebagai kolektivitas orang yang bertindak secara bersama-sama.16 Dan gerakan

perubahan di desa Haikatapu untuk mencapai tujuan perubahan pola pikir dan tindakan

dari kaum Maramba (bangsawan) terhadap kaum Ata (hamba) merupakan hasil gerakan

sosial yang dipelopori oleh GKS Tanalingu dan yang kemudian dikerjakan bersama-

sama dengan pemerintah desa, LSM dan gereja-gereja lainnya yang bertindak sebagai

agen kolektif dalam perubahan dalam masyarakat desa Haikatapu.

16 Ibid, 325.

Majelis Jemaat
(Bangsawan)

Bangsawan Bangsawan Bangsawan
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Bagan 3. GKS dan Gereja-gereja lain, Pemerintah Desa, dan LSM sebagai Agen

Kolektif

Peran GKS Tanalingu sebagai pelopor dalam usaha untuk membangun interaksi

antara nilai-nilai dalam budaya Sumba dengan nilai-nilai kristiani dan nilai-nilai

kemanusiaan, telah membawa GKS Tanalingu sebagai suatu lembaga sosial yang dapat

menjadi model bagi lembaga lain yang mampu membawa perubahan bagi masyarakat di

desa Haikatapu. GKS Tanalingu telah mampu menjalankan fungsi sebagai lembaga

sosial dengan baik dalam memberikan pedoman bagi masyarakat bagaimana mereka

harus bertindak di dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di dalam

masyarakat.17 Sebagai gereja Kristen, GKS Tanalingu menjalankan tri tugas panggilan

gereja, yaitu persekutuan (koinonia), pelayanan (diakonia) dan bersaksi (marturia).

Berkaitan dengan usaha GKS Tanalingu dalam melakukan transformasi pola pikir dan

tindakan masyarakat Haikatapu, terkhusus kaum Maramba terhadap kaum Ata,

menunjukkan GKS Tanalingu telah menjalan tugas dan panggilannya dalam bidang

pelayanan (diakonia). Diakonia adalah bentuk pelayanan yang dilakukan kepada sesama

di dalam maupun di luar kehidupan bergereja. Bentuk pelayanan semacam ini muncul

sebagai akibat adanya tuntutan bahwa kita tidak bisa menutup mata terhadap realitas

17 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1990),

199.

GKS Tanalingu, PemDes,
Gereja-gereja lain, LSM

Masyarakat desa Haikatapu
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sesama kita di luar kehidupan bergereja yang menderita kalau kita sudah

mempraktikkan kehendak Kristus dalam kehidupan bergereja.

Memberikan perhatian dan melakukan sesuatu bagi permasalahan kemiskinan dan

rendah SDM masyarakat desa Haikatapu, serta stratifikasi sosial merupakan tugas dan

tanggung jawab serta kewajiban bagi GKS Tanalingu berkaitan dengan tugas

diakonianya. Diakonia yang dilakukan oleh GKS Tanalingu merupakan bentuk

diakonia reformatif, karena sebagai diakonia pembangunan, diakonia reformatif

berusaha meningkatkan kehidupan atau kondisi yang dilayani (mengubah ke arah yang

lebih baik) dan diakonia transformatif atau pembebasan, karena diakonia ini tidak hanya

sekedar memperhatikan kekurangan masyarakat, tetapi juga memberikan penyadaran

serta dorongan kepada rakyat untuk menyadari akan hak-haknya.

Selanjutnya, dalam menciptakan perubahan pada masyarakat desa Haikatapu, agen

perubahan sosial memiliki peran yang sangat penting. Menurut Rogers,18 peran agen

perubahan sosial adalah sebagai berikut:

1. Membangun kebutuhan masyarakat desa Haikatapu untuk berubah menjadi

masyarakat yang siap menghadapi arus kemajuan jaman. GKS Tanalingu

dalam menjalankan tugas pelayanannya, menyadari bahwa bukan kemiskinan

rohani saja yang perlu dirubah oleh masyarakat desa Haikatapu secara umum

dan jemaat GKS Tanalingu secara khusus, tetapi kemiskinan dalam hal

ekonomi dan sumber daya manusia (SDM) menjadi masalah yang penting

dalam masyarakat. Perbaikan ekonomi dan SDM sangat dibutuhkan untuk

mempertahankan hidup dan mengahadapi kemajuan jaman yang terus

menggila, terutama oleh kaum Ata (hamba) yang tidak diberikan haknya untuk

18 Everett M. Rogers, Diffusion of…, 271-272.
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mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh karena itu GKS Tanalingu bersama

dengan elemen-elemen penting dalam masyarakat berusaha untuk menciptakan

perubahan dalam pola pikir dan tindakan dalam masyarakat Haikkatapu,

terutama para kaum Maramba (bangsawan), sehingga mereka memberikan hak

terhadap kaum Ata (hamba) untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup

mereka, terutama lewat bidang pendidikan.

2. Mendiagnosis masalah masyarakat desa Haikatapu. Dalam hal ini GKS

Tanalingu melihat bahwa kemiskinan yang dialami oleh masyarakat desa

Haikatapu diakibatkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan SDM

masyarakat desa ini. Selain itu, masalah utama yang menjadi fokus GKS

Tanalingu ialah kemiskinan yang dialami oleh kaum Ata (hamba) secara

khusus karena disebabkan oleh ketidakbebasan mereka dalam mengenyam

pendidikan yang layak.

3. Menciptakan keinginan dari masyarakat desa Haikatapu untuk melakukan

perubahan. Dalam hal ini GKS Tanalingu memulai pekerjaannya dalam

menciptakan keinginan untuk berubah kepada kaum Maramba (bangsawan).

Ini dilakukan dengan proses pembekalan majelis jemaat yang juga merupakan

kaum Maramba (bangsawan) selama empat bulan yang bekerja sama dengan

LSM untuk menciptakan perubahan pola pikir kaum Maramba (bangsawan)

terhadap hambanya (Ata).

4. Mengarahkan keinginan masyarakat desa Haikatapu pada tindakan konkret

yang harus dilakukan untuk mencapai perubahan. Tidak hanya sebatas pola

pikir kaum Maramba (bangsawan) yang diarahkan pada perubahan. GKS
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Tanalingu melanjutkan itu dengan perubahan pola tindakan Maramba

(bangsawan) terhadap hambanya (Ata).

5. Memantapkan keputusan masyarakat desa Haikatapu untuk berubah. Untuk

menjaga kemantapan perubahan pola pikir dan tindakan kaum Maramba

(bangsawan) terhadap hambanya (Ata), GKS Tanalingu berusaha secara terus-

menerus menjaga perubahan itu lewat pembinaan baik itu lewat khotbah dan

seminar.

6. Yang terakhir dari peran agen perubahan sosial adalah berusaha

mengembangkan masyarakat agar mampu untuk menjadi agen perubahan bagi

diri mereka sendiri. Hal ini terlihat dalam usaha GKS Tanalingu untuk

membuat kaum Maramba (bangsawan) yang adalah target perubahan mampu

menjadi agen perubahan yang mengubah pola pikir dan tindakan mereka

sendiri terhadap kaum Ata (hamba) secara terus-menerus.

C. Harapan akan Wajah Baru Stratifikasi Sosial di desa Haikatapu

Beribacara tentang perubahan pola pikir dan tindakan kaum Maramba (bangsawan)

terhadap kaum Ata (hamba) yang terjadi di desa Haikatapu menunjukkan bahwa kedua

kaum dalam struktur sosial masyarakat Sumba ini adalah target dari perubahan yang

menjadi tujuan dari GKS Tanalingu (Pdt. Trince B. Dondu). Dalam realitas hubungan

antara kaum Maramba (bangsawan) dan kaum Ata (hamba) di desa Haikatapu, GKS

Tanalingu, dalam hal ini Pdt. Trince B. Dondu menjadikan kedua golongan masyarakat

ini sebagai target dari perubahan sosial. Kaum Maramba (bangsawan) menjadi target

pertama dalam upaya perubahan pola pikir dan tindakan, dengan tujuan agar para kaum

Maramba (bangsawan) yang sudah berubah secara individu-individu, akan turut
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mempengaruhi kaumnya atau kelompoknya untuk ikut dalam perubahan tersebut.

Target kedua adalah kaum Ata (hamba) itu sendiri, artinya bahwa kaum Ata (hamba)

harus didorong untuk mengambil kesempatan yang sudah diberikan oleh kaum

Maramba (bangsawan) kepada mereka. Kebanyakan pandangan dari kaum Ata (hamba)

ini bahwa kesetiaan mereka terhadap sang tuan adalah bentuk pengabdian yang harus

dilakukan dengan ketaatan. Oleh karena inilah, masyarakat dari kaum Ata (hamba) ini

harus diarahkan untuk juga dapat mengubah pola pikir yang demikian, sehingga mereka

dapat terlibat dalam tujuan perubahan sosial. Kaum Ata (hamba) harus didorong untuk

memiliki mental yang mau bersaing dalam mendapatkan kehidupan yang lebih layak

dan lebih manusiawi, sehingga pada akhirnya status sosial dan kedudukan mereka

dalam masyarakat bisa berubah. Sejalan dengan fakta di atas, R. H Lauer yang

menjelaskan ada dua target perubahan sosial, yaitu individu; kelompok dan struktur

sosial.19 Pilihan individu sebagai target perubahan adalah pilihan yang tepat, karena

apabila individu diubah, tidak semata-mata agar menguntungkan individu itu sendiri

melainkan untuk tujuan yang lebih besar seperti untuk keuntungan kelompok atau

masyarakat. Bila individu yang diubah, mereka akan mempengaruhi keinginan untuk

berubah dalam kesatuan masyarakat yang lebih luas. Baik kaum Maramba (bangsawan),

maupun kaum Ata (hamba) yang secara individu dapat menngubah pola pikir dan

tindakan, dapat mempengaruhi kaum/kelompok mereka untuk juga turut dalam

perubahan tersebut.

Selanjutnya, R. H. Lauer juga mengemukakan bahwa kelompok dan struktur sosial

juga merupakan target dari perubahan sosial. Ada hubungan antara perubahan dalam

individu dengan perubahan dalam kelompok dan struktur sosial. Bila pola pikir dan

19 Robert H. Lauer, Perspektif tentang Perubahan…, 478 – 481.
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tindakan semua kaum Maramba (bangsawan) yang ada di desa Haikatapu mengalami

perubahan dan berdampak pada kehidupan kaum Ata (hamba), sehingga kehidupan

mereka telah mengalami perubahan menuju kehidupan yang lebih baik dan layak, maka

ini akan membawa dampak pada struktur sosial dalam masyarakat Sumba di desa

Haikatapu. Lauer mengatakan bahwa menjadikan struktur sosial sebagai target

perubahan sosial berarti memperhatikan perubahan yang lebih luas, yang menyebar ke

seluruh bagian masyarakat yang lebih luas ketimbang ke satu atau segelintir kelompok

saja.20

Kehidupan kaum Ata (hamba) di desa Haikatapu yang pada saat ini telah

mengalami perubahan baik secara ekonomi dan pendidikan, akan membuat status sosial

dan kedudukan kaum Ata (hamba) berubah. Pada akhirnya, status sosial dan kedudukan

yang berubah, akan melunturkan kemapanan dari struktur sosial di desa Haikatapu. Bila

masyarakat sebagai pengguna atau yang melanggengkan struktur sosial tidak lagi ada,

maka pada akhirnya hanya akan menyisakan label tanpa isi pada struktur sosial.

Kesimpulan

Sistem pembagian kelas dalam masyarakat (stratifikasi sosial) telah menimbulkan

perbedaan yang mencolok antara dua kelas/golongan masyarakat pada suku Sumba,

termasuk yang ada di desa Haikatapu. Kaum Maramba (bangsawan) dari kelas sosial

yang paling tinggi adalah masyarakat yang mapan, baik dari segi ekonomi, pendidikan,

politik dan sosial. Hal ini bertolak belakang dengan kehidupan dari kaum Ata (hamba).

Kaum Ata (hamba) adalah manusia pesuruh. Hal ini menyebabkan masyarakat dari

kaum Ata (hamba) yang ada di desa Haikatapu tidak memiliki kebebasan untuk

20 Ibid, 478 – 481.
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mendapatkan pendidikan yang baik dan layak, sehingga kemiskinan dan kebodohan

menjadi “rumah abadi” bagi masyarakat dari kaum Ata (hamba) di desa ini.

GKS Tanalingu sebagai agen perubahan sosial, menjadi langkah pertama bagi

kaum Ata (hamba) di desa Haikatapu ini untuk menikmati perubahan. Mereka akhirnya

mendapatkan kebebasan untuk meningkatkan taraf hidup dan mendapatkan pendidikan

yang layak dan baik. Hal ini dapat terjadi karena upaya dari GKS Tanalingu untuk

mentransformasi pola pikir dan tindakan dari kaum Maramba (bangsawan) terhadap

kaum Ata (hamba). Perubahan pada masyarakat di desa Haikatapu ini dapat dipahami

pemikiran Macionis, yang mengatakan bahwa perubahan sosial adalah transformasi

dalam organisasi masyarakat, dalam pola pikir dan dalam perilaku pada waktu tertentu.

Robert H. Lauer menjelaskan bahwa pilihan individu sebagai target perubahan

didasarkan atas pandangan bahwa individu yang sudah berubah akan mempengaruhi

tatanan sosial/kelompok/organisasi. Bila individu yang diubah, mereka akan

mempengaruhi keinginan untuk berubah dalam kesatuan masyarakat yang lebih luas.

Dalam masyarakat desa Haikatapu, kaum Maramba (bangsawan) menjadi target

pertama dalam upaya perubahan pola pikir dan tindakan, dengan tujuan agar para kaum

Maramba (bangsawan) yang sudah berubah secara individu-individu, akan turut

mempengaruhi kaumnya atau kelompoknya untuk ikut dalam perubahan tersebut.

Target kedua adalah kaum Ata (hamba) itu sendiri, artinya bahwa kaum Ata (hamba)

harus didorong untuk mengambil kesempatan yang sudah diberikan oleh kaum

Maramba (bangsawan) kepada mereka. Kaum Ata (hamba) harus didorong untuk

memiliki mental yang mau bersaing dalam mendapatkan kehidupan yang lebih layak

dan lebih manusiawi, sehingga pada akhirnya status sosial dan kedudukan mereka

dalam masyarakat bisa berubah. Bila individu-individu, baik dari kaum Maramba
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(bangsawan), maupun dari kaum Ata (hamba) mampu mentransformasikan pola pikir

dan tindakan mereka masing-masing dan mencapai perubahan, pada akhirnya

kemapanan dari sistem sosial dalam masyarakat bisa memudar (hanya tersisa label) dan

bahkan bisa hilang sama sekali.

Perubahan dalam hidup individu atau kelompok sejati akan selalu terjadi, karena

perubahan itu menandakan bahwa manusia baik secara individu maupun kelompok

mengalami sebuah perkembangan. Namun, apakah perubahan yang terjadi membawa

manusia dalam tingkatan kehidupan yang lebih baik, itu semua tergantung kepada

manusia itu sendiri.


