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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa yang telah dilakukan sebelumnya, maka melalui

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Masyarakat Sumba terbagi dalam tiga (3) kelas sosial, yaitu Maramba

(bangsawan), Kabihu (orang merdeka) dan Ata (hamba). Pembagian masyarakat

ke dalam kelas-kelas sosial seperti di atas dikenal dengan stratifikasi sosial.

Stratifikasi sosial merupakan perbedaan individu atau kelompok dalam

masyarakat yang menempatkan seseorang pada kelas-kelas sosial yang berbeda-

beda secara hierarki dan memberikan hak serta kewajiban yang berbeda-beda

pula antara individu pada suatu lapisan sosial lainnya. Pembagian masyarakat

dalam kelas sosial ini, telah melahirkan sistem perbudakan. Perbudakan pada

umumnya berbicara perihal tuan yang memperbudak dan hamba yang

diperbudak atau masyarakat yang mendominasi dan masyarakat yang

didominasi. Dengan demikian, masyarakat dari kaum Ata (hamba) kehilangan

otonomi atas diri mereka sendiri, karena dominasi tersebut menjadikan mereka

sebagai manusia pekerja, yang disejajarkan dengan kepemilikan lainnya dari

sang tuan (Maramba).

2. Masyarakat di desa Haikatapu adalah salah satu dari kelompok masyarakat yang

juga turut melanggengkan sistem perbudakan atau struktur sosial. Namun,

dalam kurun waktu + 7 tahun, masyarakat desa Haikatapu mengalami
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perubahan, bukan hanya pada pola pikir masyarakat tetapi juga pada tindakan,

terkait dengan hubungan kaum Maramba (bangsawan) dan kaum Ata (hamba).

Ini menunjukkan bahwa masyarakat desa Haikatapu telah mengalami perubahan

sosial sebagai sebuah fenomena dari kehidupan sosial yang tak dapat dihindari

oleh setiap individu maupun kelompok masyarakat manapun di dunia ini,

termasuk masyarakat di desa Haikatapu. Dengan perubahan pola pikir dan

tindakan yang terjadi pada masyarakat dari kaum Maramba (bangsawan) dan

kaum Ata (hamba), maka perubahan pada struktur sosial sebagai target

perubahan juga terjadi. Struktur sosial adalah tatanan atau susunan sosial yang

membentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Dengan menjadikan

struktur sosial sebagai target dari perubahan, maka perubahan sosial di desa

Haikatapu memperhatikan perubahan yang lebih luas, dalam hal ini stratifikasi

sosial di masyarakat desa Haikatapu.

3. Perubahan yang terjadi di masyarakat desa Haikatapu, dapat terjadi dengan

campur tangan GKS Tanalingu, selaku lembaga agama dan lembaga sosial

dalam masyarakat yang bertanggung jawab untuk menciptakan masyarakat dan

jemaat yang sejahtera secara jasmani dan rohani. Oleh karena itu, dalam

menyikapi permasalahan stratifikasi sosial (pembagian kelas dalam masyarakat),

GKS Tanalingu berupaya untuk mentransformasikan pola pikir dan tindakan

dalam hubungan kaum Maramba (bangsawan) dan kaum Ata (hamba). Selain

itu, bersama dengan pemerintah desa, LSM dan gereja-gereja yang ada di desa

Haikatapu, GKS Tanalingu berupaya menyadarkan masyarakat tentang

pentingnya pendidikan sebagai senjata untuk mempersiapkan masa depan yang
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lebih baik, memperbaiki taraf hidup masyarakat dan sebagai kekuatan dalam

menghadapi arus globalisasi yang semakin hebat. Ini menunjukkan peran GKS

Tanalingu sebagai agen perubahan yang mewujudkan perubahan dalam

masyarakat di desa Haikatapu. Agen perubahan sosial adalah manusia baik

secara individu atau kolektif berperan sebagai inisiator atau fasilitator dalam

mewujudkan perubahan di masyarakat. Dengan demikian, GKS Tanalingu

mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial dalam memberikan

pedoman bagi masyarakat tentang bagaimana masyarakat harus bertindak di

dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan mereka.

4. Kehidupan yang bergesekan dengan jaman membuat kaum Maramba

(bangsawan) bertransformasi dalam pola pikir dan tindakan terhadap kaum ata

(hamba) dalam rangka survival. Transformasi pola pikir dan  tindakan yang

terjadi di desa Haikatapu menyangkut kebebasan kaum Ata (hamba) untuk

mendapatkan pendidikkan yang layak dapat dilihat dalam kerangka survival.

Bila masyarakat desa Haikatapu ingin bertahan dalam arus globalisasi dan

kemajuan jaman, pendidikan yang layak adalah salah satu cara yang paling

ampuh. Dan dengan  pendidikan pula kemiskinan dapat diberantas. Dalam

upaya mencapai perubahan sosial dalam masyarakat, pendidikan dianggap

menjadi faktor yang paling efektif dalam usaha untuk mengubah karakter

manusia, untuk memperbaiki dan meningkatkan kehidupan. Kekuatan dari

pendidikan dinilai lebih kuat dari usaha-usaha lainnya.
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B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan menganalisa, maka adapun rekomendasi yang

penulis berikan mengenai peran GKS Tanalingu dalam meningkatkan pendidikan bagi

kaum ata (hamba) di desa Haikatapu, antara lain:

1. Kepada Gereja Kristen Sumba (GKS) jemaat Tanalingu.

GKS Tanalingu harus terus melakukan pembinaan terhadap warga jemaat terkait

dengan permasalahan stratifikasi sosial, karena GKS Tanalingu bukan hanya

lembaga keagamaan tetapi juga merupakan lembaga sosial yang harus mampu

menyikapi masalah-masalah masyarakat sebagai bagian dari pengembangan

terhadap teologi sosialnya.

2. Kepada Gereja Kristen Sumba (GKS).

GKS harus menjadi yang salah satu wadah yang memperjuangkan kebebasan,

kemerdekaan dan keselamatan bagi manusia. Permasalahan sosial, ekonomi,

pendidikan dan kesehatan dalam kehidupan masyarakat Sumba, tidak hanya

menjadi tanggungjawab pemerintah tetapi juga GKS. Gereja harus terus

menjalankan fungsinya dalam memberikan penyadaran, pemberdayaan dan

pembaharuan pikiran dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan GKS yang

termuat dalam Garis-garis Besar Kebijakan Umum GKS, poin keempat, yaitu

meningkatkan mutu kehidupan (sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan),

GKS harus terus konsisten dengan tujuannya. GKS harus menyadari

keberadaannya sebagai lembaga agama yang mampu berteologi sosial. Manusia

membutuhkan kebebasan, kemerdekaan dan keselamatan bukan hanya untuk
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masa yang akan datang (supranatural) tetapi juga kebebasan, kemerdekaan dan

keselamatan masa kini.

3. Kepada masyarakat desa Haikatapu.

Masyarakat desa Haikatapu harus menyadari benar bahwa yang dapat

mengangkat mereka dari jurang kemiskinan adalah pendidikan dan SDM yang

mapan. Pendidikan dan ketrampilan adalah modal yang kuat agar masyarakat

desa Haikatapu mampu bersaing dengan masyarakat yang lain. Arus globalisasi

dan kemajuan jaman yang semakin menggila akan membawa dampak yang

negatif bagi masyarakat yang tidak siap dengannya. Kemiskinan adalah masalah

utama yang akan didapat oleh masyarakat yang tidak siap untuk bersaing

dengan masyarakat lain yang lebih maju. Bila masyarakat desa Haikatapu tidak

siap atau tidak punya modal yang kuat untuk survive dengan kemajuan jaman

dan arus globalisasi, maka masyarakat desa Haikatapu akan menjadi masyarakat

yang terus teringgal dari masyarakat yang lain.

4. Kepada Pemerintah Desa Haikatapu.

Pemerintah harus terus melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat, baik

pemberdayaan ekonomi maupun pemberdayaan SDM, sehingga masyarakat

desa Haikatapu mampu untuk meningkatkan taraf hidup ke jenjang yang lebih

baik. Pemerintah harus berjuang untuk menciptakan masyarakat yang tangguh

dalam menghadapi kemajuan jaman dan arus globalisasi sehingga kesejahteraan

hidup masyarakat terus meningkat.


