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ABSTRAKSI

Pemberdayaan ekonomi merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan untuk
mengentaskan keterbelakangan ekonomi yang terjadi dalam kehidupan
masyarakat. Dalam tugas pemberdayaan tersebut diperlukan lembaga-lembaga
yang dapat memberikan stimulus kepada warga untuk dapat mengembangkan
kapasitas ekonomi mereka. Salah satu lembaga tersebut adalah lembaga Gereja,
yang tidak saja memiliki fungsi dalam bidang spiritual, tetapi juga berfungsi
dalam bidang sosial termasuk ekonomi. Dalam hal ini Gereja harus mampu
membawa kebebasan bagi warganya, karena itu gereja perlu melakukan beberapa
peran yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat dengan tujuan untuk
membawa kesejahteraan bagi warga.

Bertolak dari pemahaman tersebut di atas, maka tesis ini merupakan uraian
tentang peran GMIT Betania Oetaman Desa Linamnutu dalam kehidupan sosial
ekonomi warga jemaatnya, serta pandangan warga jemaat GMIT Betania
Oetaman tentang peran Gereja terhadap pemberdayaan ekonomi. Bab II secara
khusus merupakan kajian teoritis tentang pemberdayaan ekonomi dan fungsi
diakonia Gereja. Kajian dimulai dari teori pemberdayaan ekonomi,  teori tentang
fungsi diakonia Gereja yang dikaji dari perjanjian lama dan baru, kemudian
dilanjutkan dengan kebijakan ekonomi sinode GMIT. Bab III menguraikan peran-
peran apa saja yang telah dilakukan Gereja, pandangan warga jemaat tentang
peran Gereja terhadap pemberdayaan ekonomi warga jemaat, dan kesulitan-
kesulitan yang dihadapi Gereja dalam meningkatkan ekonomi warga jemaatnya.
Bab IV merupakan penyajian tentang analisis peran Gereja dalam pemberdayaan
ekonomi warga jemaat serta pandangan warga Gereja terhadap peran GMIT
Betania Oetaman dalam memberdayakan ekonomi warganya.

Dari hasil penelitian deskriptif dan kajian teoritis tentang pemberdayaan
ekonomi, fungsi diakonia Gereja dan kebijakan ekonomi sinode GMIT, jelas
sekali bahwa Gereja tidak hanya berperan dalam bidang spiritual saja, tetapi juga
dalam bidang sosial. Peran-peran yang dilakukan Gereja seharusnya selalu
berkelanjutan, serta  melibatkan pihak luar sebagai patner Gereja dalam
menjalankan peran sosialnya.

Dalam konteks Desa Linamnutu, desa ini memiliki sumber daya alam yang
melimpah, namun kehidupan ekonomi mereka dapat dikatakan tidak berkembang
dengan baik, karena itu peran Gereja sebagai salah satu lembaga yang ada di
tengah-tengah masyarakat sangat penting. Gereja telah menyadari peran sosialnya
terhadap pemberdayaan ekonomi warganya, namun Gereja belum sepenuhnya
menjalankan perannya dengan baik. Dalam melakukan perannya keterlibatan
Sinode GMIT sangat tidak terlihat, sehingga kelihatannya majelis Jemaat GMIT
Betania Oetaman hanya berjalan sendiri. Majelis Jemaat GMIT Betania Oetaman
juga tidak melibatkan pihak luar dalam usaha pemberdayaan mereka, serta dalam
melakukan perannya Gereja tidak melewati tahap-tahap pemberdayaan dan dalam
diskusi-diskusi hanya melibatkan kalangan tertentu. Karena itu dapat disimpulkan
bahwa Gereja telah menunjukkan perannya, namun peran yang dilakukan Gereja
belum mampu menjawab masalah warga jemaat.

KATA KUNCI: pemberdayaan ekonomi, Gereja, diakonia, dan Jemaat GMIT
Betania Oetaman.




