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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemberdayaan ekonomi yang baik tidak hanya bergerak dalam aspek-aspek

ekonomi saja, tetapi juga dalam aspek-aspek lainnya. Oleh karena itu Arsyad

(2002) dengan mengutip pendapat  Todaro mengatakan bahwa keberhasilan

pemberdayaan ekonomi ditunjukkan oleh tiga nilai pokok, yaitu (1)

berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya,

(2) meningkatnya rasa harga diri masyarakat sebagai manusia, dan (3)

meningkatnya kemampuan  masyarakat untuk memilih yang merupakan salah satu

dari hak asasi manusia.1 Dari ketiga pokok ini dapat dilihat bahwa permasalahan

ekonomi juga terkait dengan aspek-aspek lain seperti kehidupan sosial dan

psikologi  masyarakat.

Masalah  ekonomi juga menjadi pergumulan Gereja-Gereja masa kini,

khususnya Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT). Dalam rangka menjawab

pergumulan pembangunan ekonomi, GMIT membentuk visi utamanya yaitu

mengembangkan daya, dana, dan teologi.  Visi GMIT yang demikian

menunjukkan bahwa  GMIT bukanlah lembaga keagamaan yang hanya bergerak

dalam bidang spiritual, namun lebih dari itu GMIT bertanggung jawab dalam

meningkatkan kesejahteraan ekonomi warganya. Untuk dapat menjalankan

perannya dalam mensejahterakan warga jemaat, GMIT harus mampu

memberdayakan semua potensi yang ada dalam masyarakat. Hal tersebut juga

dikatakan Mardikanto (2005), bahwa upaya pemberdayaan masyarakat perlu

1 Lincolin Arsyad, Pengantar pembangunan ekonomi daerah, (Jokjakarta, BFE

Yogyakarta,2002),  5-6.
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mengikutsertakan semua potensi yang ada pada masyarakat. Untuk dapat

memberdayakan semua potensi yang ada, Gereja harus mampu menjalankan

fungsi diakonianya.2

Salah satu wilayah pelayanan GMIT yang memiliki potensi alam yang bisa

dikembangkan adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Kabupaten ini

memiliki jumlah penduduk 440.470 jiwa.3 Meskipun memiliki sumber daya alam

yang baik, namun pada kenyataannya masih terdapat keluarga miskin di

kabupaten ini, yang berjumlah 77.822 (18,5%) dari total penduduk.4 Karena itu

untuk menjawab masalah tersebut, pemerintah Kabupaten TTS membuat strategi-

strategi pembangunan untuk mendukung jalannya pembangunan di wilayahnya.

Strategi yang dibuat terdiri atas lima strategi, yakni (1) Pembangunan

berkesinambungan berbasis data, (2)  Peningkatan kualitas masyarakat, (3)

Mengembangkan ekonomi lokal, (4) Pemberdayaan masyarakat, dan (5)

Pembangunan spesifik wilayah.5

Salah satu wilayah di TTS yang memiliki potensi alam yang melimpah

adalah Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan. Penduduk  desa ini

berjumlah 2460 jiwa, dengan mata pencarian rata-rata sebagai petani yakni

berjumlah 2422 orang. Selain petani ada juga yang berprofesi sebagai Pegawai

Negeri Sipil yakni 29 orang.  Mayoritas penduduknya beragama Kristen

Protestan. Jemaat GMIT Betania Oetaman berada di bawah klasis Amanuban.

2 Totok Mardikanto, Yesus Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, ( Solo, Prima Theresia

Presindo,2005), 16.
3 Data dari badan statistik kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2011.
4 Data Dinas Kesehatan Kabupaten TTS tahun 2007.
5 Bapeda Kabupaten Timor Tengah Selatan, Selayang Pandang Kabupaten Timor Tengah

Selatan. 9



3

Jemaat GMIT Betania Oetaman terdiri dalam beberapa mata jemaat, yaitu jemaat

Ora Et Labora Oe Sunan, Bukit Sion Paku Panan, dan Eben Heser Pniel.6

Keberadaan Gereja di tengah-tengah masyarakat Linamnutu harus menunjukkan

bahwa gereja hadir sebagai alat penyelamatan Allah bagi manusia.  Keberadaan

Gereja harus ditunjukkan lewat peran-peran sosial yang dijalankan Gereja guna

mendatangkan kesejahteraan bagi warga jemaat, khususnya kesejahteraan dalam

bidang ekonomi.

Desa Linamnutu adalah salah satu desa penghasil beras di TTS. Meskipun

desa ini memiliki potensi yang kaya dalam bidang pertanian, namun pada

kenyataannya kegiatan perekonomian belum dikembangkan. Ada beberapa hal

yang menjadi penyebab terganggunya kegiatan perekonomian di desa tersebut,

yaitu akses transportasi dan akses pangan serta pendidikan yang sulit dijangkau.

Hal tersebut kemudian mengakibatkan permasalahan dalam kegiatan pemasaran,

karena biaya yang dikeluarkan untuk  memasarkan hasil pertanian sangat besar,

sehingga keuntungan yang diperoleh sedikit.

Masalah lain yang timbul yaitu warga yang memiliki lahan tidak

memanfaatkan lahannya sebagai sumber penghasilan, mereka lebih memilih untuk

menjadi buruh tani di lahan orang lain.  Penghasilan sebagai buruh  tani dihitung

berdasarkan kegiatan pertanian yang dilakukan, yaitu upah untuk panen dan

tanam Rp 800.000 yang akan dibagi rata untuk semua buruh yang bekerja,

sedangkan  untuk pembajakan upah yang diberikan Rp 1.000.000 yang akan

dibagi rata untuk semua buruh. Kegiatan pertanian yang demikian menunjukkan

bahwa masyarakat tidak menggunakan sumber daya alam dengan baik, termasuk

6 Hasil wawancara dengan Pdt Yonas Nenabu yang adalah Pelayan di Jemaat GMIT

Bethani Oetaman Desa Linamnutu.
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lahan pertanian. Kemungkinan masalah tersebut terjadi karena kurangnya modal

untuk memulai suatu usaha. Menurut  Nasoetion (1993), lahan yang sempit

bahkan pekarangan sekalipun bila ditanami dengan tepat guna  akan menjadi

sumber penghasil uang.7

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah yang

diangkat oleh penulis adalah:

1) Bagaimana pandangan warga jemaat GMIT Betania Oetaman, Desa

Linamnutu tentang peran Gereja dalam pemberdayaan ekonomi jemaat?

2) Tindakan konkret apa yang  Gereja lakukan untuk meningkatkan

ekonomi jemaat di Jemaat GMIT Betania Oetaman, Desa Linamnutu?

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada:

1) Pada Tataran Gereja

Memberikan kontribusi pemikiran bagi Gereja serta warga jemaat untuk

memberdayakan setiap sumber daya serta potensi-potensi yang ada,

sehingga dapat mendatangkan pemberdayaan ekonomi warga jemaat yang

berkualitas.

2) Pada Tataran Akademik

Memberikan sumbangan pemikiran kepada Program Studi Magister

Sosiologi Agama Universitas Kristen Satya Wacana, khususnya dalam

mata kuliah teori perubahan sosial dan pembangunan.

7 Andi Hakim Nasoetion, Pengantar ke Ilmu-ilmu Pertanian, (Bogor, PT Pustaka Litera

AntarNusa, 1993),61.
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C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mendeskripsikan pandangan warga jemaat Jemaat Betania Oetaman,

Desa Linamnutu tentang peran Gereja dalam pembangunan ekonomi

jemaat.

2. Mendeskripsikan tindakan kongkret yang dilakukan Gereja untuk

meningkatkan ekonomi jemaat di Jemaat GMIT Betania Oetaman, Desa

Linamnutu.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tulisan ini dipaparkan tinjauan pustaka yang membahas mengenai

hasil penelitian terdahulu. Ada beberapa judul penelitian yang penulis gunakan

dalam tinjauan pustaka ini. Penelitian-penelitian tersebut berkaitan dengan peran

Gereja terhadap ekonomi warga jemaat. Judul penelititian-penelitian yang

digunakan, yakni: pemberdayaan ekonomi jemaat, penelitian ini dilakukan oleh

Mila (2009), mahasiswa Magister Sosiologi Agama. Hasil dari penelitian ini

memperlihatkan kegagalan dari pemerintah dan Gereja dalam memahami definisi

pemberdayaan masyarakat. Kegagalan tersebut terjadi karena pemerintah dan

Gereja tidak memahami pemberdayaan sebagai proses yang berkesinambungan.

Proses pemberdayaan juga tidak hanya berfokus pada hal-hal yang bersifat

ekonomi saja, tetapi juga harus memperhatikan hal-hal nonekonomi yakni mental

dari masyarakat. Pendampingan secara berkesinambungan harus terus dijalankan

hingga masyarakat benar-benar bisa menjalankan usahanya secara mandiri.

Indikator yang dipakai untuk melihat peran pemerintah dan Gereja dalam

pemberdayaan ekonomi jemaat dapat dilihat dari jumlah keberhasilan jemaat
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dalam program Inisiatif Masyarakat Setempat Daerah. Dalam penelitian ini

peneliti melihat kegiatan ekonomi yang dijalankan jemaat dalam program Inisiatif

Masyarakat Setempat Daerah. Dalam kegiatan ekonomi tersebut kebanyakan

anggota masyarakat gagal dalam mengembangkan modal yang diberikan

pemerintah. Berdasarkan jumlah tersebut peneliti menyimpulkan bahwa

kegagalan terjadi karena tidak ada pendampingan secara berkesinambungan dari

pemerintah dan Gereja, dengan demikian peneliti beranggapan bahwa pemerintah

dan Gereja belum memahami dengan benar definisi pemberdayaan.

Judul penelitian yang kedua yang penulis gunakan dalam tinjauan pustaka

ini, adalah Narasi Kemiskinan Ekonomi Petani Pedesaan  Teon, Nila, dan Serua.

Penelitian ini dilakukan oleh Relmasira (1997), mahasiswa Program Pascasarjana

Magister Sosiologi Agama.  Penelitian yang dilakukan Relmasira, membahas

tentang kehidupan sosial ekonomi masyarakat Teon, Nila, dan Serua (TNS). Pada

tahun 1978 masyarakat di TNS diangkut ke pulau Seram, Kabupaten Maluku

Tengah. Pemindahan penduduk dilakukan karena ancaman letusan gunung berapi,

yang sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan penduduk di ketiga pulau

tersebut. Masyarakat  TNS kebanyakan berprofesi sebagai petani dan nelayan

subsisten, di samping pedagang antarpulau dan pelaut tradisional. Dalam program

pemukiman kembali, mereka dipaksa untuk menjadi petani profesional tanpa

dibekali dengan keterampilan apapun, karena itu mereka hidup dalam

keterbatasan dan tergolong miskin. Penelitian ini kemudian menggunakan narasi

untuk mengetahui perspektif warga TNS tentang kemiskinan, faktor-faktor yang

menyebabkan kemiskinan, akibat yang ditimbulkan oleh kemiskinan, siapakah

yang bertanggung jawab atas penanggulangan kemiskanan, serta peran Gereja
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sebagai pendamping komunitas TNS dalam berperang melawan kemiskinan dan

akibat-akibatnya. Kebanyakan dari penduduk TNS beragama Kristen Protestan,

karena itu pemahaman mereka tentang kemiskinan harus diuji oleh Injil, di sini

Gereja berperan untuk melakukan panggilan profetisnya, agar menyelamatkan

komunitas dari berbagai karakter yang merusak imannya ataupun yang merusak

pembangunan masyarakat secara luas.

Judul penelitian ketiga yang penulis gunakan untuk membuat tinjauan

pustaka  adalah Priayiisme Dalam Pembangunan  Sosial Ekonomi Jemaat

Pedesaan Gereja Injili Di Tanah Jawa. Penelitian dilakukan oleh Brotosudarmo

(1999), yang diajukan kepada Program Studi Magister Sosiologi Agama. Peneliti

membahas tentang sikap hidup yang Priyayiisme yang berkaitan dengan  struktur

feodal, hal tersebut bagi pembangunan masyarakat  mengakibatkan  orientasi yang

berlebihan. Sikap Priyayiisme  menggangap, bahwa dunia materi dan pekerjaan

kasar adalah rendah derajat. Sikap priyayiisme ini terjadi dalam kehidupan jemaat

desa. Hal ini sangat bertentangan dengan situasi di dalam Gereja yang sedang

berada dalam situasi pembangunan, khususnya Gereja-Gereja di Desa, yang pada

umumnya menghadapi pergumulan ekonomi yang sulit  dan kadang-kadang tak

menentu. Dalam menjawab masalah ini maka peneliti mengatakan bahwa harus

terjadi proses pembudayaan yaitu budaya pembangunan dalam kehidupan warga

jemaat. Untuk melakukan pembudayaan tersebut, pemimpin jemaat atau pendeta

terpanggil untuk melakukan pembudayaan. Untuk meningkatkan sosial ekonomi

jemaat maka jemaat harus dipersiapkan untuk menjadi teladan pembangunan yang

baik, karena itu keberhasilan ekonomi harus terhindar dari individualisme,

isolasionisme dan autarki.
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Penelitian berikut yang digunakan dalam tinjauan pustaka, adalah

penelitian yang dilakukan atas kerjasama Gereja Kristen Sumba dan Universitas

Kristen Satya Wacana (1991), penelitian dilakukan dalam rangka menjawab

masalah warga dalam menghadapi arus pembangunan, khususnya perkembangan

masyarakat majemuk dalam artian  etnis maupun agama. Karena itu dalam

penelitian ini para peneliti menyumbang strategi-strategi pembangunan yang

bertolak dari sembilan aspek pokok, yaitu tatanan ekologis dan sumber daya alam,

pertanian, peternakkan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, pemerintahan desa,

sosial budaya, dan kegerejaan. Penelitian ini tidak saja melihat pembangunan dari

satu elemen saja, tetapi melihat semua elemen yang terkait dengan warga sebagai

satu kesatuan yang mendukung terciptanya pembangunan yang sehat. Sumbangan

strategi yang diberikan oleh para peneliti berangkat dari rumah tangga yang

dipandang sebagai titik strategis dalam mengahadapi perubahan-perubahan.

E. LANDASAN TEORI

Kata pembangunan adalah kata yang sudah tidak asing lagi di kalangan

masyarakat. Kata ini sering diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan

masyarakat. Pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai

oleh masyarakat dalam bidang ekonomi.  Karena itu ada juga teori pembangunan

yang khusus membahas tentang pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi meliputi banyak aspek, karena untuk mencapai kondisi

hidup yang lebih manusiawi, masyarakat tidak hanya hidup dari hal-hal yang

bersifat ekonomi saja, karena itu bidang-bidang kehidupan lain penting dan juga

harus dibangun. Dalam arah dan tujuan pembangunan harus terkandung usaha
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membangun manusia-manusia pembangunan, yaitu manusia yang sadar akan

perlunya membangun hari esok yang lebih baik dari hari ini. Agar pembangunan

ekonomi dapat berjalan lancar diperlukan unsur ketenangan dan ketentraman

dalam masyarakat, atau unsur hukum, sebaliknya supaya sarana-sarana hukum

dapat dikembangkan dan senantiasa berfungsi dalam masyarakat dibutuhkan biaya

yang cukup besar demi pengembangan dan pemantapannya.8 Artinya bahwa

pembangunan ekonomi yang berhasil adalah suatu situasi yang dapat

menciptakan rasa aman, yang dapat membangun masyarakat untuk menciptakan

masa depan yang baik, serta memiliki modal dalam megembangkan

pembangunan.

Masalah ekonomi masih menjadi perbincangan hangat semua kalangan

masyarakat, termasuk kaum intelektual yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan

karena masih ada masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Karena itu

masalah ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga menjadi tugas

lembaga masyarakat termasuk Gereja sebagai lembaga agama. Tugas Gereja

dalam bidang ekonomi secara teologis, antara lain sebagai bagian dari amanat

pengelolaan bumi dari Tuhan, penerapan ajaran pelipatgandaan modal oleh Yesus,

sebagai tanggung jawab penatalayanan terhadap sumber daya dan kekayaan yang

diberikan Tuhan, sebagai bagian dari tanggung jawab untuk turut mensejahterakan

kota di mana ia tinggal, dan sebagai sarana yang dapat memperkuat daya mereka

untuk menjadi berkat atau memberkati orang lain.9 Berdasarkan tugas tersebut,

8 H Siagian, Pembangunan Ekonomi Dalam Cita-cita dan Realita, ( Bandung, Penerbit

Alumni, 1978), 17.
9 Made  Gunarakawasti Mastra, Teologi Kewirausahaan, (Jokjakarta, Taman Pustaka,

2009), 194.



10

kesejahteraan ekonomi warga adalah salah satu tanggung jawab yang harus

dilakukan oleh Gereja sebagai tugas amanat pengelolaan bumi, serta ajaran dari

Yesus yang harus diterapkan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tugas Gereja

yaitu sebagai fasilitator dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Sebagai

fasilitator tugas Gereja dalam bermasyarakat sebagai berikut: menyampaikan

pesan-pesan pembangunan yang membutuhkan partisipasi aktif seluruh warga

masyarakat, menunjukkan adanya kesempatan yang diberikan kepada segenap

lapisan masyarakat untuk berpartisipasi, meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan masyarakat agar memiliki kemampuan (fisik, mental, inteleigensi,

ekonomi, dan nonekonomi) untuk berpartisipasi.10

F. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan yang Digunakan

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah

deskriptif11 dengan pendekatan kualitatif.12 Dengan mengunakan

pendekatan ini penulis ingin mencari tahu bagaimana Gereja berperan

dalam meningkatkan perekonomian Jemaat.

2. Teknik Pengumpulan Data

2.1 Data Primer

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teknik pengumpulan

data yaitu observasi dan wawancara.

10 Totok Mardikanto, Yesus Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, ( Solo, Prima

Theresia Presindo,2005),35.
11 Sugyono, Metode Penelitian Administrasi, ( Bandung ,Alfabeta, 2010),  35.
12 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif,( Bandung,

Alfabeta, 2010),  22.
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2.1.1 Wawawancara

Sebelum melakukan wawancara penulis menentukan

informan yang benar-benar mengetahui masalah yang diteliti, serta

yang bersentuhan langsung dengan masalah yang penulis teliti.

Selanjutnya, penulis melakukan tanya jawab. Wawancara ini dilakukan

secara tidak terstruktur dengan maksud untuk mengetahui

permasalahan yang terjadi secara mendalam.13 Dalam penelitian

Jemaat Betania Oetaman, Desa Linamnutu Penulis juga

mewawancarai beberapa Jemaat Bethania Oetaman, Desa Linamnutu.

Dalam melakukan wawancara penulis menggunakan alat bantu tape

recorder.

2.1.2 Observasi

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan observasi

dengan tujuan mengumpulkan data yang diperlukan.  Penulis terlibat

langsung dalam subjek yang diteliti (observasi partisipasi).14 Dalam

observasi partisipasi penulis ikut serta dalam kegiatan ekonomi warga

jemaat, seperti bertani dan beternak.

2.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung

berupa data tidak langsung dan arsip-arsip resmi misalnya buku-buku

penunjang penelitian, data-data statistik dari lembaga-lembaga tertentu, dan

13 Sugyono, Memahami Penelitian  Kualitatif, ( Bandung, Alfabeta,2010), 74.
14 Ibid, 64.
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buku-buku yang memuat tentang teori-teori yeng berkaitan dengan tulisan

penulis.15

3 Tempat Penelitian

Penelitian  dilakukan di Jemaat GMIT Betania Oetaman, Desa Linamnutu,

Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

4 Jadwal Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan November 2012 hingga Januari 2013.

5 Garis Besar Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab pertama penulis menguraikan latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian,

dan garis besar penulisan.

Bab II Studi Kepustakaan

Dalam bab ini penulis menguraikan teori-teori yang digunakan

dalam penulisan tesis dan juga membahas secara dalam mengenai

pemberdayaan ekonomi jemaat dan teori fungsi diakonia Gereja.

Bab III Hasil Penelitian

Bab III menguraikan secara terinci hasil-hasil penelitian

berdasarkan konteks penelitian ini dilaksanakan.

Bab IV Tinjauan Kritis

15 Zaifudin Azwar, Metode Penelitian, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 36.
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Analisa yang berkesinambungan antara kerangka konseptual

dengan hasil penelitian di lapangan akan penulis uraikan secara mendalam

dalam bab IV.

Bab V Penutup

Dalam bab terakhir penulis memaparkan kesimpulan dan

rekomendasi dari hasil-hasil peneslitian yang diperoleh.


