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BAB II

LANDASAN TEORI

A. PEMBERDAYAAN EKONOMI

Istilah pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan

yang diinginkan oleh seseorang, agar dapat memiliki kemampuan untuk

melakukan pilihan dan mengontrol lingkungan sehingga dapat memenuhi

keinginan-keinginan, termasuk aksesbilitas terhadap sumber daya yang terkait

dengan pekerjaan, aktivitas sosial, dll. Dalam perspektif  lingkungan,

pemberdayaan dimaksudkan agar setiap individu memiliki kesadaran,

kemampuan, dan kepedulian untuk mengamankan dan melestarikan sumber-

sumber daya alam dan pengelolaannya secara berkelanjutan.1

Dalam bidang ekonomi, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya

pemberian kesempatan atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki

aksesbilitas terhadap sumberdaya, berupa: modal, teknologi, informasi, dan

jaminan pemasaran, agar mereka mampu memajukan dan mengembangkan

usahanya, sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan

kesempatan kerja demi perbaikan kehidupan dan kesejahteraan.2

Pemberdayaan ekonomi harus bisa memberikan kebebasan bagi masyarakat

dalam mengekspresikan potensi mereka dalam memanfaatkan sumber daya alam

untuk peningkatan kesejahteraan. Dalam hal ini, masyarakat  diberdayakan agar

terlibat aktif dalam proses pembangunan yang berlangsung. Tujuan

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

Presindo, 2005), 9.
2 Ibid, 11.
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pemberdayaan dalam bidang ekonomi adalah agar kelompok sasaran dapat

mengelola usahanya, kemudian memasarkan dan membentuk siklus pemasaran

yang relatif stabil.3 Kegiatan pemberdayaan yang ada diharapkan dapat membantu

masyarakat untuk meningkatkan pendapatan mereka dalam mensejahterakan

kehidupan perekonomian mereka. Kebebasan yang diberikan kepada warga

bukanlah kebebasan yang tanpa batas, namun kebebasan tersebut masih

membutuhkan stimulus dari luar yang disebut stimulieksternal. Stimulus ini

bersifat mendorong dan merangsang tumbuh dan berkembangnya potensi serta

energi internal.4 Hal ini senada dengan yang dikatakan Biddle (1965),  yakni

meskipun masyarakat menjadi titik sentral dalam pembangunan, namun harus

didorong oleh intervensi dari luar. Biddle merekomendasi enam tahap untuk

mendorong tumbuhnya kompetensi masyarakat:5

1. Exploratory: tahap ini berisi kegitan-kegiatan untuk memahami

kondisi, situasi dan potensi masyarakatnya. Dalam tahap ini juga

diusahakan memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk

berkomunikasi dengan masyarakat pada tahap selanjutnya.

2. Organizational: tahap ini berisi kegiatan untuk menentukan media

yang dapat digunakan sebagai sasaran pertemuan dan diskusi antara

petugas dengan masyarakat ataupun antara sesama warga masyarakat.

3 Michael Todaro, Economic development,  dalam Gunawan Sumodiningrat,

Pemberdayaan Sosial: Kajian Ringkas tentang pembangunan manusia Indonesia, (Jakarta, Buku

Kompas, 2007), 22.
4 Soetomo, Pemberdayaan Masyarakat, ( Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011), 120.
5 Christenson, James A & Jerry Robinson, Community Development in Prespective,

dalam Soetomo, Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat, 153-155.
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3. Discussional (diskusi): tahap ini berisi kegiatan diskusi antarwarga

masyarakat tentang  inventarisasi masalah serta kemungkinan

pemecahannya, membuat keputusan mengenai kegiatan bersama  yang

akan dilaksanakan dan membuat rencana  pelaksanaannya.

4. Action (kegiatan): tahap ini berisi pelaksanaan kegitan yang sudah

diputuskan bersama, serta melaporkan dan mengevaluasi hasilnya.

5. New Project: tahap ini mengulang kegiatan diskusi untuk menentukan

masalah apa yang sebaiknya digarap pada prioritas berikutnya,

kemudian membuat rencana dan melaksanakannya dengan

memerhatikan pengalaman pelaksanaan sebelumnya.

6. Continuation: dalam tahap ini mekanisme pelaksanaan pembangunan

berdasar prakarsa masyarakat dianggap sudah melembaga. Dengan

demikian, petugas lapangan dapat meninggalkan masyarakat yang

bersangkutan. Walaupun intervensi dari luar sudah dihentikan,

kesinambungan proses pembangunan diharapkan tetap berjalan.

Ada beberapa hal yang menjadi masalah dalam memberdayakan

masyarakat. Karena itu timbul berbagai teori yang berbicara atau membahas

tentang masalah-masalah tersebut. Teori pertama adalah teori Harrod-Domar

(1984). Teori ini berasumsi bahwa setiap perekonomian pada dasarnya harus

senantiasa mencadangkan atau menabung sebagian tertentu dari pendapatannya

untuk menambah atau menggantikan barang-barang modal yang telah susut atau

rusak, namun untuk memacu pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan investasi atau

stok  modal. 6 Menurut teori ini keterbelakangan ekonomi terjadi karena  adanya

6 Ibid, 129.
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masalah kekurangan modal karena itu dibutuhkan tabungan dan investasi yang

tinggi.7

Teori kedua, yaitu manusia modern yang dipopulerkan oleh Inkeles dan Smith

(1974) lewat sebuah penelitian empiris. Pendekatan ini berbicara tentang

pentingnya faktor manusia sebagai komponen penting penopang pembangunan.

Pembangunan bukan sekedar perkara pemasokan modal dan teknologi saja, tetapi

juga dibutuhkan manusia yang dapat mengembangkan sarana material tersebut

supaya menjadi produktif. Untuk itu, dibutuhkan apa yang disebut Inkeles sebagai

manusia modern. Ciri-ciri manusia modern antara lain: keterbukaan terhadap

pengalaman dan ide baru, berorientasi ke masa sekarang dan masa depan, punya

kesanggupan merencanakan, percaya bahwa manusia bisa menguasai alam, dan

sebagainya.8 Kedua tokoh ini mengatakan:

“Kami beranggapan bahwa, bagaimanapun juga, manusia bisa diubah secara
mendasar setelah dia menjadi dewasa, dan karena itu tak ada manusia yang tetap
menjadi manusia tradisional dalam pandangan dan kepribadiannya hanya karena
dibesarkan dalam sebuah masyarakat tradisional.”

Artinya dengan memberikan lingkungan yang tepat, setiap orang bisa diubah

menjadi manusia modern setelah dia mencapai usia dewasa. Dari hasil penelitian

Inkeles dan Smith, mereka menjumpai bahwa memang pendidikian adalah yang

paling efektif untuk mengubah manusia. Dampak pendidikan tiga kali lebih kuat

dibandingkan dengan usaha-usaha lainnya. Kemudian pengalaman kerja dan

pengenalan terhadap media massa merupakan cara kedua yang efektif.9

7 Arief Budiman, Teori Pembangunan Dunia ketiga, ( Jakarta, PT Gramedia Pustaka

Utama, 1995), 19.
8 Ibid, 34,
9 Ibid, 35.



18

Teori Weber (1958) tentang Etika Protestan. Teori ini ingin mengemukakan

tentang pentingnya peran agama dalam peningkatan ekonomi suatu masayarakat.

Teori Weber mempersoalkan masalah manusia yang dibentuk oleh nilai-nilai

budaya di sekitarnya, khususnya nilai-nilai agama. Dalam tulisan Weber (1905)

yang berjudul The Protestant Ethnic and the Spirit of Capitalism. Ia membahas

tentang peran agama sebagai faktor yang menyebabkan munculnya kapitalisme di

Eropa Barat dan Amerika Serikat yang kemudian disebutnya dengan sebutan

Etika Protestan. Etika Protestan lahir dari Eropa melalui agama yang

dikembangkan oleh Calvin. Muncul ajaran yang mengatakan bahwa seseorang

sudah ditakdirkan sebelumnya untuk masuk ke surga atau neraka, tetapi orang

yang bersangkutan tentu saja tidak mengetahuinya. Karena itu, salah satu cara

untuk mengetahui apakah mereka akan masuk surga atau neraka adalah

keberhasilan kerjanya di dunia yang sekarang ini. Oleh sebab itu mereka mencari

kesuksesan bukan untuk mengejar hal materi melainkan untuk mengatasi

kecemasan. Inilah yang disebut sebagai etika protestan oleh  Weber, yakni cara

bekerja yang keras dan sunguh-sunguh, lepas dari imbalan materialnya.10

Hal berikut yang menjadi perhatian dalam pemberdayaan ekonomi adalah

penggunaan sumber-sumber alam untuk kesejahteraan. Berbicara tentang

kegunaan alam dari sudut pemberdayaan, tentu tidak akan jauh dari pembicaraan

tentang peranan tanah sebagai dasar untuk hasil bumi dan juga sumber-sumber

yang ada di dalamnya. Peranan tanah terlihat ketika menghasilkan bahan

makanan, bahan mentah, perikanan, peternakkan, kehutanan. Peran sumber-

sumber di bawah tanah sangat penting bagi perkembangan pembangunan terutama

10 Ibid, 20-21.
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untuk masyarakat-masyarakat modern. Supaya alam dapat betul-betul berfaedah

bagi masyarakat, perlu diperhatikan satu syarat yaitu supaya penggunaannya tepat

pada waktunya. Bisa terjadi alam yang penuh dengan berbagai kekayaan, menjadi

kehilangan faedahnya, karena waktu penggunaan yang kurang tepat.

Dalam negara-negara sedang berkembang, umumnya sumber-sumber alam

belum banyak digunakan, karena kurangnya kemampuan baik modal maupun

teknik.  Supaya sumber-sumber alam dapat dimanfaatkan, faktor-faktor ini dapat

diperoleh dan dipelajari dari negara-negara yang sudah maju, baik dalam bentuk

pinjaman  ataupun melalui usaha pendidikan. Seringkali terjadi pemborosan,

penggunaan yang tidak terencana, serta diolah tidak tepat pada waktunya sehingga

pada akhirnya alam tidak berperan dalam pembangunan. Karena itu  perlu

diadakan  penelitian,  inventarisasi dari  sumber alam yang dimiliki, serta

pendidikan dari tenaga-tenaga  ahli yang dibutuhkan, supaya sumber-sumber alam

dapat dipakai secara terencana dan tepat pada waktunya.11

Dari teori-teori di atas dapat dilihat bahwa dalam pemberdayaan ekonomi

masyarakat, terdapat banyak aspek yang menentukan jalannya kegiatan

pemberdayaan ekonomi warga. Karena itu aspek-aspek tersebut harus menjadi

pertimbangan bagi para pemberdaya  yaitu pemberdaya harus dapat berperan

dengan baik. Ada beberapa peran yang harus dijalankan oleh pemberdaya yaitu:12

1. Peran sebagai konsultan, mencakup upaya untuk membangun hubungan

antara klien dengan sumber yang tersedia agar mereka mampu

11 Drs. H. Siagian, Pembangunan Ekonomi dalam Cita-Cita dan Realita,( Bandung,

Penerbit Alumni, 1978), 194.
12 J.A.B, Lee, The Empowerment Approach to Social Work Practise: Building a Beloved

Community, ( New York, Columbia University Press, 2001).
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meningkatkan rasa percaya diri dan memiliki keterampilan untuk

menyelesaikan masalah, tantangan yang ada. Upaya ini juga bertujuan

untuk meningkatkan kemandirian klien sehingga memiliki kontrol atas

kehidupan.

2. Peran sebagai pemberdaya yang memiliki kepekaan, mencakup upaya

untuk membantu klien dalam memperoleh pengetahuan yang

diperlukan dalam mengontrol kehidupan mereka sendiri. Tindakan ini

juga berkaitan erat dengan upaya memberdayakan setiap orang untuk

mengakui dan mengidentifikasi kekuatan mereka sendiri dan kekuatan

orang lain.

3. Peran sebagai guru, pelatih di mana dapat bertindak sebagai petugas

lapangan maupun bertindak sebagai pekerja sosial yang mengatur

proses belajar klien untuk menemukan solusi  atas permasalahan

mereka. Petugas lapangan bertugas untuk  mengajarkan komunitas

untuk berjuang dalam menghadapi segala rintangan dan

ketidakmampuan yang mereka hadapi.

4. Peran sebagai penghubung atau jaringan kerja. Hal ini mengacu pada

pemahaman bahwa klien adalah seseorang yang memiliki keinginan

kuat dalam mencapai suatu tujuan dalam kegiatan pemberdayaan. Oleh

karena itu, pihak pemberdaya harus mampu menghubungkan orang-

orang yang diberdayakan dengan pihak lain yang mampu berbagi

sejarah, masalah-masalah maupun rintangan-rintangan yang sama,

sehingga menjadi referensi bagi komunitas yang sedang diberdayakan.
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Dalam menjalankan peran-perannya itu pemberdaya harus mampu melihat

beberapa hal yang dapat diberdayakan. Hal pertama yang harus diberdayakan

adalah keluarga. Pemberdayaan keluarga merupakan upaya strategis dan

menentukan kelancaran  dan keberlangsungan program pengembangan

masyarakat. Karena itu, arah dari transformasi sosial diharapkan dapat

menumbuhkan pengetahuan, keterampilan, dan, motivasi keluarga untuk

memperkuat kualitas sumber daya yang dimiliki. Strategi dasar yang digunakan

untuk memberi kemampuan keluarga melalui proses pemberdayaan dan

keberdayaan ialah mengintervensi sistem sosial yang ada. Intervensi yang

dilakukan harus diarahkan pada unit sosial yang memiliki keterkaitan langsung

terhadap isu sosial yang berkembang. Artinya, unsur-unsur yang berpengaruh

terhadap keberdayaan keluarga melalui proses pemberdayaan  harus difungsikan

sehingga keluarga dapat lebih berperan melalui interaksi di antara unsur-unsur

tersebut dengan keluarga.13

Hal berikut yang harus diberdayakan adalah pemberdayaan kelembagaan

masyarakat. Pengembangan kelembagaan didefinisikan sebagai proses untuk

memperbaiki kemampuan lembaga guna mengefektifkan penggunaan sumber

daya manusia dengan keuangan yang tersedia. Tujuan utama pengembangan

kelembagaan adalah mengefektifkan  penggunaan sumber daya di suatu negara.

Pengembangaan kelembagaan merupakan proses  menciptakan pola baru  kegiatan

dan perilaku yang bertahan dari waktu ke waktu yang didukung oleh norma,

standar, dan nilai-nilai dari dalam masyarakat.14

13 Adi Fahrudin, Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat, (

Bandung, Humaniora, 2012), 5.
14 Ibid,7.
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Berkaitan dengan pengembangan kelembagaan, pengembangan kapasitas

individu dan keberfungsian sosial individu perlu diberi perhatian. Pemberdayaan

masyarakat tidak akan tercapai jika kapasitas dan keberfungsian sosial individu

anggota masyarakat tidak meningkat. Individu yang tanpa memiliki kapasitas

diyakini tidak akan dapat berfungsi sosial yang pada gilirannya  tidak berdaya.

Konsep keberfungsian sosial  merujuk  pada kapasitas dan kapabilitas individu,

keluarga atau masyarakat dalam menjalankan peran-peran sosial di

lingkungannya. Pengembangan kapasitas harus dipahami sebagai proses

peningkatan atau perubahan perilaku  individu, organisasi, dan sistem masyarakat

dalam mencapai tujuan yang telah diterapkan secara efektif dan efisien; yaitu

sebagai strategi untuk meningkatkan daya dukung kelembagaan dalam

mengantisipasi  masalah dan kebutuhan yang dihadapi. Strategi pengembangan

kapasitas kelembagaan tersebut dapat dikaji melalui dimensi-dimensi kultural,

struktural, maupun interaksional.15

B. TUGAS DIAKONIA GEREJA

Dalam menjalankan tugas pelayanan di dunia gereja memiliki visinya yang

biasa di sebut trifungsi Gereja, yaitu koinonia (persekutuan), marturia

(kesaksian), dan diakonia (pelayanan). Dari ketiga tugas Gereja tersebut yang

akan ditekankan penulis adalah diakonia. Diakonia secara harfiah, adalah “

memberi pertolongan atau pelayanan.”16 Kata diakonia sendiri berasal dari kata

Yunani yang berarti  pelayanan. Berpadanan dengan kata diakonia adalah

15 Ibid,7-8.
16 A. Noordegraaf, Orientasi Diakonia Gereja: Teologia Dalam Prespektif Reformasi,

(Jakarta, BPK Gunung Mulia, 2004), 2.
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diakonein yang artinya melayani, dan diakones yang berarti orang yang

melakukan pelayanan.17Diakonia adalah pembebasan manusia dari berbagai

keterpurukan dan keterbelakangannya, sebagaimana secara penuh diperlihatkan

oleh Yesus Kristus sendiri. Karena itu Gereja harus mampu menjalankan tugas

diakonianya dengan baik karena Gereja tanpa diakonia tidak pantas disebut

Gereja. Bahkan, Gereja adalah diakonia.

Tujuan diakonia adalah untuk mewujudkan the sharing and loving community,

bukan untuk menciptakan hubungan antara pemberi dan penerima. Diakonia

harus dijalankan dalam rangka Missio Dei, yaitu kehadiran kerajaan Allah di

dunia. Wilayah yang di dalamnya Gereja berdiakonia adalah dunia yang penuh

kontradiksi dan kompleks. Tugas diakonia sendiri dianggap sebagai tanggung

jawab seluruh jemaat, bukan tugas yang secara eksklusif dipercayakan kepada

anggota-anggota jemaat tertentu.18

Pada umumnya diakonia ada 3 jenis, yaitu diakonia karikatif, diakonia

reformatif dan diakonia transformatif. Pertama, diakonia karikatif diakonia ini

sering diwujudkan dalam bentuk pemberian makanan, pakaian untuk orang

miskin, menghibur orang sakit, dan perbuatan amal kebajikan lainnya.

Pendekatan ini mendapat kritik yang tajam karena bagi kalangan di luar Gereja,

diakonia karikatif dikecam, karena sering kali dituduh sebagai alat untuk menarik

seseorang untuk masuk dalam Gereja. Sebaliknya, bagi kelompok aksi oikumenis,

dikecam karena diakonia karikatif menghasilkan ketergantungan status quo.19

17 Ibid.
18 Josef. P. Widyatmadja, Diakonia Sebagai Misi Gereja, ( Yogyakarta: Kanisius ,

2009), 6.
19 Ibid, 111.
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Diakonia yang kedua, yaitu diakonia reformatif. Diakonia reformatif lebih

dikenal sebagai diakonia pembangunan karena diakonia  jenis ini berusaha

meningkatkan kehidupan atau kondisi yang dilayani (mengubah ke arah yang

lebih baik). Pelayanan jenis ini mendapat kritikkan karena bisa dikatakan diakonia

reformatif tidak mampu menyelesaikan kemiskinan rakyat, sebab ia hanya

memberi perhatian pada pertumbuhan ekonomi, bantuan dan teknik, tetapi

mengabaikan sumber kemiskinan.20

Ketiga, diakonia transformatif atau pembebasan, diakonia ini tidak hanya

sekedar memperhatikan kekurangan masyarakat, tetapi juga memberikan

penyadaran serta dorongan kepada rakyat untuk menyadari akan hak-haknya.

Penyadaran ini memberi kekuatan untuk percaya diri. Jadi diakonia transformasi

dimaksudkan agar terjadi perubahan total dalam fungsi-fungsi dan penampilan

dalam kehidupan bermasyarakat, suatu perubahan sosial, budaya, ekonomi dan

politik. Jadi maksud dari diakonia pembebasan adalah diakonia yang bertujuan

membebaskan rakyat kecil dari belenggu struktural yang tidak adil, bukan sekedar

menolong tanpa mencegah.21

Metode diakonia transformatif, antara lain adalah pengorganisasian

masyarakat. Pengorganisasian masyarakat  adalah mengorganisasikan rakyat

untuk memperoleh kekuatan, dalam hal ini memberi kekuatan pada rakyat untuk

menegakkan keadilan. Dengan menggunakan pengorganisasian masyarakat dalam

melayani orang miskin dan tersisih, maka fokus dari diakonia adalah (1) rakyat

sebagai subjek dari sejarah bukan objek, (2) tidak karikatif, tetapi preventif, (3)

tidak didorong oleh belas kasihan, tetapi oleh keadilan, (4) menstimulir partisipasi

20 Ibid, 112.
21 Ibid, 114.
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rakyat, dan (5) memakai alat analisis sosial dalam memahami sebab-sebab

kemiskinan.

2.1 Diakonia dalam Perjanjian Lama

Tindakan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir menjadi pusat teologi

religius bagi kehidupan Israel, pembebasan Israel dari Mesir oleh Allah

mempunyai tujuan dalam pembebasan tersebut. Secara teologis tujuan tersebut

adalah supaya Israel menjadi bangsa yang menyembah, dan melayani Allah,

namun dalam melayani Allah Israel diperintahkan Allah melayani sesama

manusia. Jika Israel tidak menjadi bangsa yang melayani sesama manusia, dengan

sendirinya Israel kehilangan makna atau arti sebagai umat Allah.22

Yang menjadi pertanyaan adalah siapakah sesama  manusia yang  menjadi

alamat utama  diakonia Israel dalam konteks perjanjian lama? Kaum marjinal atau

orang miskin dalam konteks perjanjian lama adalah: orang asing, anak yatim,

janda-janda, dan orang-orang miskin. Kaum marjinal ini ada dalam ranah  sosial

Israel yang berhak menerima sisa hasil panen dari ladang ( Im 19:9-10; Ul 24:19-

21).23 Hari sabat mempunyai arti penting bagi orang asing dan budak, yaitu

mereka dapat beristirahat  (Ul 5:14; Kel 23:12). Persembahan perpuluhan tiga

tahun tidak dibawa ke kenisah, tetapi diberikan pada orang asing, janda, dan anak

yatim (Ul 14:28-29; 26: 12).24 Apabila orang Israel meminjamkan uang kepada

kaum miskin dilarang untuk memungut bungga (Kel 22:25; Im 25:35-37, Ul

22 David J. Bosch, Transformasi Misi Kristen :Sejarah Misi yang Mengubah dan

Berubah, ( Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997),25.
23 Martin Chen, Gustavo Guiteres  Rafleksi dari Praksis Kaum Miskin, (Yogyakarta:

kanisius ,2000), 73
24 ibid
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23:22).25 Para budak atau hamba  (pembantu), setelah tujuh tahun menjadi budak

mereka memperoleh kebebasan untuk tidak bekerja (Kel 21:2-6), dan utang-utang

mereka dihapuskan (Ul 15:1-18).26

Allah melalui para nabi dalam konteks Perjanjian Lama  tidak menghendaki

kemiskinan terjadi. Karena itu, para nabi dalam konteks Perjanjian Lama  sangat

memperhatikan tindakan-tindakan yang menciptakan penderitaan masyarakat

miskin. Ada lima tindakan nyata yang menambah penderitaan masyarakat miskin

yang menjadi perhatian para nabi. Pertama, penggunaan timbangan yang tidak

benar  (Hos 12:8; Am 8: 5).27 Kedua, pengambilan tanah milik orang lain (lihat

Mi 2:1-3). Ketiga, pengadilan yang tidak adil (Am 5:7, Yer 22:13 -17; Mi 3:4-11).

Keempat, diadakannya perbudakan  (Neh 5:1-5; Am 2:6; Mi 3:1-2, 6:12, Yer

22:13-17). Kelima, tindakan pemungutan pajak yang tidak adil (Am 5:11).  Dalam

hal ini kelima tindakan tersebut adalah tindakan yang menambah kemiskinan

masyarakat dan Allah tidak ingin adanya kemiskinan oleh karena itu Allah

mengutuk tindakan-tindakan yang menambah kemiskinan. Kesejahteraan sosial

masyarakat pada saat itu sangat diperhatikan oleh Allah lewat para nabi. Dengan

melihat hal tersebut, dapat dikatakan bahwa pelayanan dalam Perjanjian Lama

tidak hanya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan spiritual, tetapi juga berkaitan

dengan masalah-masalah sosial, khususnya kemiskinan dalam pelayanan, bahkan

kaum miskin harus menjadi prioritas utama.28

25ibid
26 ibid
27 Malcolm  Brownlee, Tugas manusia dalam Dunia Milik Tuhan : Dasar Teologis  Bagi

Orang Kristen Dalam  Masyarakat, (Jakarta , BPK Gununhg Mulia, 1989), 82.
28 Ibid.



27

2.2 Diakonia dalam Perjanjian Baru

Perjanjian baru tokoh sentral diakonia adalah Yesus Kristus. Karena Dia

merupakan norma dalam pelayanan atau diakonia Gereja. Oleh karena itu Gereja

dalam melayani harus seperti Yesus melayani. Keistimewaan  pelayanan Yesus

adalah berpusat kepada Kerajaan Allah (Mrk 1:15, Mat 4:23; 9:35, Lk 4:43; 8:1,

9:2, 60).29 Dalam Matius 4: 23 kedatangan Yesus adalah memberitakan kerajaan

Allah. Dalam memproklamasikan injil kerajaan Allah Yesus melakukan dua aspek

yaitu aspek verbal dan visual dengan seimbang.30

Berdasarkan sikap Yesus yang melayani, Yesus juga menugaskan murid-

muridnya untuk saling melayani dan untuk bermurah hati, sama seperti Bapa di

Sorga (Luk 6:36). Dalam kerangka perumpamaan tentang orang Samaria yang

murah hati  (Luk 10:25-37). Siapa yang mau mengikut Yesus, ia harus bersedia

memberi dan melayani, sama seperti yang Yesus lakukan dalam hidupNya. 31

Diakonia dalam Perjanjian baru dapat dilihat dalam kitab-kitab Injil. Salah

satu nas penting tentang diakonia dalam kitab-kitab injil ialah Matius 22:34-40,

yang memuat jawaban Yesus kepada orang-orang Farisi yang mau mencobainya:

di mana Yesus mengatakan  untuk mengasihi Allah dan sesama dengan segenap

hati, jiwa, dan akal budi. Dari jawaban Yesus ini nyata, bahwa kasih kepada Allah

tidak dapat dipisahkan dari kasih kepada sesama  manusia. Kasih kepada Allah

justru mau dinyatakan dalam kasih kepada sesama manusia. Dan dinyatakan

29 Joachim Jeremias, New Testament theology, (New York , Charles Scribner’s Sons,

1971),96.
30 Melba Padilla Maggai, Transformasi Masyarakat: Refleksi Keterlibatan Sosial

Kristen, (Jakarta, Cultivate,2004), 15-16.
31 Dr.J.L.Ch. Abineno, Diaken, ( Jakarta,  BPK Gunung Mulia,2003), 2.
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secara konkret: bukan dalam perasaan dan dalam kata-kata, tetapi dalam

perbuatan kasih  dan keadilan.32

Pekerjaan Yesus menyelamatkan manusia  secara utuh, baik jiwa maupun

tubuhNya. Penebusan yang Yesus kerjakan mencakup hidup kekal yang akan

datang, maupun hidup jasmaniah yang sekarang di dunia ini. Dalam hal ini

pekerjaan Yesus Pastorat dan diakonat erat berhubungan. Tindakan Yesus yang

demikian terlihat dalam kitab-kitab Injil, di mana Yesus bukan saja mengajar dan

menyembuhkan orang, tetapi ia juga memberi makan kepada mereka yang lapar

(Mat 14:13-21, par; bnd  Mat 15:32-39, par). Sikap Yesus ini menurut penulis

menunjukkan bahwa pelayanan tidak saja berkaitan dengan hal-hal yang bersifat

religius, tetapi juga hal-hal jasmani. Dalam pelayananNya Yesus beranggapan

bahwa bidang jasmani dan religius adalah dua hal yang sama-sama penting. Itulah

sebabnya, dalam doa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridNya, ia bukan saja

menyuruh mereka memohon, supaya nama Allah dikuduskan, kerajaanNya

didatangkan ke dalam  dunia, dan kehendak-Nya  terlaksana di bumi, seperti di

Sorga, tetapi juga supaya mereka  memohon  apa yang mereka butuhkan dalam

hidup mereka di dunia, yaitu roti atau makanan mereka tiap-tiap hari serta

pembebasan  dari pencobaan dan kejahatan yang terus-menerus mengancam hidup

mereka.33

Tugas untuk memberi dan melayani ini sangat kuat terdegar dalam

khotbahnya tentang penghakiman yang terakhir (Mat 25:31-46). Di situ Yesus

mengidentifikasikan dirinya dengan saudara-saudaranya yang paling hina, dan

32 Ibid, 5.
33 Ibid,4.
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siapa yang melayani orang-orang ini dia melayani Yesus. Dari khotbah ini nyata

betapa luasnya tugas Jemaat dalam bidang diakonat.34

Tugas diakonia juga dibahas dalam kisah para rasul. Dalam Kisah 2:41-47

diceritakan bahwa anggota-anggota dari Jemaat pertama  “bertekun dalam

pengajaran para rasul  dan dalam persekutuan. Kata yang penting di sini ialah

persekutuan kata ini juga diawali dengan ditentukan oleh pengajaran para rasul.

Yang tampak dari persekutuan ini adalah perjamuan.  Dalam kitab Kisah Rasul

“diakonia” mendapat suatu arti  yang spesifik. Dalam  pasal 2: 46 perjamuan

bersama disebut  pelayanan sehari-sehari  (ayat 1) dan pelayanan meja (ayat 2).

Diakonia ini kita temui di beberapa tempat dalam Kisah Para Rasul. Pertama-tama

dalam pasal  11: 39. Di situ  kita membaca  tentang sumbangan  uang (diakonia)

yang dikumpulkan oleh anggota-anggota Jemaat di Anthiokia untuk  Jemaat di

Yudea. Sesudah itu dalam pasal  12:35 Paulus dan Barnabas kembali dari

Yerusalem, setelah mereka menyelesaikan tugas atau pelayanan kasih.35

Dalam surat-surat para Rasul juga membahas tentang diakonia, di antaranya

ialah Roma 19:25 dan 31, I Korintus  8: 14,17 dan 30, 9:1, 12 dan 13.  Dalam nas-

nas ini  rasul Paulus  dalam hubungannya dengan usaha yang ia organisir di

beberapa Jemaat untuk mengumpulkan bantuan  uang bagi orang-orang percaya di

Yerusalem, menggunakan kata-kata melayani dan pelayanan. Dalam surat kepada

Jemaat di Korintus Rasul Paulus katakan kepada anggota-anggota Jemaat di situ

“... jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita (1 Kor 12:26),

dalam ayat sebelumnya ia membangunkan mereka yang memperoleh karunia yang

berbeda-beda itu, “supaya mereka saling memperhatikan” (ayat 25). Itu berarti

34 Ibid,5.
35 Ibid, 5-8.
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bahwa seluruh Jemaat terpanggil untuk menjadi Jemaat yang melayani, karena itu

diakonia bukanlah tugas sebagian orang saja, tetapi juga menjadi tugas semua

warga Jemaat.

Berdasarkan panggilan tersebut Gereja harus berperan penting dalam

menghidupkan panggilan tersebut. Dalam kondisi tertentu Gereja harus dapat

melakukan Advokasi dan menjadi saksi masyarakat terhadap permasalahan sosial

secara lokal, nasional, dan internasional. Dalam berbagai situasi, lebih baik kita

mencari partner yang memiliki agama dan latar belakang yang berbeda, yang

dapat mendiskusikan concern kita akan keadilan, perdamaian, dan penghargaan

akan ciptaan. Kerja sama semacam itu seharusnya dengan alasan yang strategis,

karena tindakan kita akan lebih efektif bila kita bergabung dengan yang lainnya.

Kerja sama tersebut menunjukkan bahwa kita tidak memonopoli permasalahan.

Model semacam ini sangat penting karena Gereja memang harus

menyesuaikannya.36

2.3 Cakupan Pelayanan Diakonat

Ketika berbicara tentang pelayanan diakonat maka yang menjadi pertanyaan

adalah siapa saja yang menjadi sasaran pelayanan diakonat? Pelayanan diakonat

pertama-pertama harus dimulai dari anggota-anggota keluarga.37 Artinya bahwa

keluarga adalah titik berangkat dari pelayanan, ketika warga jemaat mampu

membangun keluarganya maka warga jemaat juga akan mampu membangun

sesamanya di luar keluarganya.

36 Ibid, 147.
37 Ibid, 27.
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Sasaran diakonat yang berikut adalah dalam persekutuan, di mana injil

diberitakan dan dipercayai, yaitu di dalam jemaat. Di situ mereka yang lemah dan

yang membutuhkan bantuan harus memperoleh bagian dalam kebahagiaan umat

Allah dan tidak boleh ada orang yang hidup dalam kesusahan karena penyakit,

kemiskinan, penderitaan, kesepian, dan lain-lain.38

Dari kelompok jemaat harus makin bertambah besar dan menyebar ke luar,

melewati batas-batas jemaat dan batas-batas negeri mereka.39 Dalam hal ini

pelayanan diakonat bukan saja disuruh untuk melayani orang-orang yang seiman

dengan kita, tetapi juga orang-orang lain, bahkan orang-orang yang memusuhi

kita.40 Berkaitan dengan pelayanan diakonat pada semua orang, Yesus juga

menekankan untuk melayani mereka yang hina, di sini menurut banyak penafsir

bukan saja  terbatas pada anggota-anggota jemaat, tetapi mencakup semua orang,

sesama manusia yang hidup dalam kesusahan.41

C. KEBIJAKAN EKONOMI GMIT

Dalam menjalankan tugas pelayanan sebagai pekerja Allah di dalam dunia,

GMIT tidak saja berkutat dengan hal-hal yang bersifat spiritual saja, namun lebih

dari itu GMIT  juga menjadi pelayan dalam meningkatkan kualitas kehidupan

sosial jemaat. Salah satu tugas peleyanan GMIT yang harus dikerjakan adalah ikut

terlibat dalam peningkatan kesejahteraan Jemaat lewat pemberdayaan ekonomi

38 Ibid.
39 Ibid.
40 Ibid, 26.
41 Ibid, 27.
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jemaat. Menyadari akan tugas tersebut GMIT membentuk visi-misi pelayanan

untuk dapat menjawab kebutuhan jemaat.

Visi pelayanan GMIT sebagai gereja yang Misioner, yaitu  sebagai

berikut42:

1) Gereja yang memahami diri sebagai keluarga Allah yang terikat

oleh kasih Kristus dan secara bersama-sama ikut serta dalam karya

penyelematan Allah bagi dunia;

2) Gereja yang memahami diri sebagai umat keluaran yang diutus ke

dalam  dunia membawa Syalom Allah di mana semua anggota

GMIT berfungsi sebagai surat Kristus yang hidup untuk membawa

kabar baik bagi dunia sesuai dengan teladan  Kristus Sang

Diakonos Agung.

3) Gereja yang jemaat-jemaatnya saling membina, membangun dan

bertumbuh menuju kedewasaan penuh sesuai dengan kepenuhan

Kristus.

Untuk mewujudkan visinya, GMIT terpanggil untuk melaksanakan misi

pelayanan Koinonia, Marturia, Diakonia, Liturgia dan Oikonomia yang

selanjutnya disebut sebagai Pancapelayanan GMIT.43

1. Menghadirkan GMIT sebagai sebuah persekutuan Gereja Kristen

yang Esa, Kudus Am serta Rasuli yang secara inklusif

menyampaikan Syalom Allah di dunia dalam kebersamaan dan

42Hasil Persidangan pada tanggal 20 September-2 Oktober 2011 di Jemaat GMIT Elim

Naibonat, Klasis Kupang Timur, 48.
43 Ibid.
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kesetaraan dalam pelayanan dan secara aktif mengembangkan

persekutuan hidup yang produktif sebagai warga Indonesia serta

memajukan kebaikan dunia dan kemanusiaan;

2. Mengembangkan teologia dan spiritualitas yang menyatakan jati

diri GMIT sebagai utusan Kristus yang oleh karenanya

memungkinkan keterlibatan segenap anggota jemaat GMIT dalam

berbagai bidang kehidupan di dunia sebagai pengejawantahan

kesaksian hidup;

3. Menyatukan, mengarahkan, dan mendayagunakan berbagai karunia

dan talenta anggota GMIT dalam pelayanan bagi Jemaat dan

masyarakat untuk menjawab berbagai kebutuhan nyata anggota

Jemaat, masyarakat dan kemanusiaan secara holistik, komprehensif

dan berkelanjutan;

4. Menghadirkan GMIT sebagai komunitas ibadah yang visioner dan

misioner, dengan jati diri GMIT yang khas, yang diwujudyatakan

dalam seluruh aspek kehidupan berjemaat, bermasyrakat,

berbangsa dan kemanusiaan;

5. Membangun struktur dan fungsi GMIT yang berdisiplin, kreatif,

produktif dan memiliki akuntabilitas yang tinggi sebagai landasan

organisasi yang tangguh guna terlibat dalam berbagai aktivitas

pelayanan dalam asas presbiterial sinodal sekaligus memiliki

kepedulian ekologi yang tinggi.

Berdasarkan tekad Sinode GMIT untuk melakukan pelayanan yang

berkualitas yang tercermin dalam visi-misi pelayanannya , GMIT juga
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membentuk program-program pelayanan dalam berbagai bidang pelayanan agar

dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang berbasis pada kesejahteraan jemaat

secara rohani maupun jasmani dalam berbagai bidang. Salah satu program yang

dibentuk oleh GMIT adalah program untuk mensejahterakan Jemaat secara

ekonomi.  Program untuk mensejahteraakan masyarakat secara ekonomi tersebut

terdapat dalam Program Strategis RIP 2011-2030 yang tercantum dalam bidang

diakonia. Program strategisnya yaitu mengusahakan optimalisasi berbagai karunia

dan talenta anggota GMIT dalam pelayanan bagi jemaat dan masyarakat untuk

menjawab berbagai kebutuhan nyata anggota jemaat, masyarakat, dan

kemanusiaan.44 Tujuan dari program strategis tersebut yaitu meningkatkan peran

serta GMIT dalam berbagai aksi pelayanan diakonia secara holistik, komprehensif

dan berkelanjutan sebagai perwujudan ajaran Kristus Sang Diakonos Agung.45

Sasaran dari program tersebut adalah, pertama, berkembangnya program prioritas

GMIT di daerah-daerah kantung kemiskinan di wilayah pelayanan GMIT. Kedua,

meningkatnya usaha-usaha ekonomi anggota GMIT berbasis penggunaan SDA

secara berkelanjutan. Ketiga, meningkatnya pelayanan diakonia GMIT secara

holistik, komprehensif dan berkelanjutan, baik pada  tataran GMIT,  regional,

nasional, dan global.46

44 Ibid, 77.
45 Ibid.
46 Ibid.


