
35

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Gambaran Umum Desa Linamnutu

Desa Linamnutu terdiri atas tiga dusun: Oetaman, Hasanuf dan Linamnutu.

Di ketiga dusun tersebut terdapat  sembilan RW. Berdasarkan wilayah, Desa

Linamnutu memiliki batas-batas sebagai berikut: Sebelah utara Desa Linamnutu

berbatasan  dengan  Desa Mio, Kecamatan Amanuban Selatan, sebelah Selatan

berbatasan dengan Sungai Noelmina, Kabupaten Kupang, sebelah timur

berbatasan dengan Desa Polo, Kecamatan Amanuban Selatan, dan sebelah barat

berbatasan dengan Sungai Noelmina, Kabupaten Kupang. Desa ini berada di tepi

aliran Sungai Noelmina (17 km). Desa Linamnutu terletak 9 km dari ibu kota

kecamatan (Panite) dan 59 km dari ibu kota kabupaten (So’e).

Desa Linamnutu adalah desa yang sebagian wilayahnya ada di dataran tinggi

dan sebagaian ada di dataran rendah. Curah hujan di desa ini tergolong rendah,

yakni dalam satu tahun hujan terjadi selama 4 bulan (November, Desember,

Januari dan Februari). Kebanyakan dari masyarakat Desa Linamnutu berprofesi

sebagai petani, yakni berjumlah 2422 orang dengan luas sawah 650 ha, hasil

pertanian yang diproduksi oleh masyarakat yaitu berupa beras, jagung, kacang

tanah, ubi kayu, cabai, tomat, mentimun, kangkung, dan kacang turis. Selain

berprofesi sebagai petani, ada juga masyarakat yang berprofesi sebagai peternak

yakni berjumlah 396 orang, hasil peternakkan dari Desa Linamnutu berupa sapi

dan babi.
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Gambar: 3.1 Peta Kabupaten Timor Tengah Selatan

Sumber: Selayang Pandang Kabupaten Timor Tengah Selatan

Penduduk di Desa Linamnutu sebagian besar adalah suku Timor, dan

sebagian kecil  dari suku Flores, Rote dan Sabu. Para pendatang umumnya

menempati wilayah Linamnutu  karena memiliki usaha pertanian di desa tersebut

dan karena kawin-mawin. Masyarakat di Desa Linamnutu pada umumnya

beragama Katolik dan  Protestan. Topografi Desa Linamnutu yang terdiri atas

dataran tinggi dan rendah turut menentukan adanya perkampungan-

perkampungan. Topografi Desa Linamnutu yang demikian juga menjadi kendala

terhadap arus transportasi, di mana jalan yang berbatu-batu, berbukit-bukit dan

melewati Sunggai Noelmina.

2. Gambaran Umum Jemaat Betania Oetaman-Desa Linamnutu

Jemaat GMIT Betania Oetaman adalah bagian dari Jemaat  GMIT Taum,

namun pada tahun 2002 diadakan pemekaran. Berdirinya GMIT Betania Oetaman

diprakarsai oleh beberapa masyarakat seperti Bapak Marten Lassa dan Bapak
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Marten Se’u. Semenjak GMIT Betania Oetaman berdiri sebagai Jemaat mandiri

sudah ada dua pelayan yang ditempatkan di Gereja tersebut, pelayan yang pertama

adalah Pdt. Yuliana Paraede/Haubale yang bertugas sejak tahun 2002 hingga

tahun 2004. Beliau digantikan oleh Pdt. Yonas Nenabu S.Th,  yang bertugas di

tempat tersebut sejak tahun 2004 sampai tahun 2013.

Jemaat Betania Oetaman hidup berdampingan dengan jemaat lain dari Gereja

tetangga, yakni dari Gereja Pentakosta dan Gereja Katolik. Jemaat di GMIT

Betania Oetaman berdasarkan sensus tahun 2012 berjumlah 928 jiwa yang terdiri

dari 471 laki-laki dan 452 orang perempuan. Mata pencahariaan jemaat setempat

sebagian besar adalah  petani, yakni berjumlah 227 orang, sisanya berprofesi

sebagai pegawai negeri sipil (PNS) 5 orang, guru 5 orang dan ibu rumah tangga

224 orang. Sumber daya manusia di jemaat tersebut dapat dikatakan rendah, hal

ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 tingkat pendididkan warga jemaat Betania Oetaman

Tingkat Pendidikan Jumlah

Taman Kanak-Kanak 52 orang

Sekolah Dasar 509 orang

Sekolah Menengah Pertama 59 orang

Sekolah Menegah Atas 62 orang

Perguruan Tinggi 8 orang

Sumber: data statistik Jemaat GMIT Betania Oetaman, 2012.
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3. Kegiatan Ekonomi

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, jemaat Betania Oetaman melakukan

beberapa kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh jemaat

meliputi beberapa sektor yaitu:

a. Pertanian

Kegiatan ekonomi di sektor ini adalah kegiatan yang paling banyak

dilakukan oleh jemaat. Luasnya lahan persawahan dan tersedianya

saluran irigasi menjadi salah satu pendukung yang menjadikan  sektor

pertanian (sawah) sangat diminati oleh jemaat.

Dalam satu tahun jemaat melakukan tiga kali musim kerja yakni

setiap empat bulan. Untuk menanami satu hektare sawah, jemaat

membutuhkan modal yang berkisar Rp 2.000.000 hingga Rp 6.000.000

yang digunakan untuk membeli pupuk Rp 1.000.000, rontok Rp

1.200.000, dan angkat pematang Rp 1.000.000.1 Biaya pekerja Rp

200.000 untuk empat orang, traktor Rp 300.000. Dengan modal yang

demikian keuntungan yang didapat dari  hasil kerja 1 Hektare yaitu 1

Ton, namun bila dikerjakan sesuai petunjuk dinas pertanian  hasil yang

didapat mencapai 6 hingga 7 ton. Hasil tersebut bila dikalkulasikan

dalam bentuk rupiah keuntungan yang diperoleh berkisar  Rp 5.000.000

hingga Rp 10.000.000 perhektare. Hasil yang diperoleh biasanya dijual

Rp 6000 perkilogram hingga Rp 8000 perkilogram.2 Hasil ini juga hanya

ditemui di wilayah lereng. Dalam melakukan kegiatan pertanian di sawah

warga tidak melakukannya secara serentak, sehingga yang terjadi

1 Bapak  Yohanis Nome (Sekertaris Gereja), wawancara (Minggu 6 Januari 2013).
2 Ibu Mince Malelak (Jemaat), wawancara (Sabtu 23 Januari 2013).
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seringkali ada sawah yang tidak mendapatkan pasokan air karena jalur

aliran air ditutup oleh warga yang sudah memanen hasil usahanya terlebih

dahulu. Hal ini menyebabkan pertumbuhan padi yang ditanam tidak

berkembang dengan baik.

Keuntungan yang diperoleh, digunakan untuk kebutuhan sehari-hari,

kegiatan keluarga (pernikahan, kematian dan kegiatan-kegiatan adat

lainnya). Dalam hal ini hanya beberapa orang Jemaat saja yang

menggunakan keuntungan tersebut untuk membiayai pendidikan anak-

anak sampai ke perguruan tinggi (empat orang ).3

b. Peternakkan

Sektor peternakkan (sapi dan babi)  adalah sektor kedua yang ditekuni

oleh Jemaat dalam meningkatkan ekonomi mereka. Usaha peternakkan

adalah usaha sampingan yang warga Jemaat lakukan selain petani sawah.

Kondisi alam yang subur dan  terdapat banyak hamparan rumput

memungkinkan warga Jemaat untuk menjadikan wilayah ini sebagai

wilayah peternakkan. Dalam memelihara ternak, khususnya sapi

kebanyakan warga memelihara dengan cara melepas di alam bebas.

Untuk ternak babi mereka memelihara di dalam kandang dengan pakan

dan kandang seadanya.  Seekor sapi biasanya dijual dengan harga Rp

3.000.000 untuk  satu ekor sapi betina dan 6.000.000 untuk  satu ekor sapi

jantan, sedangkan untuk babi yang kecil dijual Rp 200.000 perekor

sedangkan yang besar Rp 500.000 hingga Rp. 1.000.000 perekor.4 Hasil

3 Pdt Yonas Nenabu (pelayan), wawancara (Minggu 6 Januari 2013).
4 Bapak yohanis Nome (Sekertaris Jemaat), wawancara ( Minggu 6 Januari 2013) dan

Ibu Mince malelak   (Jemaat),wawancara (Sabtu 23 januari 2013).
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penjualan ternak biasa digunakan untuk mendanai modal untuk

pengerjaan sawah dan kebutuhan sehari-hari. Usaha peternakkan sudah

10 tahun mengalami penurunan 25%  yang diakibatkan karena adanya

pembagian lahan pertanian dan peternakkan. Hal tersebut menyebabkan

lahan untuk peternakkan semakin sempit sehingga ternak yang ada tidak

memiliki cukup pangan dan tempat untuk berkembang biak. Hal ini

kemudian menggangu sektor lain, seperti sektor pertanian dan

perkebunan. Tak jarang ternak sapi masuk ke dalam areah sawah dan

pekarangan rumah warga kemudian merusak tanaman yang ada.5

c. Perkebunan

Sektor perkebunan  adalah sektor yang paling sedikit ditekuni oleh

warga Jemaat. Sektor perkebunan yang dimaksud adalah perkebunan di

pekarangan rumah.  Adapun jenis-jenis yang ditanam di pekarangan

berupa sayur-sayuran (singkong, labu, terung, cabai dan lain-lain),

kacang-kacangan, kelapa, tuak, pisang dan lain-lain.  Hasil dari

pekarangan warga ini tidak mendatangkan keuntungan secara finansial,

karena hasil yang ada hanya digunakan untuk konsumsi dalam rumah

tangga. Hal ini terjadi karena warga belum memiliki pengetahuan yang

cukup untuk mengembangkan jenis-jenis tanaman di atas.

B. PANDANGAN WARGA JEMAAT TENTANG PERAN GEREJA

DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI

5 Bapak yohanis Nome (Sekertaris Jemaat), wawancara (Minggu 6 Januari 2013).
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Masalah-masalah ekonomi yang ditemui oleh warga Jemaat Betania Oetaman

adalah masalah yang juga menjadi tanggung jawab Gereja.  Gereja bukan saja

berperan dalam kegiatan spiritual, tetapi juga berperan  dalam kegiatan-kegiatan

sosial. Agar Gereja dapat berperan dengan baik dalam fungsi sosialnya, warga

Jemaat harus memiliki pemahaman tentang fungsi sosial Gereja tersebut.

Warga Jemaat di Betania Oetaman memiliki pemahaman bahwa bidang

ekonomi juga adalah bidang pelayanan Gereja. Ada beberapa alasan yang

dikemukakan warga Gereja untuk mendukung pemahaman mereka, misalnya

Bapak Henok Nome yang mengatakan bahwa bidang ekonomi dan bidang

pelayanan Gereja adalah dua hal yang saling mendukung. Baginya bidang

ekonomi adalah salah satu faktor yang mendukung keberlangsungan pelayanan di

suatu tempat. Beliua mengatakan

“Bidang ekonomi Gereja adalah bidang pelayanan Gereja karena bila
ekonomi lemah maka pelayanan umat beragama juga lemah. Salah satu
contoh ketika ibadah rumah tangga ada yang menolak karena tidak punya
kolete, hal itu terjadi karena sudah menjadi kebiasaan warga jemaat setiap
ibadah rumah tangga harus ada kolete. Bidang ekonomi harus diperhatikan
karena nanti berpengaruh pada pelayanan Gereja.”6

Pemahaman Bapak Henok Nome senada dengan pendapat Bapak Yusak

Neombanu. Beliau mengatakan bahwa Gereja perlu memperhatikan

perekonomian jemaat karena hasil yang baik dari jemaat juga berimbas pada

Gereja, misalnya dengan sumber daya alam dan manusia yang dikelolah dengan

baik oleh Gereja tentu akan menghasilkan perekonomian yang baik.

Perekonomian yang demikian akan membawa manfaat bagi Gereja lewat

pendapatan persembahan, yang kemudian akan mendukung pelayanan Gereja

6 Bapak Henok Nome (Penatua), wawancara (Sabtu 23 Januari 2013).
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secara materi.7 Pendapat-pendapat di atas juga diyakini oleh Pdt Yonas Nenabu,

beliau berasumsi bahwa bidang ekonomi adalah bidang pelayanan Gereja karena

persembahan yang jemaat berikan kepada Gereja memiliki kaitan yang sangat erat

dengan tingkat ekonomi warga jemaatnya.8

Selain asumsi bahwa bidang ekonomi adalah bidang pelayanan Gereja karena

berkaitan dengan persembahan jemaat, yang juga adalah salah satu faktor

pendukung keberlangsungan pelayanan. Pendapat lain mengatakan bahwa untuk

memberdayakan ekonomi tidak saja berbicara tentang kegiatan ekonomi, tetapi

juga berkaitan erat dengan iman.  Pandangan yang demikian juga menjadi

penekakanan  dari Bapak Josepus Hauteas beliau mengatakan9:

“Gereja harus berperan di dalam ekonomi  jemaat karena pada saat kita
bicara tentang ekonomi warga Gereja, sudah pasti sonde bisa lepas  dari
pembicaraan tentang iman. Iman yang saya maksud adalah Gereja tidak
hanya omong di khotbah-khotbah saja, tetapi Gereja juga harus kasih
teladan buat warga jemaat. Misalnya kalo kita di Linamnutu yang
kebanyakan semua petani, mungkin Gereja bisa berikan teladan cara
bertani yang baik.”

Pendapat dari Bapak Josepus Hauteas juga serupa dengan pandangan dari

Bapak Nitanel Beti, Mateos Tce,  Yosepus Neolaka, dan Nimrot Boimau.  Mereka

mengatakan bahwa Gereja dapat menunjukkan kepeduliannya bagi warga jemaat

dengan ikut mendoakan, memberikan masukan lewat khotbah-khotbah dan

melakukan  pendampingan, serta teladan bagi warga Jemaat dalam

mengembangkan kegiatan ekonomi mereka. Karena itulah  bidang ekonomi

menjadi bidang pelayanan Gereja karena  salah satu tindakan iman Gereja adalah

menjadi model bagi mereka dalam meningkatkan ekonomi Jemaat. Lewat

7 Bapak Yusak Neombanu (Bendahara Jemaat), wawancara (Sabtu 23 Januari 2013).
8 Pdt Yonas Nenabu (Pelayan), wawancara (Minggu 6 Januari 2013).
9 Bapak Josepus Hauteas (jemaat), wawancara (6 Januari 2013).
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pemahaman yang demikian salah satu peran Gereja adalah menjadi motivator bagi

warganya. Gereja harus mampu memberikan dorongan bagi warga jemaat agar

dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan baik sehingga mensejahterakan

kehidupan mereka.10 Gereja berperan sebagai salah satu lembaga yang

memperhatikan kehidupan secara fisik dan psikis.

C. TINDAKAN KONGKRET YANG TELAH DILAKUKAN GEREJA

DALAM MEMBERDAYAKAN EKONOMI JEMAAT

Ada beberapa hal yang telah dilakukan Gereja dalam rangka memberdayakan

ekonomi warga jemaat di GMIT Betania Oetaman peran-peran tersebut adalah

sebagai berikut:

1. Suara Gembala dalam Menanggapi Sistem Ijon

Praktek Ijon pernah menjadi sistem pemasaran yang dianut oleh sebagian

warga Jemaat. Praktek tersebut kemudian mendapat perhatian dari pihak Gereja,

dengan alasan bahwa sistem yang demikian membawa kerugian yang besar bagi

warga. Bentuk perhatian yang dilakukan oleh Gereja dalam merespons masalah

tersebut adalah dengan menyuarakan suara gembala. Suara Gembala berisi

larangan adanya sistem tersebut dalam memasarkan hasil pertanian. Suara

gembala  membuahkan hasil yakni dalam tiga tahun terakhir ini sistem ijon sudah

tidak kelihatan di dalam lingkup warga Jemaat Betania Oetaman.11

2. Peternakkan Babi

Usaha peternakkan babi yang saat ini sedang ditekuni oleh enam keluarga

merupakan salah satu tindakan nyata yang telah dilakukan oleh Gereja. Usaha

10 Ibu Adriana Tce (Jemaat), wawancara (Sabtu 23 Januari 2013).
11 Bapak Yusak Neombanu (Penatu), wawancara (Sabtu 23 Januari 2013).
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peternakkan babi ini awalnya dilakukan oleh pelayan setempat yaitu Pdt Yonas

Nenabu sebagai usaha pribadi yang kemudian memiliki hasil yang baik. Beliau

lalu memasukkan kegiatan tersebut sebagai salah satu kegiatan Gereja dengan

cara menggulirkan babi-babi milik Gereja pada warga jemaat untuk dipelihara dan

hasil yang diperoleh  satu ekor dikembalikan pada Gereja dan yang lainnya

dikembangkan oleh warga. Usaha ini sudah dijalankan sejak tahun 2004.12 Dari

pemeliharaan babi tersebut Gereja bertanggung jawab untuk menyediakan obat-

obatan apa bila ternak babi terserang penyakit, namun dalam hal ini ketika jemaat

diberikan modal usaha untuk mengembangkan ternak babi mereka tidak dibekali

dengan cara-cara pemeliharaan yang baik sehingga cara pemeliharaanpun masih

bersifat tradisional dengan makanan seadanya.13

3. Motivasi

Motivasi yang diberikan oleh Gereja kepada jemaat dalam bentuk khotbah-

khotbah dalam setiap pertemuan ibadah, pendampingan pastoral yang dilakukan

oleh pelayan, berdoa bersama di mulut bendungan pada awal musim tanam, doa

bibit setiap bulan Oktober, serta rapat tahunan bersama pemerintah desa dalam

rangka pengelolaan sumber daya alam.14

4. Bantuan Diakonia

Bantuan diakonia ini diberikan kepada Jemaat yang benar-benar

membutuhkan seperti janda dan yatim piatu. Bantuan ini diberikan  setiap akhir

tahun berupa sembako dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Untuk menjalankan

12 Pdt Yonas Nenabu (Pelayan), wawancara  (Minggu 6 Jnuari 2013).
13 Bapak Yohanis Nome ( sekertaris Jemaat), wawancara (Minggu 6 januari 2013).
14 Bapak  Henok Nome (Penatua), wawancara (Sabtu 23 Januari 2013).



45

program bantuan diakonia, dana diambil dari persembahan warga Jemaat per

minggu yakni ada persembahan khusus untuk diakonia setiap minggunya.15

D. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI GEREJA DALAM

MEMBERDAYAKAN EKONOMI WARGA JEMAAT

Dalam menjalankan perannya untuk memberdayakan ekonomi warga jemaat,

Gereja belum berfungsi secara baik.  hal ini dikatakan oleh Bapak Yosepus

Neolaka.

“Peran Gereja selama ini yang saya lihat masih berupa motivasi lewat
khotbah-khotbah, namun untuk benar-benar menyentuh permasalahan yang
sedang terjadi tidak ada. Saya ambil contoh peran Gereja tidak saya lihat
dalam pendidikan  atau sumber daya manusia. Gereja belum pernah kasih
bantuan untuk anak-anak yang sekolah atau untuk biayai warga untuk ikut
sosialisasi pertanian atau peternakkan.”16

Pendapat Bapak Yosepus Neolaka menunjukkan bahwa Gereja belum benar-

benar berfungsi dengan baik sebagai salah satu lembaga sosial yang ada di tengah-

tengah warga masyarakat. Ketidakmampuan Gereja dalam  melakukan fungsi

sosialnya adalah karena Gereja terhalang oleh beberapa kendala baik  itu

kendalala yang ada dalam kehidupan masyarakat Linamnutu secara umum

maupun kendala yang datang dari diri Gereja sendiri.

1. Kendala-Kendala Umum yang Dihadapi Masyarakat Linamnutu

a. Modal

Modal menjadi kendala bagi Jemaat dalam mereka memulai suatu

kegiatan ekonomi. Hal ini terjadi karena warga belum bisa mengatur hasil

panen yang ada dengan baik.  Karena itu hasil yang diperolehpun tidak bisa

15 Bapak yohanis Nome (Sekertaris Jemaat),  wawancara ( Minggu 6 Januari 2013).
16 Yosepus Neolaka (jemaat), wawancara (Minggu 6 Januari 2013).
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memenuhi kebutuhan mereka sampai musim kerja berikutnya.  Untuk

memenuhi kebutuhan pertanian tak jarang sebagian warga sering menjual

ternak.17 Hal ini juga yang dialami oleh Bapak Josepus Hauteas yang sudah

satu tahun tidak mengerjakan lahan persawahannya beliau mengatakan18:

“Saya kehabisan uang untuk mengurus rumah tangga dan sekolah
anak-anak karena itu saya tidak bekerja. Saya akan kembali
bekerja apabila saya sudah punya modal.”

Masalah modal timbul karena sistem ijon yang warga anut di mana

warga menjual hasil sebelum panen dengan harga yang lebih rendah dari

setelah panen dan tidak menyisakan sedikitpun hasil panen yang ada untuk

dijadikan bibit. Hal tersebut juga menyebabkan warga kehilangan modal

untuk musim kerja berikut.  Bahkan dalam beberapa kasus warga

menggadaikan lahan mereka yang kemudian berakhir pada penjualan. Saat

ini sudah ada 17 lahan potensial yang digadaikan oleh warga.19

b. Tidak adanya Model bagi Warga untuk diteladani dalam

Melakukan Kegiatan Ekonomi.

Dalam melakukan kegiatan ekonomi warga membutuhkan model

ahli untuk memberikan teladan dalam hal cara bertani dan beternak yang

baik. Tidak adanya model ahli bagi warga dalam melakukan kegiatan

mereka menyebabkan  cara bertani dan beternak masyarakatpun masih

tergolong tradisional. Karena itu hasil yang diperolehpun tidak mencapai

17 Bapak Nitanel Beti (jemaat), wawancara( Sabtu 23 Januari 2013).
18 Bapak Josepus Hauteas (jemaat), wawancara (6 Januari 2013).
19 Yusak Neobanu (bendahara Jemaat), wawancara ( Sabtu 23 Januari 2013).
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standar yang diinginkan. Dalam hal ini salah satu keluhan dari warga

Jemaat adalah tidak adanya penyuluh pertanian di desa tersebut.20

c. Sumber Daya Manusia

Sumber daya alam yang melimpah di wilayah Linamnutu tidak

didukung dengan sumber daya manusia yang memadai. Dalam hal ini

tingkat pendidikan yang masih sangat rendah mengakibatkan warga belum

bisa mengolah sumber daya alam yang ada semaksimal mungkin.21 Selain

itu tidak tersedianya sarana pendidikan yang cukup,  hanya terdapat satu

unit sekolah dasar di Desa Linamnutu. Hal itu mengakibatkan kebanyakan

masyarakat memiliki pendidikan hanya sampai pada tingkat sekolah dasar.

Cara mengolah sumber daya alampun masih sangat tradisonal, misalnya

dalam sektor peternakkan sapi. Sapi diternakkan dengan cara dilepas untuk

mencari makan sendiri, sehingga sering kali sapi tersebut hilang, bahkan

mati.22 Cara pemeliharaan yang demikian juga mengakibatkan sektor lain

tergangu, karena ternak sapi yang dilepas merusak tanaman-tanaman  milik

warga baik yang ada di pekarangan maupun di lahan persawahan.23

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang kurang diperhatikan menjadi salah satu

hambatan bagi warga dalam  mengembangkan potensi alam yang ada.

Salah satu sarana yang tidak diperhatikan adalah sarana  jalan yang masih

20 Pdt Yonas Nenabu (pelayan), wawancara (Linamnutu, Minggu 6 Januari 2013).
21 Bapak Nitanel Beti (jemaat), wawancara ( Sabtu 23 Januari 2013).
22 Mama Adriana Tce (jemaat), wawancara (Sabtu 23 Januari 2013)
23 Bapak Josepus Hauteas (Jemaat), wawancara (Minggu 6 Januari 2013).
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berbatu-batu dan tidak adanya alat transportasi yang masuk ke daerah

tersebut, membuat masyarakat sulit untuk terhubung dengan daerah-daerah

sekitar. Selain jalan sarana lain yaitu saluran irigasi yang dalam dua tahun

terakhir mengalami kerusakan yang membuat hasil panen masyarakat

berkurang. Hal tersebut terjadi karena kekurangan pasokan air dalam

mengolah potensi pertanian yang ada.24

Berkaitan dengan prasarana yang tidak diperhatikan mengakibatkan

pemasaran hasil pertanianpun terhambat, warga sulit untuk membawa

keluar hasil pertanian untuk dipasarkan. Warga juga sering kali menjual

hasil pertanian dengan harga yang sangat rendah karena kesulitan dalam

mendapatkan konsumen. Kondisi demimikian terjadi karena hasil pertanian

mereka hanya dipasarkan di dua pasar, yakni di pasar Panite dan pasar Batu

Putih.25

e. Budaya

Sikap kekeluargaan dalam Desa Linamnutu masih sangat dijunjung

tinggi, karena itu sering kali warga mengorbankan milik mereka demi

terciptanya suasana kekeluargaan yang kondusif. Misalnya, ada warga yang

memberikan atau menjual ternaknya untuk dapat menyumbangkan pada

kerabat yang  sedang melakukan kegiatan adat seperti pernikahan atau

diberikan kepada kerabat yang  sedang mengalami dukacita. Selain

digunakan untuk menyumbang, warga juga sering menjual lahan pertanian

mereka untuk melakukan kegiatan  adat seperti pembayaran belis dan

perayaan pesta pernikahan. Hal ini kemudian mengakibatkan warga

24 Bapak Yusak Neombanu (Bendahara Jemaat), wawancara (Sabtu 23 januari 2013)
25 Mama Mince Malelak (jemaat), wawancara ( Sabtu 23 Januari 2013).
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kehilangan lahan dan ternak untuk dikembangbiakkan menjadi sumber

pendapatan yang tetap.26 Kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat penting

bagi warga, menurut mereka pemberian yang mereka berikan mewakili isi

hati mereka oleh karena itu mereka harus memberikan yang terbaik

kegiatan ini dalam bahasa dawan disebut antar Manekat.27

2. Kendala-Kendala yang Datang dari Tubuh Gereja

a. Dana

Menurut Bapak Yusak Neombanu selaku bendahara Gereja

pendapatan lewat persembahan jemaat masih tergolong kecil, yakni per

bulannya Gereja mendapat pasokan dana dari warga senilai Rp 500.000

hingga Rp 3.000.000. Pendapatan tersebut tidak mencukupi kebutuhan

pelayanan dalam Gereja. Dengan dana yang demikian kecil, Gereja tidak

mampu untuk membangun suatu lembaga khusus untuk menangani

masalah perekonomian warga.28

b. Kurangnya Kerja Sama dengan Lembaga-Lembaga lain

Dalam menjalankan perannya tentu Gereja membutuhkan lembaga-

lembaga masyarakat yang lain untuk mendukung peran sosialnya. Dalam

kasus warga Jemaat di Betania Oetaman Gereja sebagai lembaga

masyarakat belum dapat menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga

lain. Kondisi tersebut terjadi karena pengetahuan tentang prosedur

kerjasama yang tidak dimiliki oleh warga Jemaat.  Hubungan antara

26 Pdt Yonas Nenabu (pelayan setempat), wawancara ( Minggu 6 Januari 2013).
27 Pdt Yonas Nenabu (pelayan setempat), wawancara ( Minggu 6 Januari 2013).
28 Bapak Yusak Neombanu (Bendahara Jemaat), wawancara (Sabtu 23 Januari 2013).
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Gereja dengan pemerintah (dinas pertanian, dan peternakkna), Gereja-

Gereja tetangga, LSM  juga belum terjalin dengan baik. Hal tersebut

kemudian berimbas pada peran Gereja untuk mengembangkan sumber

daya manusia lewat sosialisasi dan pelatihan-pelatihan. Saat ini Gereja

belum mampu untuk mengundang lembaga-lembaga berwenang atau

LSM di bidang ekonomi dan pertanian untuk melakukan kerjasama

dalam menangani masalah ekonomi yang sedang terjadi dalam

kehidupan berjemaat di Betania Oetaman. Sejauh ini hubungan Gereja

hanya sebatas pembicaraan lewat rapat tahunan, namun belum sampai

pada pelaksanaan secara kongkret.29

Sikap tertutup majelis jemaat GMIT Betania Oetaman Desa

Linamnutu terhadap lembaga-lembaga lain yang ada di luar Gereja

terjadi karena dalam beberapa waktu yang lalu warga pernah mengalami

pengalaman buruk yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi mereka.

Ada oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan pemerintah, agama

dan lembaga tertentu  dengan dalih ingin membantu, namun pada akhir

warga justru ditipu dan mereka mengalami banyak kerugian.30

E. HARAPAN-HARAPAN WARGA JEMAAT DALAM BIDANG

EKONOMI

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan ke depanya untuk memberdayakan

ekonomi warga Jemaat, yaitu sebagai berikut:

1. Koperasi

29 Bapak Henok Nome (penatua), wawancara (Sabtu 23 januari 2013).
30 Bapak yohanis Nome (Sekertaris Jemaat),  wawancara ( Minggu 6 Januari 2013).
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Koperasi  adalah salah satu jalan keluar yang dapat menolong warga untuk

keluar dari masalah ekonomi, khususnya dalam pemasaran hasil-hasil pertanian.

Dengan adanya koperasi, hasil-hasil pertanian dapat ditampung di koperasi

tersebut dan dijual dengan harga yang menguntungkan bagi warga dan tanpa

mengalami kendala dalam hal transportasi.31

2. Kerja Sama yang Baik dengan Pihak Lain

Salah satu harapan warga ke depan adalah Gereja memiliki kerja sama yang

baik dengan pihak lain seperti pemerintah dan Gereja-Gereja tetangga, LSM,

Sinode GMIT. Hal ini perlu karena untuk menciptakan suatu lingkungan yang

sejahtera Gereja tidak dapat bekerja sendiri, Gereja butuh badan-badan lain yang

ada dalam masyarakat.32

3. Membatasi Sistem Kontrak dan Jual Beli Tanah

Sistem Kontrak dan jual beli tanah adalah salah satu kendala yang

mengakibatkan lemahnya pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu ke depan

diharapkan Gereja bersama pemerintah dapat bekerja sama untuk membatasi

sistem kontrak dan jual beli tanah. Hal ini dilakukan agar warga tidak kehilangan

mata pencahariaan mereka.33 Situasi ini juga menjadi harapan dari Bapak Yusak

Neombanu yang mengatakan:34

“Banyak tanah warga yang masih dalam status sewa, karena itu
saya sebagai masyarakat mau untuk nanti Gereja bisa menunjukan
perhatiaan yang lebih besar lagi. Saya kepingin untuk nanti
pelayan bisa bawa ini masalah dalam pertemuan-pertemuan di

31 Pdt Yonas Nenabu (Pelayan), wawancara (Minggu 6 Januari 2013).
32 Bapak mateosTce (jemaat,) wawancara (Senin 7 Januari 2013) dan Bapak yusak

Neombanu (Bendahara Jemaat),  wawancara (Sabtu 23 Januari 2013).
33 Pdt Yonas Nenabu (Pelayan), wawancara(Minggu 6 Januari 2013).
34 Bapak Yusak Neombanu (Bendahara), wawancara (Sabtu Januari 2013).
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klasis bahkan di sinode, sehingga tanah-tanah milik warga yang
disewakan nantinya dapat dikembalikan.”

4. Memasukan kegiatan pemberdayaan ekonomi warga jemaat dalam

program kerja majelis jemaat

Salah satu hal yang menjadi penyebab Gereja belum berfungsi dengan baik

dalam memberdayakan ekonomi jemaat adalah Gereja belum memasukan bidang

ekonomi sebagai salah satu bidang pelayanannya. Karena itu dalam menjalankan

tugas pelayanan bidang tersebut tidak terlalu diprioritaskan.  Menurut Bapak

Josepus warga jemaat sangat mengharapkan kegiatan pemberdayaan ekonomi

jemaat masuk dalam program dalam program kerja majelis jemaat.35

5. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam

kegiatan pemberdayaan. Selama ini Gereja kurang memperhatikan sumber daya

manusia warga Jemaatnya. Dalam menanggapi masalah ini Bapak Yosepus

Neolaka berharap agar dalam waktu-waktu yang akan datang Gereja dapat

menyediakan pos tertentu dalam rangka membantu warga jemaat yang memiliki

kemampuan secara akademik, namun tidak memiliki dana. Warga yang mendapat

bantuan dari Gereja kemudian kembali dan mengabdi di Jemaat tersebut.36 Selain

bantuan  pendidikan Gereja juga dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain

untuk melaksanakan sosialisasi atau pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan

kegiatan ekonomi yang ditekuni warga Jemaat.37

35 Bapak Josepus Hauteas (jemaat) dan  Bapak Nimrot Boymau (Penangung Jawab ),

wawancara  (Minggu 6 Januari 2013).
36 Bapak Yosepus Neolaka (jemaat), wawancara (Minggu 6 Januari 2013).
37 Bapak Mateos Tce (Jemaat), wawancara (Senin 7 Januari 2013).


