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BAB IV

ANALISA PERAN GEREJA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI

WARGA JEMAAT GMIT BETANIA OETAMAN DI DESA LINAMNUTU

A. PANDANGAN WARGA JEMAAT TENTANG PERAN GEREJA

DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI

Pada dasarnya cakupan pelayanan  atau diakonia Gereja tidak hanya berada

dalam bidang-bidang spiritual, tetapi juga berada dalam bidang-bidang sosial

termasuk bidang ekonomi. Hal demikian jugalah yang tercermin dalam perjanjian

lama dan perjanjian baru.  Dalam perjanjian lama para nabi dipakai Allah sebagai

alat untuk menghentikan dan mencegah kemiskinan serta ketidakadilan yang

terjadi. Perjanjian baru menjadikan Yesus sebagai tokoh sentral diakonia. Dalam

tindakan diakonia yang Yesus lakukan, Yesus juga menunjukkan perannya dalam

bidang-bidang sosial, misalnya Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan

saudara-saudara yang paling hina, dan siapa yang melayani orang-orang yang hina

tersebut dia juga melayani Yesus.

Demikian juga dengan pemahaman dari warga jemaat GMIT Betania

Oetaman Desa Linamnutu, mereka juga memahami pelayanan Gereja sebagai

bentuk pelayanan yang juga dapat mencapai kehidupan sosial mereka, khususnya

kehidupan ekonomi. Karena itu ada dua alasan yang mereka kemukakan berkaitan

dengan peran gereja dalam pemberdayaan ekonomi jemaat.
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1. Alasan Finansial

Gereja membutuhkan dukungan finansial dari warga jemaat dalam

menjalankan pelayanannya. Salah satu dukungan finansial yang diberikan

warga adalah dengan memberikan persembahan. Persembahan yang diberikan

oleh warga berkaitan erat dengan kehidupan ekonomi mereka. Karena itu

Gereja perlu memperhatikan kehidupan ekonomi warganya agar penopangan

secara finansial tetap ada. Pandangan ini memahami pelayanan Gereja sebagai

lembaga yang menarik simpati warga untuk mendapatkan dukungan dana.

Pendapat warga jemaat yang demikian tidak sesuai dengan makna diakonia

yaitu pembebasan manusia dari berbagai keterpurukan dan keterbelakangan.

Kehadiran Gereja di tengah-tengah masyarakat bukan untuk menambah beban,

tetapi Gereja hadir sebagai lembaga yang membawa pemebebasan bagi

warganya serta mewujudkan komunitas yang hidup dalam dalam

kesejahteraan, yang mencerminkan Kerajaan Allah di dalam dunia.

2. Alasan Teologis

Lembaga Gereja adalah lembaga yang di dalamnya hidup teladan-teladan

Kristus yang membawa kesejahteraan bagi warganya, Gereja harus mampu

menunjukkan imannya kepada Yesus Kristus dengan melakukan teladan yang

Yesus lakukan. Karena itu Gereja harus menunjukkan tindakan imannya

kepada Yesus sebagai lembaga yang mebawa kesejahteraan. Tindakan iman

tersebut ditunjukkan lewat khotbah-khotbah dan juga doa-doa yang selalu di

kumandangkan dalam setiap pertemuan. Warga  Betania Oetaman juga



55

meyakini bahwa setiap keberhasilan mereka dalam tindakan-tindakan

ekonomi, dapat terjadi karena dukungan doa dan pengajaran dari Gereja.

Keyakinan mereka ini diperkuat dengan pandangan bahwa tindakan iman

yang dilakukan oleh lembaga Gereja juga harus didukung dengan memberikan

teladan bagi warga jemaatnya.  Dengan peran gereja dalam mendoakan dan

dan memberikan pengajaran serta teladan ini mereka meyakini bahwa Gereja

telah melakukan diakonia yang menunjukkan imanya kepada Yesus Kristus

dengan membawa kesejahteraan bagi warganya. Pandangan demikian juga

disetujui oleh  Mama Ardiana Tce, beliau mengatakan:

“Menurut saya tindakan Gereja untuk meningkatkan kami punya
kehidupan ekonomi adalah tindakan yang Kristen. Karena Gereja buat
itu untuk kesehjahteraan kami sebagai jemaat.”

Pandangan warga jemaat yang demikian sesuai dengan hakekat diakonia

yaitu pembebasan  manusia dari berbagai keterpurukan dan

keterbelakangannya, sebagaimana secara penuh diperlihatkan oleh Yesus

Kristus sendiri. Pemahaman ini juga sesuai dengan diakonia dalam perjanjian

baru yakni dalam Matius 22:34-40, yaitu kasih kepada Allah tidak dapat

dipisahkan dengan kasih kepada sesama. Karena itu untuk melayani Allah

lembaga Gereja harus melayani sesama dengan memberikan pembebasan bagi

mereka dari segala kemiskinan dan ketidakadilan.

B. PERAN GEREJA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI JEMAAT

GMIT BETANIA OETAMAN DESA LINAMNUTU

Untuk memahami peran-peran yang dilakukan Gereja dalam bidang

pemberdayaan ekonomi warga jemaat, terlebih dahulu harus memahami makna
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dari Gereja. Gereja  adalah setiap orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus,

namun dalam tulisan ini akan lebih difokuskan pada makna Gereja sebagai

lembaga. Karena itu yang akan ditempatkan sebagai pemberdaya di sini adalah

lembaga Gereja yaitu Sinode GMIT beserta setiap pengurus dari tingkat sinode

sampai ke tingkat Gereja lokal yaitu majelis jemaat yang ada di GMIT Betania

Oetaman.

Berdasarkan pandangan tersebut penulis ingin mengidentifikasi peran-peran

yang telah dilakukan lembaga Gereja baik yang berada pada tingkat sinode

maupun pada tingkat Gereja lokal yaitu majelis jemaat GMIT Betania Oetaman.

Sejauh ini ada beberapa peran yang sudah dilakukan pihak lembaga Gereja dalam

rangka meningkatkan pemberdayaan ekonomi jemaat, peran-peran kongkret

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Motivasi

Dalam melakukan tanggung jawab sebagai pelayan bagi sesama,

khususnya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, majelis GMIT

Betania Oetaman melakukannya dengan cara memberikan motivasi bagi

warga jemaat dalam menghadapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan

kehidupan perekonomian mereka. Motivasi-motivasi tersebut disampaikan

lewat khotbah di setiap pertemuan ibadah serta dalam kunjungan dan

pendampingan pastoral. Motivasi juga diberikan dalam bentuk dukungan doa

yaitu doa bibit setiap bulan Oktober dan doa bersama di mulut bendungan

pada awal musim kerja.

Motivasi adalah salah satu hal yang penting untuk meningkatkan ekonomi

jemaat, hal ini sesuai dengan teori Max Weber tentang etika protestan, di
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mana nilai-nilai agama dan budaya dapat menjadi salah satu hal untuk

memotivasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian mereka. Hal yang

sama telah dilakukan oleh Majelis GMIT Betania Oetaman, namun

nampaknya nilai-nilai agama yang dipakai untuk mendorong warga jemaat

dalam meningkatkan ekonomi mereka belum benar-benar mampu merubah

kehidupan ekonomi warga jemaat GMIT Betania Oetaman. Hal ini terjadi

karena masyarakat belum mampu berpikir secara rasional dalam

mengamalkan nilai-nilai agama yang telah diajarkan oleh majelis GMIT

Jemaat Betania Oetaman. Situasi ini terjadi karena sumber daya manusia yang

rendah di Desa Linamnutu yang membuat pemikiran warga jemaat masih

sangat tradisional.

Dalam situasi yang demikian dibutuhkan peningkatan sumber daya

manusia, hal ini sesuai dengan yang dikatakan Inkeles dan Smith dalam teori

mereka tentang manusia modern yang menekankan pentingnya faktor manusia

dalam pemberdayaan ekonomi jemaat. Ciri-ciri manusia modern yang

dikemukakan oleh mereka adalah keterbukaan terhadap pengalaman dan ide

baru, berorientasi ke masa sekarang dan masa depan, punya kesanggupan

merencanakan, percaya bahwa manusia bisa menguasai alam, dan sebagainya.

Berdasarkan kenyataan yang dialami oleh warga jemaat GMIT Betania

Oetaman, yang perlu dikembangkan oleh Gereja sebagai lembaga adalah

peningkatan sumber daya manusia warga jemaat, sumber daya manusia yang

memadai mampu membawa mereka pada pemikiran-pemikiran yang lebih

rasional dalam mengamalkan nilai-nilai agama untuk pengembangan ekonomi
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mereka serta mampu merubah pemikiran mereka yang tardisional menjadi

modern.

Tindakan majelis jemaat GMIT Betania Oetaman untuk memberikan

motivasi termasuk salah satu tindakan diakonia. Hal tersebut nampak dari

tindakan Gereja menyampaikan motivasinya lewat khotbah dan

pendampingan, dengan maksud untuk mendorong serta memberikan

penyadaran bagi warga bahwa mereka berhak memiliki kehidupan ekonomi

yang mapan. Upaya majelis jemaat termasuk dalam diakonia transformatif, di

mana Gereja tidak hanya mermberikan bantuan secara materi pada warganya,

namun Gereja juga memberikan penyadaran bagi warganya untuk memiliki

kekuatan untuk percaya diri dalam mengembangkan ekonominya.

2. Menyuarakan Suara Gembala untuk Menghentikan Sistem Ijon

Praktek ijon pernah menjadi sistem pemasaran yang dianut oleh sebagian

warga jemaat GMIT Betania Oetaman.  Sistem yang demikan membawa

dampak yang buruk bagi warga, karena mereka memiliki pendapatan yang

jauh lebih kecil.  Melihat keadaan tersebut Majelis jemaat GMIT Betania

Oetaman mencoba untuk menghentikan situasi tersebut dengan mengeluarkan

suara gembala. Suara gembala yang dikeluarkan oleh pelayan setempat

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

terlihat di dalam lingkup warga jemaat Betania Oetaman.

Tindakan yang dilakukan oleh Gereja sesuai dengan hakekat dari

pemberdayaan ekonomi yaitu memberikan fasilitasi bagi kelompok miskin

agar mereka memiliki aksesbilitas sumber daya yaitu salah satunya informasi,
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di mana majelis jemaat GMIT Betania Oetaman telah melakukan upaya untuk

memfasilitasi warga jemaat dengan memberikan informasi kepada mereka

tentang buruknya  sistem ijon. Upaya ini juga sesuai dengan makna diakonia

Gereja dalam perjanjian lama yaitu Allah bekerja lewat nabi-nabi untuk

menegur dan mencegah segala praktek-praktek yang memiskinkan dan tidak

adil.  Dengan tindakan ini majelis jemaat GMIT Betania Oetaman telah

melakukan fungsi diakonia dan pemberdayaan bagi warga jemaatnya.

3. Peternakkan Babi

Peran Gereja yang lain adalah peternakkan babi. Kegiatan peternakkan

babi telah dimulai sejak tahun 2004, yang dilakukan oleh Pendeta Yonas

Nenabusebagai usaha pribadinnya. Usaha ini kemudian menurutnya

berkembang dengan baik, karena itu beliau mencoba untuk memasukkan

kegiatan tersebut sebagai salah satu kegiatan Gereja. usaha ini dijalankan

dengan cara memberikan babi pada keluarga yang bersedia kemudian

dipelihara dan apabila telah memiliki hasil, warga wajib mengembalikan pada

Gereja, kemudian akan dipakai untuk digulirkan kepada warga yang lain. Dari

pemeliharaan ternak babi, Gereja bertanggung jawab untuk menyediakan obat-

obatan.

Usaha Gembala setempat untuk meningkatkan ekonomi warganya ini

adalah salah satu tindakan yang senada dengan tujuan pemberdayaan yaitu

menjadi fasilitator bagi warga untuk terhubung dengan modal yang mereka

butuhkan. Gembala setempat telah memberikan modal bagi warganya berupa

ternak babi, namun yang menjadi permasalahan dalam kegiatan pemberdayaan
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ini adalah warga tidak dibekali dengan pengetahuan tentang cara beternak babi

yang baik. Karena itu usaha ini tidak berkembang dengan baik, yakni sejak

tahun 2004 keluarga yang mendapatkan ternak babi hanya mencapai enam

keluarga.

Kegagalan Gembala dan majelis jemaat setempat dalam meningkatkan

kehidupan ekonomi warga jemaat, terjadi karena dalam melakukan upaya

tersebut mereka tidak merencanakan dan mediskusikannya terlebih dahulu,

karena itu usaha ini dijalankan tanpa ada target pencapainya serta evaluasi

untuk perbaikan ke depannya. Usaha ini murni tindakan Gembala setempat

untuk meningkatkan ekonomi warganya, tanpa mendiskusikannya terlebih

dahulu dengan warga jemaat. Hal ini tidak sesuai dengan tahap-tahap

pemberdayaan yang diusulkan oleh Biddle (1965).

Dalam teori yang di usulkan Biddle (1965) ada enam tahap yang harus

dijalani untuk mencapai target dari pemberdayaan itu sendiri.  Dari keenam

tahap tersebut tahap yang dilakukan oleh  Gereja yaitu tahap exploratory yaitu

tahap untuk memhami kondisi, situasi, dan potensi masyarakat. Dalam hal ini

sebelum Gembala jemaat melakukan tindakan pemberdayaan ini, beliau telah

terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap keadaan alam Desa

linamnutu, yakni beliau menemukan bahwa kondisi alam Desa Linamnutu

yang subur dengan banyaknya rerumputan hijau dan dedak padi1 mampu

memenuhi pakan ternak yang dibutuhkan. Dari hasil identifikasi tersebut

majelis jemaat kemudian melakukan kegiatan pemberdayaan yaitu

membagikan ternak babi kepada warga jemaat yang bersedia untuk

1 Dedak padi adalah ampas bekas pengilingan padi untuk dijadikan beras.  Dedak tersebut
biasanya dipergunakan untuk pakan ternak babi yang akan  dicampurkan dengan pakan-pakan
lain seperti rumput dan sisa-sisa sayur-sayuran.
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memelihara ternak babi tersebut. tindakan ini telah masuk dalam tahap action,

namun majelis jemaat serta Gembala jemaat mengabaikan dua tahap sebelum

tahap action yaitu tahap organizational, yakni Gereja tidak menentukan media

yang digunakan untuk berdiskusi.  Karena itu tahap berikut yang diabaikan

Gereja adalah tahap diskusi, dalam hal ini warga jemaat tidak dilibatkan untuk

membuat keputusan. Setelah melakukan tahap action, majelis jemaat dan

Gembala jemaat tidak melanjutkan pada tahap berikutnya yaitu tahap new

project dan tahap contiunuation.

Tindakan majelis jemaat dan gembala jemaat dalam menggulirkan ternak

babi adalah tindakan diakonia reformatif karena dengan mengulirkan ternak

babi mereka berusaha untuk meningkatkan kehidupan atau kondisi yang

dilayani dengan cara memberikan bantuan modal usaha berupa ternak babi

dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi warga jemaat betania

Oetaman.

4. Bantuan Diakonia

Setiap akhir tahun jemaat GMIT Betania Oetaman memberikan bantuan

sembako kepada warga jemaat yang membutuhkan seperti janda dan para

yatim piatu. Bantuan tersebut dipungut dari bantuan diakonia yang

dikumpulkan setiap minggu. Bantuan diakonia ini bersifat karikatif dan tidak

mampu membawa warga untuk keluar dari kemiskinan yang sedang mereka

alami, namun justru menjadikan warga semakin memiliki sikap

ketergantunggan pada bantuan tanpa ada usaha untuk menggunakan sumber

daya yang ada untuk meningkatkan ekonomi mereka.
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Pelayanan Gereja yang demikian tidak sesuai dengan hakekat

pemberdayaan yang bersifat berkelenjutan dan memberikan kebebasan bagi

warga untuk mengekspresikan potensi mereka dalam memanfaatkan sumber

daya alam untuk peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian bantuan

diakonia yang diberikan Gereja dapat dikatakan bukan tindakan

pemberdayaan, dan termasuk dalam jenis diakonia karikatif.

5. Rapat Tahunan

Di Desa Linamnutu setiap tahun diadakan pertemuan antara Gereja dengan

pemerintah desa. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas pemanfaatan

sumber daya alam agar dapat meningkatkan ekonomi warga jemaat.

Pertemuan dihadiri oleh para penatuan, diaken dan pendeta, serta perangkat

desa. Dalam pertemuan tersebut warga masyarakat tidak dilibatkan untuk ikut

merencanakan dan memberikan keputusan. Dalam kegiatan pemberdayaan ini

warga hanya dijadikan sebagai objek bukan subjek.

Upaya majelis jemaat GMIT Betania Oetaman bersama pemerintah dalam

memberdayakan ekonomi warga tidak sejalan dengan  tahap-tahap

pemberdayaan yang diusulkan Biddle (1965) yakni dalam setiap tindakan

pemberdayaan harus ada enam tahep pemberdayaan. Rapat tahunan yang di

lakukan ini sebenarnya dapat digunakan untuk menjalankan tahap

pemberdayaan yang kedua yakni organizational, yaitu dalam rapat tahunan ini

majelis jemaat dan pemerintah dapat menggunakan peristiwa ini sebagai

media untuk berdiskusi dengan warga.
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Ketidakterlibatan warga dalam rapat tahunan yang dilakukan majelis

Gereja dan pemerintah menyebabkan tindakan pemberdayaan yang dilakukan

tidak mencapai tindakan diskusi. Dengan demikian banyak kegiatan yang

diputuskan dalam rapat tahunan tidak diketahui oleh sebagian besar warga.

Hal ini juga yang kemudian menyebabkan pemerintah dan majelis jemaat

tidak dapat mewujudkan suatu aksi pemberdayaan untuk dapat mencapai

tahap action yang diusulkan Biddle (1965). Dengan tidak adanya aksi yang

dilakukan maka secara otomatis majelis jemaat juga tidak dapat melakukan

tahap pemberdayaan yang berikut yaitu new project dan continuation.

Berdasarkan pemahaman tersebut, penulis melihat bahwa Majelis jemaat

GMIT Betania Oetaman belum mampu menjalankan perannya untuk menjadi

pemberdaya. Tindakan rapat tahunan juga tidak sesuai dengan jenis diakonia

reformatif karena sesuai dengan fokus diakonia reformatif yaitu warga sebagai

subjek dari sejarah bukan objek.

Lima peran yang telah dilakukan Gereja dapat dilihat bahwa nampaknya peran

Sinode GMIT sebagai lembaga yang ada di tengah-tengah masyarakat sangat

tidak terlihat. Kelima peran yang telah disebutkan di atas semuanya dilakukan

oleh pendeta dan majelis setempat tanpa ada campur tanggan dari sinode.

Ketidakterlibatan pihak sinode sangat bertentanggan dengan komitmen GMIT

yang terlihat dalam missi GMIT yang ketiga yaitu 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
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berkelanjutan. Dapat dikatakan bahwa sinode GMIT juga tidak menjalankan

program strategis mereka dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi warganya.

C. HAMBATAN-HAMABTAN YANG DITEMUI GEREJA DALAM

PEMBERDAYAAN EKONOMI JEMAAT

Dalam menjalankan peran sosialnya, khususnya dalam peran pemberdayaan

ekonomi warga jemaat, majelis jemaat GMIT Betania Oetaman menemui

beberapa kendala yang datang dari kubu Gereja sendiri maupun kendala yang

datang dari situasi masyarakat Linamnutu secara umum.

a. Hambatan dari dalam Gereja

1. Dana

Salah satu masalah yang timbul dalam lingkup Gereja untuk

memberdayakan ekonomi warga jemaat adalah masalah dana. Dana

menjadi masalah karena selama ini pendapatan yang dimiliki Gereja

semuanya datang dari jemaat. Pendapatan Gereja setiap bulan yang

didapat dari persembahan, menurut bendahara jemaat tidak mencukupi

kebutuhan Gereja. Dalam sebulan pemasukan yang dimiliki Gereja  senilai

Rp 500.000 hingga Rp 3.000.000 dengan pendapatan yang minim pihak

Gereja mengakui bahwa mereka tidak dapat membangun suatu lembaga

khusus untuk menangani masalah perekonomian jemaat.

Keterbatasan dana yang ditemui majelis jemaat GMIT Betania

Oetaman   sebenarnya dapat ditangulangi dengan mengaktifkan kekuatan-

kekuatan yang dimiliki oleh Gereja dalam hal ini Sinode GMIT, misalnya

bekerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi yang telah menjalin kerja
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sama dengan GMIT untuk melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan,

namun hal ini nampaknya tidak dilakukan oleh sinode. Sikap sinode yang

terkesan tidak aktiv dalam menangani masalah keterbatasan dana sangat

bertentangan dengan salah satu visi GMIT yaitu menyatukan,

mengarahkan, dan mendayagunakan berbagai  karunia dan talenta anggota

GMIT dalam pelayanan bagi jemaat dan masyarakat untuk mejnawab

berbagai kebutuhan nyata anggota jemaat, masyarakat dan kemanusiaan

secara holistik dan berkelanjutan.

2. Kurangnya Kerja Sama dengan Lembaga-Lembaga Masyarakat

Lainya

Masalah lain yang timbul dalam kubuh Gereja (majeles jemaat GMIT

Betania Oetaman dan sinone GMIT) sendiri adalah kurangnya kerja sama

serta komunikasi dengan lembaga-lembaga lain dalam mereka

menyelesaikan masalah-masalah ekonomi yang dialami warga. Hal

tersebut dapat dilihat dalam sikap gereja yang pasif untuk menghubungkan

warga dengan LSM dan pemerintah agar memmperoleh sumber daya yang

mereka butuhkan. Sikap terisolasi khususnya ditunjukkan oleh majelis

jemaat serta warga jemaat Betania Oetaman. Sikap tertutup ini terjadi

karena warga setempat pernah memiliki pengalaman buruk dengan pihak-

pihak luar. Di mana pernah terjadi ada orang-orang tertentu yang

mengatasnamakan pemerintah, agama tertentu serta lembaga tertentu

untuk membantu meningkatkan perekonomian warga, namun pada

akhirnya warga justru dirugikan. Hal tersebutlah yang meyebabkan majelis
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jemaat serta warga GMIT Betania Oetaman sangat menutup diri dengan

lembaga-lembaga lain.

Situasi yang demikian bertentangan dengan saran yang diusulkan oleh

Abineno (2003) bahwa dalam  kondisi tertentu Gereja harus dapat

melakukan advokasi dan menjadi saksi masyarakat terhadap permasalahan

sosial secara lokal, nasional dan internasional. Abineno menyarankan agar

dalam setiap situasi Gereja mencari patner diskusi. Pengalaman buruk

yang dialami oleh warga hendaknya tidak menjadikan warga takut untuk

berhubungan dengan lembaga lain.  Pengalaman ini justru dapat digunakan

sebagai pelajaran untuk memilah patner yang tepat untuk membantu

meningkatkan ekonomi warga jemaat.

b. Hambatan Umum yang datang dari Kehidupan Masyarakat

Linamnutu

1. Modal

Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi mereka salah satu

kendala yang warga alami adalah keterbatasan modal untuk bekerja. Hal

tersebut terjadi karena warga belum bisa mengatur hasil yang diperoleh

dengan baik, sehingga hasil yang diperolehpun tidak mencukupi untuk

modal pada musim tanam berikut. Kekurangan modal tersebutlah yang

kemudian menyebabkan beberapa warga menganut sistem ijon dan

menyewakan lahan mereka pada pendatang yang kemudian berakhir pada

penjualan. Dengan cara kerja yang demikian tak jarang warga kehilangan
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lahan usahanya. Karena itu yang sering terjadi untuk memenuhi kebutuhan

sehari-hari mereka menjual ternak yang mereka miliki.

Situasi yang demikian senada dengan teori dari Harrod-Domar (1984),

yang mengatakan bahwa keterbelakangan ekonomi terjadi karena adanya

masalah kekurangan modal karena itu dibutuhkan tabungan dan investasi.

Warga jemaat Betania Oetaman belum memiliki tabungan dan investasi

seperti yang dikatakan Harrod-Domar. Hal inilah yang kemudian menjadi

hambatan bagi mereka dalam meningkatkan pendapatan mereka. Oleh

karena itu untuk menangani masalah ini dibutuhkan adanya bdan-badan

pemberi modal baik dari pemerintah, maupun swasta yang memberikan

bantuan modal bagi warga jemaat GMIT Betania Oetaman.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya alam yang melimpah di Desa Linamnutu tidak didukung

dengan sumber daya manusia yang memadai. Situasi tersebut terjadi

karena tidak tersedianya lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang

ada di Desa Linamnutu hanya sampai pada tingkat sekolah dasar. Hal itu

kemudian berdampak pada tingkat pendidikan warga yakni kebanyakan

warga memiliki pendidikan hanya sebatas tingkat sekolah dasar.

Keterbelakangan SDM kemudian berdampak pada cara mereka mengolah

sumber daya alam yakni sumber daya alam yang ada masih dimanfaatkan

secara tradisional. Sejauh ini SDM belum menjadi perhatian penting dalam

pelayanan Gereja baik secara lokal maupun sinodal.
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Ketidakpedulian Gereja pada peningkatan SDM bertolak belakang

dengan fokus dari pemberdayaan yang di mana sumber daya manusia

menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan ekonomi warga.

Untuk mengembangkan ekonomi warga pertama-tama Gereja harus

memberdayakan keluarga. Hal ini penting karena keluarga adalah

kelompok terkecil dalam masyarakat yang menentukan keberlangsungan

program pengembangan masyarakat. Setelah pengembangan keluarga

Gereja juga harus meningkatkan kapasitas individu. Peningkatan kapasitas

individu sangat penting karena individu yang tidak memiliki kapasitas

diyakini tidak dapat berfungsi sosial yang pada gilirannya tidak berdaya.

Pengembangan kapasitas keluarga dan individu dipahami sebagai proses

peningkatan perilaku agar dapat menjalankan peran-peran sosial

dilingkungan.

3. Tidak Adanya Model bagi warga Untuk Diteladani dalam

Melakukan Kegiatan Ekonomi

Warga masyarakat di Linamnutu membutuhkan seorang model ahli

yang dapat memberikan pendidikan lapangan kepada mereka dalam

mengembangkan usaha pertanian maupun peternakkan. Kebutuhan

tersebut sampai saat ini belum terpenuhi. Karena itu dapat dilihat

masyarakat masih menggunakan metode-metode tradisional dalam

pemanfaatan sumber daya alam. Salah satu contoh dalam bidang

peternakkan warga tidak menganut metode pengemukkan ternak sapi.

Ternak sapi yang mereka miliki sering dibiarkan mencari makan sendiri di
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alam terbuka sehingga tak jarang ternak yang mereka miliki hilang atau

bahkan mati karena tidak mampu hidup di alam terbuka. Cara

pemanfaatan ternak yang demikian juga ikut menggangu sektor pertanian

dan perkebunan. Tak jarang ternak yang dilepas di alam bebas merusak

tanaman-tanaman warga baik yang ada di pekarangan maupun yang ada di

lahan persawahan.

Dalam bidang pertanianpun masyarakat belum maksimal dalam

penggunaan pupuk. Pupuk yang mereka gunakan adalah pupuk yang

memiliki kualitas yang kurang baik. Berdasarkan fakta tersebut, penulis

melihat bahwa warga sangat  membutuhkan model ahli yang dapat

memberikan pengetahuan secara teoritis maupun pendidikan lapangan

dalam mereka mengembangkan usaha mereka. Di Desa Linamnutu sendiri

tidak terdapat penyuluh pertanian. Hal tersebut sangat ironis karena Desa

Linamnutu adalah salah satu wilayah pertanian yang besar. Dalam situasi

yang demikian Gereja harus berperan penting untuk menghubungkan

warga dengan pengetahuan yang mereka butuhkan. Hal ini juga belum

dilakukan oleh Gereja dan pemerintah.

Sikap Gereja dan Pemerintah yang kurang perhatian dengan

keberadaan model ahli bertolak belakang dengan peran yang harus

dijalankan sebagai pemberdaya yaitu menjadi penghubung atau jaringan

kerja, yang menghubungkan warga dengan pihak lain yang mampu

berbagi pengalaman dan sejarah, sehingga menjadi referensi bagi

komunitas yang diberdayakan.
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4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang kurang memadai menjadi salah satu batu

sandungan bagi warga untuk mengembangkan ekonomi mereka. Salah

satu sarana yang tidak diperhatikan adal sarana jalan dan transportasi.

Secara geografis Desa Linamnutu adalah desa perbukitan dengan kondisi

jalan curam dan menanjak serta melewati satu sugai besar. Kondisi

tersebut semakin diperparah dengan jalan yang berbatu-batu. Keadaan

jalan yang demikian menyebabkan sulitnya kendaraan masuk wilayah

tersebut. Karena itu tak jarang pemasaran hasil pertanianpun terhambat,

warga sulit membawa hasil pertanian untuk dipasarkan.

Kondisi ini semakin diperparah dengan Hasil usaha milik warga

Linamnutu yang hanya bisa dipasarkan di dua pasar yaitu pasar Panite dan

pasar  Batu Putih. Kedua tempat tersebut juga adalah daerah pertanian

karena itu yang sering terjadi warga Linamnutu tidak memiliki konsumen,

sehingga untuk mendapatkan konsumen mereka akan menjual hasil usaha

mereka di bawah harga. Hal tersebut membawa kerugiaan bagi warga.

Karena itu yang diperlukan saat ini adalah koperasi yang dapat

menampung hasil usaha milik warga untuk dipasarkan.

Selain sarana jalan sarana lain yang juga ikut menggangu jalannya

kegiatan ekonomi yang dilakukan warga adalah sarana irigasi yang dalam

dua tahun terakhir mengalami kerusakan sehingga memyebabkan musim

kerja berkurang di mana dalam satu tahun biasanya ada tiga musim kerja,

namun dengan sarana irigasi yang tidak memadai musim kerja hanya dapat
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dilakukan dua musim kerja dalam satu tahun. Hal tersebut terjadi karena

pasokan air yang sangat berkurang.

Melihat situasi ini penulis berangapan bahwa pemerintah tidak

memiliki kepekaan terhadap wilayah Linamnutu. Menurut penulis wilayah

ini sangat berpotensi untuk dikembangkan. Dengan sarana yang baik

penulis meyakini bahwa wilayah Linamnutu akan berkembang ke arah

yang lebih baik. Karena itu menurut penulis Gereja bertugas untuk

memberikan dorongan kepada pemerintah agar peka terhadap potensi alam

yang dimiliki di Linamnutu kepekaan tersebut diharapkan dapat

mendatangkan sarana dan prasarana yang memadai bagi Desa Linamnutu

yang kemudian akan berdampak pada pendapatan warga setempat.

Gereja belum melakukan tugasnya untuk memberikan penyadaran bagi

pemerintah untuk peka terhadap permasalahan yang dihadapi oleh warga

jemaat GMIT Betania Oetaman. Dalam hal ini Gereja belum melakukan

peran pemberdayanya. Yaitu menjadi penghubung bagi warga untuk

mendapatkan saran yang dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan

mereka.

5. Budaya

Warga Linamnutu adalah orang-orang yang masih menjunjung tinggi

nilai-nilai budaya, sikap tersebut membuat warga Linamnutu memiliki

jiwa kekeluargaan yang tinggi. Jiwa kekeluargaan tersebut berdampak

juga pada kehidupan ekonomi mereka karena mereka sering kali menjual

lahan usaha, atau memberikan ternak mereka untuk melakukan kegiatan-
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kegitan adat. Salah satu contoh mereka menjual ternak untuk

disumbangkan pada sanak keluarga yang mengalami kedukaan atau yang

akan melakukan upacara perkawinan. Kegiatan tersebut disebut antar

manekat atau yang dalam bahasa Indonesia artinya mengantar isi hati.

Warga meyakini bahwa apa yang mereka berikan itu mewakili isi hati

mereka oleh karena itu semua yang mereka berikan harus yang terbaik

sebagai tanda ketulusan mereka pada sanak keluarga yang di bantu.

Menurut penulis budaya tersebut adalah salah satu identitas mereka

dan tidak perlu untuk dirubah, namun yang perlu dipikirkan adalah

bagaimana memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki sehingga tidak

hanya berguna bagi kegiatan adat, namun juga berguna bagi kebutuhan

sehari-hari mereka. Karena itu menurut penulis yang perlu dilakukan

adalah perencanaan yang matang. Warga harus bisa mengimbangi

kebutuhan adat dengan kebutuhan hidup sehari-hari sehingga tidak ada

yang dikorbankan.

Nilai-nilai budaya yang dianut oleh warga Desa Linamnutu

nampaknya yang juga menjadi hambatan nilai-nilai agama sulit

dipraktekkan secara rasional dalam kehidupan mereka. Mereka lebih

percaya pada nilai-nilai budaya yang bersifat tradisioanal. Hal ini

bertentangan dengan pendapat Weber tentang etika Protestan yakni nilai

agama mampu mebawa perubahan bagi masyarakat dalam bidang

ekonomi.




