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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data-data yang ditemukan oleh penulis dalam wawancara dan

observasi lapangan yang kemudian penulis kaitkan dengan teori-teori yang ada,

maka penulis mengambil tiga kesimpulan untuk merangkum hasil penemuan yang

penulis dapat. Kesimpulan yang penulis ambil adalah sebagai berikut:

1. Warga jemaat Betania Oetaman Desa Linamnutu menyadari bahwa

kehidupan ekonomi mereka adalah tanggung jawab Gereja juga. Ada dua

pandangan yang dikemukakan oleh warga. Pandangan pertama berangapan

bahwa Gereja dan warga saling membutuhkan dalam hal ini Gereja

membutuhkan warga untuk memenuhi kebutuhan finansialnya, karena itu

Gereja harus berperan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi warga agar

kebutuhan Gereja dapat terpenuhi. Pandangan ini tidak sesuai dengan makna

diakonia yaitu pembebasan manusia dari berbagai keterpurukan. Pandangan

yang demikian justru memberikan kesan bahwa kehadiran Gereja justru

menamba beban bagi warganya.

Pandangan kedua, Jemaat berangapan bahwa Gereja melakukan

pemberdayaan untuk membawa kebebasan bagi warga serta untuk

menunjukkan komitmen iman Gereja dalam rangka menghadirkan missio

dei. Pandangan yang kedua adalah pandangan yang sesuai dengan tugas

diakonia Gereja yaitu membawa kebebasan serta keselamatan bagi dunia.

Warga jemaat meyakini bahwa lewat doa, pengajaran dan teladan yang
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diberikan gereja, gereja mampu membawa pembebasan bagi mereka.

karena itu pemahaman ini sesuai dengan hakekat diakonia yaitu membawa

pembebasan bagi warga dari segala kemiskinan dan ketidakadilan,

sebagaimana seperti yang diperlihatkan oleh Yesus Kristus.

2. Gereja sudah menyadari perannya hal ini terbukti lewat beberapa peran yang

sudah Gereja lakukan, namun dari peran-peran tersebut Gereja hanya

berperan sebagai motivator tetapi belum berperan sebagai penghubung

untuk menghubungkan warga jemaat denga pengetahuan dan sumber daya

yang mereka butuhkan. Dalam melakukan perannya Gereja tidak benar-

benar melibatkan warga jemaat dalam diskusi atau perencanaan, karena itu

warga Gereja terkesan hanya dijadikan sebagai objek pemberdayaan bukan

subjek. Kegiatan yang dilakukan Gereja juga belum melewati tahap-tahap

pemberdayaan, sehingga yang terjadi kegiatan pemberdayaan yang

dilakukan tidak membawa dampak signifikan bagi warga jemaat GMIT

Betania Oetaman.

3. Dalam melakukan peran sebagai alat Allah untuk membawa kebebasan

dalam dunia, Gereja mengalami banyak kendala baik yang datang dari

Gereja sendiri maupun dari situasi umum masyarakat di Desa Linamnutu.

Gereja masih memiliki pola pikir bahwa dana adalah satu-satunya kekuatan

untuk memberdayakan ekonomi warga jemaat. Pemahaman tersebut

menurut penulis adalah pemahaman yang belum matang karena kekuatan

Gereja bukan hanya dana, tetapi masih ada kekuatan-kekuatan lain seperti

hubunggan Gereja dengan pihak-pihak luar yang dapat memberi bantuan,

Gereja juga memiliki kemampuan yakni mengaktifkan lembaga pendidikan
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tinggi yang bekerja sama dengan Gereja serta menjalin hubungan dengan

Gereja-Gereja yang sudah mapan secara finansial. Untuk membantu warga

dalam menangani masalah mereka, maka Gereja harus memiliki kepekaan

dan memiliki suara yang lantang untuk menyuarakan serta mengkritisi

parktek-praktek yang merugikan warga. Gereja harus bisa mendorong

pemerintah untuk memenuhi dan peka terhadap kebutuhan-kebutuhan

masyarakat.

4. Dalam setiap kegiatan pemberdayaan ekonomi nampak bahwa Majelis

Jemaat GMIT Betania Oetaman terkesan berjalan sendiri, tanpa ada campur

tanggan dari sinode GMIT. Sikap Sinode GMIT yang pasiv bertolak

belakang dengan missi dan program strategi yang dibentuk untuk

menyelesaikan masalah-masalah ekonomi 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 berkelanjutan.

B. SARAN

a. Gereja

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mencoba memberikan saran bagi

Gereja dalam usahanya memberdayakan perekonomian warganya. Penulis

menyarankan kepada Gereja agar dalam menjalankan pelayanannya dengan baik.

Gereja dapat mengkomunikasikan masalah-masalah yang ada dengan pihak-pihak

terkait seperti pemerintah (dinas pertanian dan peternakkan) dan LSM dalam
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rangka membantu Gereja dalam meningkatkan sumber daya manusia warganya

untuk mengolah hasil alam secara tepat. Selain mengkomunikasikan dengan

pemerintah dan LSM, Gereja juga dapat menjalin kerja sama dengan Gereja-

Gereja tetanga yang ada di sekitar GMIT Betania Oetaman. Dengan kerja sama

tersebut GMIT Betania Oetaman dapat berdiskusi dan mencari jalan keluar bagi

warganya.

Gereja harus dapat mengaktifkan kekuatan-kekuatan atau karunia-karunia

yang ada dalam tubuh Gereja sendiri. Dalam hal ini penulis juga memberikan

saran kepada sinode GMIT untuk berperan aktif dalam membantu warga untuk

menangani masalah-masalah ekonomi. Sinode hendaknya jangan membiarkan

Majelis jemaat yang ada di tataran lokal untuk menjalankan peran pemberdayaan

tanpa ada peran aktif dari pihak sinode.

Penulis juga menyarankan kepada Gereja untuk menggunakan karunia-

karunia serta kekuatan-kekuatan ynag dimiliki untuk mengembangkan ekonomi

warga jemaat. salah satu contoh Sinode dapat bekerja sama dengan perguruan-

perguruan tinggi untuk memberikan pengetahuan kepada warga dalam mereka

mengembangkan kegiatan ekonomi mereka.

Hal lain yang dapat penulis sarankan adalah, majelis jemaat dapat melakukan

studi banding, dengan cara membawa beberapa warganya untuk melihat secara

langsung cara kerja warga Gereja lain yang dipandang berhasil dalam

perekonomian mereka. Dengan studi banding tersebut warga dapat kembali ke

daerahnya dan menerapkan apa yang dilihatnya.
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b. Pemerintah

Tugas pemberdayaan ekonomi bukan hanya tugas Gereja, tetapi juga tugas

pemerintah. Karena itu penulis menyarankan pada pemerintah agar dapat

memenuhi sarana dan prasarana yang berkaitan erat dengan kesejahteraan warga.

Dalam hal ini pemerintah hendaknya memperhatikan sarana jalan, memberikan

bantuan transportasi kepada warga, dan segera memperbaiki saluran irigasi yang

rusak,  menambah unit lembaga pendidikan formal di Desa Linamnutu, serta

menyediakan unit pasar bagi warga Desa Linamnutu dalam mereka memasarkan

hasil usaha mereka. Saran lain yang penulis berikan kepada pemerintah adalah

mengaktifkan lembaga-lembaga penyalur modal yang dimiliki pemerintah

(koperasi dan bank perkreditan rakyat) baik yang ada di Kecamatan maupun di

Kabupaten.

c. Warga Jemaat

Tugas pemberdayaan bukan saja tugas pemerintah dan Gereja saja, tetapi

juga tugas warga jemaat. Jemaat dapat menunjukkan perannya lewat peran aktif

mereka terhadap setiap program yang dilakukan Gereja dan pemerintah. Warga

juga hendaknya memiliki sikap kritis pada pemberdayan apa bila program yang

dijalankan tidak menjawab kebutuhan mereka. Penulis juga menyarankan agar

warga jemaat memandang Gereja sebagai lembaga yang dipakai Allah sebagai

alat untuk  membawa kesejahteraan. Pandangan yang demikian dapat

menumbuhkan kerjasama yang baik antara Gereja dan warga jemaatnya.


