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Bab 3 

Pelayanan Diakonia GKI Martin Luther Sentani di Tengah Konteks kemiskinan 

3.1 Pendahuluan 

Kelurahan Hinekombe merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kabupaten 

Sentani. Selain berdirinya GKI Jemaat Martin Luther Sentani, ada juga gereja Kristen Katolik 

dan gereja dari dedominasi lainnya. Kelurahan Hinekombe memiliki penduduk dengan 

kehidupan ekonomi yang kurang mampu dan sumber daya manusia (SDM) yang rendah. 

Penduduk Kelurahan Hinekombe rata-rata bekerja sebagai petani, penjual pinang, nelayan 

dan usaha-usaha kecil-kecillan di pasar. Kehadiran gereja Martin Luther Sentani di tengah 

konteks kehidupan sosial merupakan tantangan iman bagi gereja. GKI Martin Luther tidak 

hanya hadir untuk mewartakan Injil Allah tetapi gereja patut menghadirkan kerajaan Allah di 

tengah konteks kemiskinan.  

Pada bab ini, penulis mencoba menjawab pertanyaan penelitian yang sudah diuraikan 

pada bab sebelumnya berdasarkan hasil penelitian di lapangan. Ada beberapa hal yang 

menjadi perhatian penting dalam kehidupan gereja, yaitu pelayanan diakonia yang di lakukan 

oleh GKI Martin Luther  di sekitaran kelurahan hinekombe dan sikap warga jemaat di tengah 

konteks kemiskinan.  

Bagian ini juga akan membahas gambaran sekilas GKI Martin Luther dan bentuk dan 

model pelayanannya kepada orang miskin selama ini. Gambaran pelayanan GKI Martin 

Luther itu didapat melalui buku program jemaat tahun pelayanan 2011/2012, 2013/2014, dan 

2015/2016. 
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3.2 Profil dan data 

3.2.1 Kemiskinan di Kelurahan Hinekombe
1
 

Kelurahan Hinekombe sebagai konteks tesis ini dengan alasan bahwa GKI Martin 

Luther berada dalam lingkungan kelurahan Hinekombe dan GKI Marthin Luther juga 

berhadapan dengan konteks permasalahan dan pergumulan kelurahan Hinekombe yaitu 

kemiskinan perkotaan. Apa yang terjadi di kelurahan Hinekombe itu ikut juga mempengaruhi 

kehidupan gereja dan tugas panggilannya.  

Secara geografis lokasi kelurahan Honekombe terletak di kecamatan Hollo, Provinsi 

Papua. Kelurahan Hinekombe memiliki luas wilayah kurang lebih 144,47 Ha, yang terbagi 

dalam 11 Rukun Warga (RW) dan 137 Rukun Tetangga (RT). Sedangkan batas- batas 

wilayah Kelurahan Hinekombe adalah, sebelah Utara berbatasan dengan jalan Depapre, 

sebelah Timur berbatasan dengan jalan Auri Raya, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan 

Yonif 751 Rider, dan sebelah Barat berbatasan dengan jalan Al Amanah. Sedangkan yang 

termasuk wilayah Kelurahan Hinekombe antara lain perumahan KPR BPD, Komplek Auri, 

Komplek Permata Hijau dan komplek Taruna dan dikelilingi oleh rumah-rumah kumuh di 

sekitar perbatasan dengan kelurahan lain seperti kelurahan Hollo.  

Kelurahan Hinekombe menjadi daya tarik yang cukup tinggi bagi kaum urban atau 

masyarakat pedesaan. Dalam setiap bulan hampir seratus orang meminta kartu penduduk 

musiman, pekerjaannya antara lain sebagai pedagang kaki lima, pedagang keliling, buruh 

bangunan, penjual pinang, pembantu rumah tangga dan buruh pabrik, pegawai toko, 

mahasiswa dan lain sebagainya.
2
 Daya tarik itu disebabkan karena Kelurahan Hinekombe 

terletak di lokasi yang sangat strategis secara ekonomis dan sosial, antara lain: Pertama, ada 

di sekitar pusat ekonomi dengan adanya pasar yaitu pasar lama, pasar baru, pasar Inpres, 

                                                 
1
Sumber berasal dari laporan kegiatan Lurah Hinekombe untuk bulan Februari 2015. 

  
2
Laporan kepala sub. seksi kependudukan kelurahan Hinekombe kepada pemerintah daerah khusus 

Provinsi Papua dinas kependudukan  pada bulan Februari 2016. 
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pasar doyo, dan pasar depapre serta tiga pusat pertokoan yang sangat besar yaitu pusat 

pertokoan Mall Borobudur, pusat hotel dan Kantor Bupati. Kedua, ada disekitar pusat 

pendidikan, dengan adanya tiga universitas besar yaitu Universitas Cenderawasih, dan 

STAKPN Borere Sentani. Ketiga, ada di sekitar pusat pemerintahan, yaitu kantor Walikota, 

kantor Pengadilan Negeri Sentani, dan kantor Catatan Sipil. Keempat, adanya pusat 

transportasi Kabupaten Sentani, yaitu terminal Pasar Lama yang berakses ke seluruh daerah 

di JayapuraPapua.  

3.2.2 Keadaan Penduduk Kelurahan Hinekombe 

Di bawah ini penulis memaparkan secara umum keadaan penduduk kelurahan 

Hinekombe menurut usia, pekerjaan dan pendidikan. Sesuai data pada bulan Februari 2015 

maka jumlah penduduk di kelurahan Hinekombe sebanyak 42.126 jiwa. Secara lengkap dapat 

dilihat komposisi penduduk kelurahan Hinekombe menurut usia pada tabel 1 di bawah ini:  

Tabel 1 

Komposisi Penduduk  Menurut Usia 

 

Sumber: Data Resmi di Berikan Langsung Oleh Sekretaris Kelurahan Hinekombe. 

No. umur laki-laki Wanita jumlah Prosentase 

      

1 0 - 4 Th. 4633 4747 9380 22% 

2 5 - 9 Th 2486 2292 4778 11% 

3 10 - 14 Th. 2464 2372 4836 11% 

4 15 - 19 Th. 2388 1925 4312 10% 

5 20 - 24 Th 1812 1904 3756 9% 

6 25 - 29 Th. 1984 1761 3745 9% 

7 30 - 34 Th. 1277 1598 2875 7% 

8 35 - 39 Th. 1126 1231 2357 6% 

9 40 - 44 Th. 1066 942 2008 5% 

10 45 - 49 Th. 650 512 1162 3% 

11 50 - 54 Th. 497 329 826 2% 

12 55 - 59 Th. 327 326 653 1,5% 

13 60 - 64 Th. 358 243 602 1,4% 

14 65 - 69 Th. 434 243 577 1,3% 

15 70 - 74 Th. 86 80 166 0,4% 

16 75 -ke atas 43 39 82 0,2% 

  21635 20490 42126 100% 
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Dari tabel 1 di atas penulis melihat bahwa komposisi penduduk kelurahan Hinekombe 

menurut usia tidak ada yang dominan. Tetapi bila dibuat pengabungan interval umur maka 

rentang antara 5–24 tahun cukup dominan yaitu sebanyak 17.682 orang (41%). Rentang usia 

5–24 tahun adalah rentang usia sekolah. Dari laporan bulan Februari 2016 di kelurahan 

Hinekombe angka anak yang terancam putus sekolah karena tidak memiliki biaya untuk 

sekolah berjumlah 271 anak-anak (0,6%). Masalah putus sekolah menjadi masalah di 

kelurahan Hinekombe. Kemudian komposisi terbanyak kedua yaitu rentang usia 25–59 tahun 

sebanyak 13.626 orang ( 33,5%), rentang usia ini secara umum adalah usia yang produktif 

dalam bekerja dan berusaha. Setelah itu baru rentang usia 60–75 tahun ke atas 1432 orang 

(3,3 %), rentang usia ini adalah usia pensiun. 

Tabel 2 

Komposisi penduduk menurut pekerjaan 

 

    Jenis kelamin     

NO. PEKERJAAN Laki-laki Wanita Jumlah 

Prosenta

se 

            

1 

Karyawan 

swasta/pemerintah 7115 3920 11035 30% 

2 Pedagang 4245 2624 6869 18,6% 

3 Buruh 1061 1025 2086 5,7% 

4 Pertukangan 965   965 2,6% 

5 Penganguran 1107 1073 2180 5,9% 

6 Fakir Miskin 1101 1104 2205 6% 

7 Miskin/tidak diketahui 2373 7347 9720 26,3% 

8 Pensiunan 1315 475 1790 4,9% 

  Jumlah 19282 17568 36850 100% 

            
     Sumber: Data Resmi di Berikan Langsung Oleh Sekretaris Kelurahan Hinekombe 

Dari tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk kelurahan Hinekombe 

bekerja sebagai pegawai atau karyawan swasta maupun pegawai negeri sebanyak 11.035 

orang (30%). Terbanyak kedua adalah orang miskin sebanyak 9720 orang (26,3%). Tetapi 

jumlah ini meragukan sebab ada banyak penduduk yang sulit diketahui apa pekerjaannya atau 

tidak terdeteksi dalam data kelurahan Hinekombe. Tetapi kemungkinan besar yang tidak 
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diketahui pekerjaannya adalah para ibu rumah tangga, sebab dari tabel 2 dapat dilihat bahwa 

jumlah perempuan mencapai 7347 orang (20%) dari jumlah wanita sebanyak 36.850 orang. 

Ada 2205 orang (6%) penduduk tergolong fakir miskin yaitu penduduk yang hidupnya 

mendapatkan tunjangan sosial dari kelurahan Hinekombe. Penduduk dalam kategori fakir 

miskin inilah yang dijadikan responden dan sumber informasi oleh penulis dalam penulisan 

tesis ini. Dari komposisi di atas juga perlu diperhatikan kondisi penduduk dengan pekerjaan 

yang tidak menentu, seperti berdagang sebanyak 6869 orang (18,6%), pertukangan sebanyak 

965 orang (2,6%) dan buruh sebanyak 2086 orang (5,7%). Pekerjaan mereka adalah 

pekerjaan yang tidak mendapatkan penghasilan yang tetap. Terakhir adalah pengangguran 

sebanyak 2180 orang (5,9%).  

Tabel 3 

Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan 

 

            

NO. Pendidikan Laki-laki wanita Jumlah Prosentase 

           

1 Akademi/S1/S2/S3 1956 882 2838 6,8% 

2 Lulus SLTA 3699 3484 7183 17% 

3 Lulus SLTP 3892 3680 7572 18% 

5 Lulus SD 5611 5317 10928 25,9% 

6 Tidak lulus SD 3022 3858 6880 16,4% 

7 Tidak sekolah 3453 3269 6722 15,9 % 

  Jumlah     42123 100% 

Sumber: Data Resmi di Berikan Langsung Oleh Sekretaris Kelurahan Hinekombe 

Dari tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk kelurahan Hinekombe 

memiliki pendidikan rendah yaitu lulusan sekolah dasar berjumlah 10.928 orang (25,9%), dan 

tidak lulus sekolah dasar berjumlah 6880 orang (16,4%). Sedangkan angka penduduk yang 

berpendidikan tinggi seperti lulusan program diploma sampai pasca sarjana sangat rendah 

yaitu 2838 0rang (6,8%). Dari komposisi di atas maka dapat dikatakan bahwa penduduk 

kelurahan Hinekombe pada umumnya memiliki pendidikan yang rendah, dan angka orang-

orang berpendidikan tinggi sangat rendah. 
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Realitas kemiskinan di kelurahan Hinekombe nampak pada umumnya mereka adalah 

masyarakat urban yang tidak mapan. Gambaran penduduk miskin di kelurahan Hinekombe 

nampak dari perumahan dan pemukimannya. Rumah-rumah penduduk miskin di lingkungan 

kelurahan Hinekombe yaitu pertama, rumah-rumah kontrakan. Rumah-rumah kontrakan itu 

dalam bentuk kamar berukuran relatif kecil dan berharga cukup mahal dan berhimpit-

himpitan. Rumah kontrakan itu terbuat dari kayu, atap terbuat dari asbes/seng, lantai terbuat 

dari semen. Rumah-rumah kontrakan itu menjadi kampung padat penghuni, dan ini dapat 

mengakibatkan  terjadinya pemukiman kumuh. Kedua, rumah-rumah kumuh. Rumah-rumah 

ini dibangun seadanya yang letaknya di pinggir jalan, Hal ini disebabkan karena penghasilan 

yang rendah, pekerjaan yang tidak menetap dan karena tidak memiliki pekerjaan.
3
 Kondisi 

rumah-rumah itu sangat memprihatinkan karena terbuat dari kardus-kardus dan papan yang 

sederhana, dengan sanitasi yang seadanya. Dengan kata lain, orang miskin tinggal dalam 

lingkungan atau kondisi yang tidak manusiawi dan beresiko besar. 

Lebih ironis lagi, jika mereka menghubungkan keadaan miskin mereka dengan 

kepercayaan/ iman mereka akan kebaikan, kasih dan keadilan Allah, keadaan ini dapat 

menghasilkan dua pandangan yaitu menyerah pada takdir atau nasib atau menjadi orang 

skeptis atau kecewa kepada Tuhan. Kebutuhan primer tidak terpenuhi akibat orang miskin 

tidak memiliki pekerjaan tetap, akibat tidak memiliki pendidikan yang memadai, dan 

berdampak pada penghasilan yang rendah. Jadi yang perlu diperhatikan oleh GKI Martin 

Luther adalah pemenuhan kebutuhan primer  secara priodik dan tetap. Tetapi tidak mungkin 

GKI Martin Luther memenuhi secara terus menerus pemenuhan kebutuhan pokok, sebab 

akan mengakibatkan ketergantungan orang miskin. GKI Martin Luther perlu mendampingi 

orang miskin sebagai yang meminta bantuan menjadi orang yang berdaya guna dan mandiri. 

                                                 
3
Wawancara bersama Anggota jemaat GKI Marthin Luther pada tanggal 8 Desember 2015 
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Jika memperhatikan uraian di atas, secara urutan faktor pendidikan bagi orang miskin 

seakan-akan menjadi hal yang tidak penting, tetapi sebenarnya mereka terkondisikan dengan 

kebutuhan jangka pendek yang mendesak sebagai kebutuhan hidup, sehingga dari uraian 

diatas kebutuhan pokok, pekerjaan dan penghasilan yang tetap mendapatkan prioritas. 

Padahal untuk mendapatkan pekerjaan yang tetap/layak mereka membutuhkan pendidikan. 

Dengan pendidikan dan ketrampilan mereka dapat memperoleh pekerjaan yang layak, 

penghasilan yang tetap dan tentu saja kebutuhan dasar dapat terpenuhi. Itu sebabnya GKI 

Marthin Luther perlu mendampingi orang miskin agar mengubah pemahaman dan tindakan 

mereka melalui proses pemberdayaan dan pembelajaran.  

Gambar 1: Rumah-rumah penduduk di sekitaran kelurahan Honekombe 

 

Sumber data: Dokumen pribadi. 

3.3 Data Empiris GKI Martin Luther Sentani 

Di bawah ini penulis membahas tentang Gereja Kristen Injli di Tanah Papua (GKI) 

Martin Luther sebagai gereja yang diamati dalam penulisan tesis ini. Pengamatan ini 

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan dan pelayanan GKI Martin Luther terhadap 

orang miskin di sekitarnya. Hal-hal yang akan dibahas pada bagian ini meliputi sejarah 

singkat GKI Marthin Luther, sistem kepemimpinan GKI Martin Luther dan keanggotaan GKI 

Martin Luther serta pelayanan diakonia GKI Martin Luther di tengah konteks kemiskinan. 
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3.3.1 Sejarah Singkat  GKI Martin Luther
4 

Gereja Kristen Indonesia (GKI) Martin Luther terletak di Sentani, dan termasuk di 

dalam Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, dalam lingkungan Klasis Sentani.
5
 

Sejarah GKI Martin Luther berdiri diawali dengan kerinduan beberapa anggota jemaat  yang 

bertempat tinggal di wilayah Hinekombe untuk beribadah di tempat terdekat. Majelis Jemaat 

GKI  mendukung aspirasi anggota-anggotanya dengan merintis berdirinya pos pekabaran Injil 

di wilayah kelurahan Hinekombe. Itu sebabnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 1976 pukul 

17.00 WIB untuk pertama kalinya diadakan kebaktian yang dihadiri oleh 35 orang. Setelah 

itu kebaktian diadakan secara rutin dua minggu sekali. 

Pos pekabaran Injil ini kemudian berkembang hingga kebaktian bisa di setiap hari 

Minggu. Pada rapat pleno bulan Agustus 1977 majelis jemaat (PMJ) GKI ML “Pos 

Pekabaran Injil Hinekombe” (Pos PI ML) diresmikan/ditetapkan menjadi “Pos Pekabaran 

Injil Hinekombe.” (Pos PI ML). Pos pekabaran Injil ini pada lima tahun pertama kurang 

mendapat respon dari anggota jemaat dan sulit berkembang, karena tempat di ruang garasi.  

Tetapi pada awal lima tahun ke dua terjadi pertumbuhan yang pesat, sehingga pada tahun 

1983 Persidangan Majelis Klasis (PMK)  ke 14 memutuskan bahwa pos pekabaran Injil ML 

menjadi Bakal Jemaat GKI Martin Luther. Kemudian pada tanggal 23 Februari 1984 bakal 

jemaat Martin Luther diteguhkan dan diresmikan menjadi jemaat GKI sinode di Tanah 

Papua, dengan warga jemaat berjumlah 185 jiwa.
6
 

GKI Martin Luther saat ini memiliki anggota jemaat berjumlah 661 orang yang terdiri 

dari 489 anggota dewasa dan 172 anggota baptis anak. Kebaktian pada hari Minggu dihadiri 

450 sampai 475 orang. Rata-rata kehadiran anggota jemaat dalam kebaktian Umum 07.30 

WIB 350 sampai 375 orang dan kebaktian pukul 17.00 WIB 100 orang. Sedangkan kebaktian 

                                                 
4
Diambil dari buku peresmian dan peneguhan jemaat GKI Marthin Luther 

5
Synode Gereja Kristen Injili saat ini anggotanya ada  88 Jemaat yang tersebar di Papua dan Papua  

Barat 
6
 Diambil dari Buku peresmian dan Peneguhan jemaat GKI ML dan GKI Diaspora pada  tanggal 23  

Februari 1985 
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anak sekolah Minggu dihadiri kurang lebih 150 orang, kebaktian remaja sekitar 60 orang dan 

kebaktian pemuda sekitar 25 orang.  

3.3.2 Pola Kepemimpinan GKI Martin Luther 

Kepemimpinan di GKI Martin Luther menggunakan tata cara Presbiterial Sinodal, 

karena itu kepemimpinan gereja berada ditangan Majelis Jemaat yang terdiri dari pendeta dan 

para penatua. Di dalam tatacara ini pendeta dan penatua berjalan bersama sebagai kesatuan 

kepemimpinan jemaat. Pengambilan keputusan tertinggi dalam kepemimpinan gereja 

dijalankan oleh Majelis Jemaat pada Persidangan Majelis Jemaat (PMJ) yang dilaksanakan 

setiap bulan satu kali. 

Dalam menjalankan tugas panggilannya majelis jemaat dibantu oleh badan-badan 

pembantu yang disebut komisi dan tim kerja/kelompok kerja.
7
 Di GKI Martin Luther ada 

enam komisi dan dua kelompok kerja yaitu komisi Anak, melayani bidang kategorial anak-

anak; komisi remaja, melayani bidang kategorial remaja (13–19 tahun); komisi Pemuda, 

melayani bidang kategorial Pemuda (19–35 tahun); komisi dewasa, melayani bidang 

kategorial dewasa; komisi Lansia, melayani para orang usia lanjut dan Komisi Pelawatan, 

melayani pelawatan anggota jemaat dan simpatisan jemaat. Selain enam komisi itu maka 

majelis jemaat GKI Martin Luther membentuk dua kelompok kerja yaitu pertama, kelompok 

kerja beasiswa, kelompok ini melayani pemberian beasiswa bagi anggota jemaat maupun 

bukan anggota jemaat. Kedua kelompok kerja peduli masyarakat, kelompok ini melayani 

masyarakat di luar GKI Martin Luther . 

  

                                                 
7
 Dalam Tata tertib GKI di Tanah Papua Bab XXIII, pasal 101 hakekat dan makna badan 

pembantusebagai berikut: Hakekat dan makna badan pembantu agar pelaksanaan wewenang dan tugas 

kepemimpinan GKI di Tanah Papua dapat mencapai seluruh jemaat secara lebih penuh, maka berdasarkan 

imamat am orang percaya dibentuk pengkhususan bidang pelayanan yang dilayani oleh Badan Pembantu yaitu 

komisi, badan dan yayasan. 
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3.3.3 Keanggotaan GKI Martin Luther 

Di bawah ini diperlihatkan data keanggotaan jemaat GKI Martin Luther.
8
 Data 

keanggotaan jemaat dan kehidupan jemaat GKI Martin Luther setiap tahun wajib dilaporkan 

dalam bentuk Laporan Kehidupan dan Kinerja Jemaat (LKKJ) ke Persidangan Majelis Klasis 

Sentani dan Badan Pekerja Majelis Sinode GKI di Tanah Papua. Di bawah ini penulis 

menyampaikan data keanggotaan jemaat GKI Martin Luther berdasarkan Laporan Kehidupan 

dan Kinerja Jemaat (LKKJ), per 31 Maret 2016, yaitu:  

Tabel 4 

Komposisi Anggota Jemaat Menurut Usia 

STATUS 

Jenis 

kelamin        

  <21 <21-30 <31-40 <41-50 <51-60 >60 

TOT

AL 

Anggota 

Baptis Pria 15 42 53 42 34 23 209 

kudus dewasa Wanita 13 50 68 61 51 37 280 

 jumlah 28 92 121 103 85 60 489 

         

 prosentase 6% 19% 25% 21% 17% 12% 100% 

  <4 4~8 9~12 13~16 >16   

Anggota 

Baptis Pria 13 19 17 11 27  87 

Kudus anak Wanita 22 11 9 12 31  85 

 Jumlah 35 30 26 23 58  172 

         

 Prosentase 20% 17% 15% 13% 35%  100% 

         
Sumber: Data Resmi di Berikan Langsung Oleh Sekretaris Jemaat GKI Martin Luther 

 

Dari tabel 4 di atas dapat dilihat keadaan dan komposisi keanggotan Jemaat GKI Martin 

Luther. Jika melihat komposisi keanggotaan jemaat sidi/baptis dewasa GKI Martin Luther 

                                                 
  

8
Keanggotaan jemaat di GKI Sinode  diperoleh melalui Pengakuan percaya dan Baptisan   yang 

dilakukan di suatu jemaat GKI Martin Luther oleh : 

a. Mereka yang pada saat dewasa mengaku percaya dan di baptiskan 

b. Mereka yang telah dibaptiskan dan kemudian pada saat dewasa mengaku percaya yaitu mengakui  

baptisannya. 

c. Mereka yang dibaptiskan karena pengakuan percaya dari orang tuanya. 

Keanggotaan juga diperoleh melalui perpindahan keanggotaan dari gereja lain yang seajaran, mau pun 

gereja yang tidak seajaran 
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maka rentang usia 31-40 tahun sebanyak 121 orang (25%) dan rentang usia 41-50 tahun, 

sebanyak 103 orang (21%), serta rentang usia 21-30 tahun sebanyak 92 orang (19%). Jika 

kita perhatikan maka rentang usia 31–40 tahun (25%) adalah rentang usia yang cukup 

doniman dalam kehidupanGKI Marthin Luther dan diikuti oleh rentang usia 41-50 tahun 

(21%). Seperti diketahui bahwa rentang usia 31- 50 tahun adalah usia produktif. Dengan 

dominannya usia produktif di GKI Martin Luther maka pelayanan GKI Martin Luther cukup 

dinamis. 

Tabel 5 

Komposisi Anggota Jemaat Menurut Etnis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Data Resmi di Berikan Langsung Oleh Sekretaris Jemaat GKI Martin Luther  

 

Dari tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa keanggotaan GKI Martin Luther terdiri dari 

multietnis. Dari komposisi itu maka etnis yang sangat dominan adalah etnis Papua dan 

Maluku yaitu sebanyak 372 dan 100 orang (71%). Sedangkan prosentasi etnis yang lain 

sangat rendah dan bervariasi. Dengan sangat dominannya etnis Maluku maka berpengaruh 

besar pada pola kepemimpinan dan pelayanan di GKI Martin Luther. 

 

No. Etnis Jumlah Prosentase 

    

1 Papua 372 71,3% 

2 Sunda 4 0,6% 

3 Batak 79 12% 

4 Jawa 59 9% 

5 Cina 5 0,8% 

6 Minahasa 14 2% 

7 Maluku 100 15% 

8 Dayak 0 - 

9 Toraja 3 0,5% 

10 Timor 5 0,8% 

11 Lain-lain 20 3% 

    

 Jumlah 661 100% 
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Tabel 6 

Komposisi Anggota Jemaat Menurut Jenis Pekerjaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Resmi di Berikan Langsung Oleh Sekretaris Jemaat GKI Martin Luther 

 

Dari tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa komposisi pekerjaan anggota jemaaat GKI 

Martin Luther yang dominan yaitu pertama pelajar dan mahasiswa sebanyak 140 orang 

(21%). Kedua, pegawai swasta sebanyak 120 orang (18%), walaupun secara prosentasi yang 

dominan adalah pelajar dan mahasiswa sebanyak 140 orang (21%). Ketiga, ibu rumah tangga 

sebanyak 113 orang (17%). Keempat, wiraswasta sebanyak 48 orang (7,3%). Kelima, 

kelompok profesional sebanyak 23 orang (3,5%). Dari komposisi di atas maka ada 204 orang  

(31%) tidak diketahui pekerjaannya. Sebab ada banyak anggota jemaat agak tertutup dengan 

masalah-masalah pribadi seperti masalah “apa pekerjaan” mereka. Dalam pengamatan 

penulis rata-rata anggota GKI Martin Lurher  memiliki pekerjaan dan secara ekonomi cukup 

baik. Dari komposisi di atas maka GKI Martin Luther memiliki potensi baik secara dana 

maupun sumber daya manusia untuk melakukan pelayanan yang optimal bagi orang miskin 

disekitar gereja.  

 

 

No Jenis Jumlah Prosentase 

  Pekerjaan     

      

1 Wiraswasta 48 7,3% 

2 Pegawai swasta 120 18% 

3 Pegawai negeri 2 0,4% 

4 Profesional 23 3,5% 

5 Pensiunan 9 1,4% 

6 Ibu rumah tangga 113 17% 

7                  Pelajar/mahasiswa 140 21% 

8 Petani 2 0,4% 

9 Tidak diketahui 204 31% 

 Jumlah 661 100% 
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Tabel 7 

Komposisi Anggota Jemaat Menurut Jenjang Pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Resmi di Berikan Langsung Oleh Sekretaris Jemaat GKI Martin Luther 

 

Dari tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan anggota jemaat GKI Martin 

Luther terbanyak pertama lulusan sekolah menengah umum (SMU) sebanyak 205 orang 

(31%). Kedua tidak tamat sekolah dasar sebanyak 194 orang (29 %). Ketiga, lulusan strata 

satu (S1) sebanyak 107 orang (16%). Keempat, lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama 

(SLTP) sebanyak 44 orang (6,6%). Kelima, lulusan diploma tiga sebanyak 36 orang (5,4 %). 

Keenam, lulusan sekolah kejuruan sebanyak 33 orang (5%).Dari komposisi di atas maka 

dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan anggota jemaat GKI Martin Luther merata baik 

yang berpendidikan mau pun yang tidak berpendidikan. 

3.4 Konsep Pelayanan Diakonia di GKI Martin Luther Sentani 

Konsep pelayanan GKI Martin Luther berdasarkan tugas dan panggilan GKI Martin 

Luther  tertuang dalam tata gereja GKI di Tanah Papua. Berdasarkan tata gereja GKI Martin 

Luther tugas panggilan atau pelayanan GKI Martin Luther
9
 adalah menerima (dalam arti 

memahami, menghayati dan memegangi), memberitakan (dengan kata-kata dan atau dengan 

                                                 
9
 Hakekat pelayanan ini tertuang dalam Tata Gereja GKI di Tanah Papua Pasal 3 . 

No. Tingkat Jumlah Prosentase 

  Pendidikan     

1 Tidak tamat SD 194 29,3% 

2 SD 28 4,2% 

3 SLTP 44 6,6% 

4 SMU 205 31% 

5 Kejuruan 33 5% 

6 D-1 1 0,2% 

7 D-2 1 0,2% 

8 D-3 36 5,4% 

9 S-1 107 16,2% 

10 S-2 9 1,4% 

11 S-3 3 0,5% 

  Jumlah 661 100% 
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tulisan), menyatakan (dengan tindakan nyata) Kasih dan Keselamatan Yesus Kristus, sebagai 

wujud dari persekutuan, pelayanan dan kesaksiannya. Untuk dapat melaksanakan tugas 

panggilan itu maka GKI Martin Luther terpanggil memperlengkapi jemaatnya. GKI Martin 

Luther memperlengkapi jemaatnya dengan salah satu model pelayanan yang disebut program 

Menyeluruh GKI Klasis Sentani.
10

 

Program menyeluruh GKI Klasis Sentani menetapkan dua bidang pelayanan dan 

kegiatan, yaitu: 

a. Pelayanan dan kegiatan ke luar (ekstern) disebut bidang Oikumene masyarakat (Oik-

mas), yang meliputi pertama, segi Oikumenis yaitu kegiatan-kegiatan yang  terarah 

kepada gereja-gereja di luar GKI klasis Sentani. Kedua, segi masyarakat yaitu kegiatan-

kegiatan yang terarah kepada masyarakat di luar gereja. 

b. Pelayanan dan kegiatan ke dalam (intern ) disebut  bidang kebersamaan. Pelayanan dan 

kegiatan bidang kebersamaan tujuannya untuk membina dan memanifestasikan 

persekutuan, solidaritas dan keakraban antara sesama anggota secara intern. 

Untuk dapat menunjang pelayanan ke luar (Oikmas) dan ke dalam (kebersamaan) maka 

ada tiga bidang penunjang, yaitu: 

1. Bidang Pembinaan, untuk menunjang kegiatan-kegiatan dengan cara memberi 

informasi, menanamkan motivasi dan meningkatkan ketrampilan, 

2. Bidang Sarana Prasarana (Sarpras), untuk menunjang kegiatan-kegiatan dari bidang 

dana dan fasilitas, 

3. Bidang Sekretariat, untuk menunjang kegiatan-kegiatan secara administratif. 

 Jadi pelaksanaan program kerja GKI Martin Luther meliputi 5 bidang pelayanan yaitu 

bidang Oikumene masyarakat (oikmas), kebersamaan, pembinaan, sarana pra sarana 

                                                 
10

 Eka Darmaputera, Missi GKI: Sekarang dan Akan Datang (Jakarta: BPMK Jakarta Timur,1988), 21- 

24. 
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dan sekretariat. Pelayanan GKI Martin Luther terhadap orang miskin berarti menjadi 

program bidang oikumene masyarakat (oikmas). 

Gereja tidak hanya diperhadapkan dengan hal yang konkrit dan tidak hanya abstrak. 

Gereja tidak dapat berkarya secara abstrak saja, seperti berteologi atau berurusan terus-

menerus pengetahuan tentang Allaah. Gereja lahir dan tumbuh tidak terlepas dari hakekatnya 

untuk melayani sesama dalam arti menjawab pergumulan yang sedang di hadapi manusia. 

Gereja dalam dirinya sendiri menyadari akan adanya tugas panggilan di tengah-tengah dunia 

ini sepanjang zaman. Pada dasarnya kehidupan manusia tidak terlepas dari ketergantungan, 

sehingga di dalam kehidupan manusia tersebut terjadilah interaksi timbal balik antar manusia 

yang saling menopang dan mengatasi keterbatasannya. Dalam kenyataan yang lebih konkret, 

pelayanan merupakan suatu kesadaran etis dari manusia yaitu bahwa dirinya sendiri langsung 

maupun tidak langsung hidup dari orang lain, dengan orang lain dan untuk orang lain. Oleh 

sebab itu dalam pelayanan tersebut terkadang rasa tanggung jawab dan perhatian terhadap 

keberadaan dan kesejahteraan orang lain.  

GKI Martin Luther sentani adalah salah satu gereja yang juga memperhatikan masalah 

kemiskinan, hal kongkrit dari bentuk perhatian GKI Martin Luther Sentani terhadap masalah 

kemiskinan ini adalah program-program diakonia yang dibentuk untuk membantu warga 

jemaat yang lemah dalam bidang ekonomi, contohnya : janda dan duda, megunjungi orang 

sakit, orang meninggal dan sebagainya.
11

 Orang-orang yang kekurangan atau butuh perhatian 

dari gereja bukan berarti menjadi objek gereja, tetapi orang-orang ini menjadi pembawa 

memberitakan Firman Tuhan melalui pelayanan. Sehingga orang-orang ini menjadi pembawa 

misi memberitakan Firman Tuhan.  

Diakonia adalah suatu sikap tindakan yang menunjukkan Kasih Tuhan dalam 

kehidupan bermasyarakat atau berumat secara kehidupan sosial, dalam bentuk kesaksian atau 
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bersaksi akan hidup yang saling memperhatikan antara umat yang satu dengan umat yang 

lainnya. Hal tersebut bertujuan supaya aspek diakonia menjadi milik bersama untuk 

dikembangkan tanpa ada unsur politis dan keuntungan hidup. Dengan sikap hidup dan 

tindakan tersebut akan menjadikan kita untuk saling hidup bersama-sama dalam pelayanan 

kita ditengah-tengah dunia ini, sehingga dapat saling mencintai dan mengasihi secara 

manusia sebagai makhluk sosial yang saling peduli. Konsep iman di dalam pelayanan akan 

membentuk satu didalam kebersamaan yang diikat dengan Kasih Allah untuk mewujudkan 

kerajaan Allah ditengah dunia. 

Masyarakat miskin yang telah tertindas secara material dan struktural membutuhkan 

sebuah perubahan didalam hidupnya. Hal ini bukan berarti gereja kemudian hanya memberi 

sekedar bantuan kepada masyarakat miskin dan kemudian meninggalkan mereka. Hal 

tersebut akan memunculkan sebuah ketergangtungan yang dapat menyebabkan masyarakat 

miskin tidak dapat mandiri. Akan tetapi gereja dipanggil untuk menjadikan masyarakat 

miskin sebagai rekan sekerja didalam diakonia tang dilaksanakan.  

Diakonia yang dilakukan oleh gereja jangan sampai terjebak pada suatu konsep bekerja 

untuk orang miskin melainkan haruslah mengarah pada konsep bekerja sama dengan orang 

miskin. Konsep bekerja sama dengan orang miskin ini tentu saja berangkat dari dasar 

solidaritad yang mempunyai pengertian tidak terbatas pada pemberian melainkan solidaritas 

di sini berarti tindakan yang di dorong oleh keharusan untuk berbuat semaksimal mungkin 

demi menolong orang lain tanpa harus mempunyai terlebih dahulu kemudian diberikan.  

Diakonia di GKI Martin Luther sentani adalah kegiatan-kegiatan diakonia baik dalam 

komperehensif (yang berdampak pada jangka panjang), maupun karitatif yang bersifat 

pertolongan langsung yang dilakukan didalam jemaat maupun dimasyarakat. Dan di dalam 

GKI Martin Luther sentani juga harus adanya khotbah-khotbah dan pengajaran di gereja yang 

membuat jemaat memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan 
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sehingga jemaat memberikan bantuan bagi kegiatan diakonia yang dilakukan didalam 

gereja.
12

 Disini jemaat sendiri juga berperan aktif dalam memberikan masukan dalam 

pembuatan program diakonia.  

Pada perjalanannya diakonia selalu mengalami perubahan sesuai atau mengikuti 

perubahan nilai-nilai dan keadaan sosial yang terjadi di dalam jemaat. Pada awalnya diakonia 

yang dikenal oleh jemaat hanyalah diakonia yang sebatas memberi makan, uang, pakaian 

ataupun materi-materi hanya untuk memenuhi sebagian kecil dari sekian banyak kebutuhan 

pokok manusia (orang miskin) dan bersifat insidental. Diakonia ini dikenal dengan diakonia 

karitatif.
13

 

Kemudian berkembang pada pemikiran bahwa jangan memberi roti kepada mereka 

yang lapar, karena besok mereka akan datang kembali untuk meminta roti, tetapi berikanlah 

mereka pancing atau cangkul agar mereka bisa mengusahakan apa yang mereka butuhkan 

secara mandiri.
14

 Diakonia ini dikenal dengan diakonia reformatif atau dengan kata lain 

diakonia yang mendidik orang untuk lebih mandiri. Namun diakonia ini dinilai oleh para 

pakar atau pemikir kemanusiaan tidak cukup menyentuh akar dari permasalaha kemiskinan, 

karena bagaimana mungkin mengusahakan kebutuhan hidup mereka secara mandiri jika 

lahan (laut dan tanah) untuk mencari makan dan penghidupan sudah dikuasai oleh mereka 

yang memiliki modal atau kapitalus. Diakonia reformatif dianggap juga tidak cukup 

menyentuh masalah kemiskinan. 

Diakonia yang kemudian berkembang pada masa ini adalah diakonia transformatif, 

yang tidak hanya sekedar memandirikan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

tetapi lebih kepada membuka mata pikiran mereka akan hak-hak hidup yang patut mereka 

dapatkan secara bebas seperti tanah, laut, dan sumber daya lainnya.
15

 Diakonia ini 
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Hasil Wawancara dengan Pnt. H.Monim, 9 Desember 2015. 
13

Widyatmadja, Diakonia sebagai Misi Gereja, 109-112. 
14

Widyatmadja, Diakonia sebagai Misi Gereja,114. 
15

Widyatmadja, Diakonia sebagai Misi Gereja,114. 
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mendewasakan mereka untuk dapat menikmati segala akses kehidupan yang seharusnya bisa 

mereka dapatkan secara bebas dan mengusahakan sendiri. Jadi dengan kata lain diakonia ini 

membantu mereka yang terbelenggu rantai kemiskinan untuk membuka mata pikiran mereka 

akan struktur kemiskinan yang selama ini dibuat oleh penguasa-penguasa modal yang 

menguasai hampir seluruh sumber daya alam yang ada, agar pemerataan dapat terjadi dan 

semua orang berhak menikmati atau mengolah sumber daya alam yang sudah tersedia. Inilah 

diakonia yang dianggap tepat untuk membantu si miskin keluar dari ruang kemiskinannya.  

Model diakonia karitatif sangat terlihat dalam kegiatan-kegiatan yang di lakukan GKI 

Martin Luther sentani. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk hubungan yang terjalin antara 

penerima diakonia dengan komisi diakonia yang masih bersifat subjek-obyek, arah program 

yang dilaksanakan masih mengarah pada individu-individu dampak yang dihasilkan dari 

penerima masih bersifat jangka pendek dan karena diakonia karitatif lebih mengarah pada 

pemberian bantuan uang dan barang menyebabkan dana yang dibutuhkan atau diperlukan 

sangat besar. Model diakonia yang dilaksanakan GKI Martin Luther Sentani menyentuh pada 

indivindu-indivindu (belum mengarah kepada suatu kelompok masyarakat misin), dengan 

dampak yang dihasilkan bagi penerima jangka pendek. 

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa GKI Martin Luther Sentani masih belum secara 

maksimal melakukan usaha pembebasan orang-orang yang mengalami ketidakadilan (bukan 

hanya miskin materi). Jika melihat pada model diakonia yang dilaksanakan, konsep diakonia 

yang dilaksanakan GKI Martin Luther Sentani masih merupakan diakonia yang bersifat 

karitatif dan reformatif. 

3.5 Praktek Pelayanan Diakonia GKI Martin Luther 

Untuk dapat melihat sejauh mana pelayanan GKI Martin Luther terhadap orang miskin, 

maka penulis melihat dari buku program kerja tahunan GKI Martin Luther. Di dalam buku 

program kerja dengan jelas dapat dikatahui apa yang telah dilakukan GKI Martin Luther 
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dalam satu tahun masa pelayanannya. Buku-buku program yang diamati dan diteliti adalah 

masa tahun pelayanan 2011/2012, tahun pelayanan 2013/2014, dan tahun pelayanan 

2015/2016.
16

 Dari pengamatan dan penelitian itu ditemukan bentuk-bentuk pelayanan yang 

dilakukan oleh bidang oikumene masyarakat sebagai berikut: 

Pertama, GKI Martin Luther bekerja sama dengan GKI Diaspora mendirikan 

Poliklinikatau balai pengobatan bersama yang melayani pengobatan umum, gigi dan kulit 

dengan biaya terjangkau dan murah per pasien Rp.5000,-. Salah satu program poliklinik ini 

adalah memberikan pengobatan gratis kepada orang miskin dengan surat pengantar dari 

rukun tetangga (RT) dimana yang bersangkutan tinggal. 

Kedua, berpartisipasi dalam bidang pendidikan Agama Kristen melalui pengadaan 

guruPendidikan Agama Kristen (PAK) untuk Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, 

Sekolah Menengah Atas Martin Luther yang bertempat sekitaran Gereja. 

 Ketiga, partisipasi dalam kegiatan yang diselengarakan oleh Persekutuan Gereja-

Gereja di Indonesia. Partisipasi GKI Martin Luther yaitu dalam bentuk iuran bulanan dan 

pertukaran pengkhotbah/pelayan firman dengan seluruh jemaat–jemaat anggota Persekutuan 

Gereja-Gereja di Indonesia daerah Papua. 

Keempat, melakukan pelayanan kasih setiap hari raya Idul Fitri kepada para pejaga 

keamanan (hansip), petugas sampah, pencatat meteran listrik dan Perusahaan Air Minum 

(PAM), serta pengantar surat dan penjaga gereja. Pelayanan kasih dalam bentuk kunjungan 

dan pemberian bingkisan dalam bentuk natura. 

 Kelima, ikut serta dalam pelayanan dengan Kelompok Kerja Pekabaran Injil (KKPI) 

klasis Jayapura melakukan kunjungan dan pelayanan ke lembaga pemasyarakatan (LP), 

dalam bentuk pelayanan kebaktian dan pengobatan bagi para narapidana dan beasiswa bagi 

eks napi yang melanjutkan pendidikan ke sekolah teologi. 
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Masa pelayanan satu tahun di GKI Marthin Luther di mulai dari 1 April sampai 31 Maret. 
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Keenam, melakukan Diakonia ekstern, yaitu pertama dalam bentuk bantuan dana bagi 

gereja-gereja di luar GKI Sinode Klasis Sentani seperti bantuan dana bagi pembangunan 

gedung gereja, pastori dan pembangunan ruang serba guna mau pun biaya hidup pendeta di 

daerah miskin. Kedua, bantuan bagi korban-korban bencana alam, seperti kebakaran, tanah 

longsor dan banjir dan lain sebagainya dalam bentuk natura seperti pengadaan bahan 

makanan, bahan bangunan, dan pakaian-pakaian.  

Ketujuh, ikut ambil bagian dalam mendukung pendidikan Teologia di Indonesia dalam 

bentuk  dana tahunan bagi sekolah sekolah Teologi yang di dukung oleh Sinode di Tanah 

Papua, seperti Sekolah Tinggi Teologi Jakarta dan fakultas Teologi Universitas Duta Wacana 

Yogyakarta serta Sekolah Tinggi Teologi Berea di  Kalimantan Barat.  

Kedelapan, mendukung pelayanan Yayasan Kampus Diakonia Modern, dalam bentuk 

dana dan  pelayanan bagi anak-anak jalanan seperti bahan makanan, alat-alat tulis dan dana 

rutin bulanan serta tenaga sukarela untuk mengajar anak-anak jalanan.  

Kesembilan, bekerja sama dengan Kelurahan Hinekombe melakukan aksi kasih dan 

aksi peduli bagi masyarakat miskin berupa sembilan bahan pokok, akibat krisis moneter 

dengan harga murah. 

Kesepuluh, mendukung dana bagi kegiatan oikumene masyarakat sinode GKI  Tanah 

Papua klasis Sentani, seperti bantuan bencana alam. 

Kesebelas, mendukung pelayanan Sinode GKI di Tanah Papua mengadakan pendataan 

kemiskinan di lingkungan sekitar gereja. 

Keduabelas, berpartisipasi dalam program pengadaan Alkitab bagi suku terasing yang 

diselengarakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia (LAI). 

Ketigabelas, partisipasi dalam bentuk dana bagi pembangunan tempat rehabilitasi 

korban narkoba sinode GKI di Tanah Papua. 
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Pelayanan bidang Oikmas GKI Martin Luther selain kegiatan-kegiatan di atas, maka 

sejak tahun 2010 Majelis Jemaat GKI Martin Luther membentuk tim kerja yaitu pertama 

Kelompok Kerja Beasiswa, kelompok ini mengelola anak asuh sejumlah 1275 orang anak 

usia sekolah dari jenjang sekolah dasar sampai Sekolah Menengah Umum, tanpa memandang 

perbedaan agama, suku dan anggota jemaat atau bukan anggota jemaat. Kedua, Kelompok 

Kerja Peduli Masyarakat, kelompok ini menangani pemberian bantuan dana bagi guru-guru 

sekolah Kristen di daerah Lampung dan Nusa Tenggara Timur, bantuan pendidikan bagi 

sebuah sekolah teologia di Kalimantan barat, bantuan untuk penginjil atau pendeta di daerah 

pedalaman.  

Yang menarik di GKI Martin Luther adalah ada sebuah kegiatan yang menjadi ciri khas 

dari GKI Martin Luther Sentani yaitu perkunjungan kasih.
17

 Dalam pelaksanaannya bantuan 

yang diberikan kepada warga jemaat tidak memandang status sosialnya. Dan yang berhak 

mendapatkan bantuan dari program ini adalah anggota jemaat yang tercatat sah sebagai 

jemaat GKI Martin Luther, dan menjalani rawat inap minimal 4 malam 5 hari di rumah sakit 

atau puskesmas didaerah manapun juga, akibat sakit penyakit maupun akibat kecelakaan.
18

 

Jemaat GKI Martin Luther mendapatkan bantuan maksimal dua kali dalam satu tahun 

periode anggaran GKI Martin Luther yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 

November, dan tanggal yang diperhitungkan adalah tanggal awal saat masuk rawat inap. 

Besarnya bantuan dari komisi yang diberikan kepada warga jemaat yang membutuhkan 

adalah Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap kejadian rawat inap di 

rumah sakit atau puskesmas, dan besarnya bersifat tetap tidak tergantung dari beberapa besar 

atau berapa kecilnya biaya rawat inap yang diperlukan.
19

 

Tetapi apabila ada warga jemaat yang mengembalikan dana program dengan 

pertimbangan bahwa dia mampu atau dibiayai oleh kantor atau asuransi, maka dana itu akan 
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Hasil wawancara dengan ibu Sitorud, 10 Desember 2016 
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Buku Petunjuk  Pelaksanaan Program Jemaat, Sentani 2014, 2.  
19

Buku Petunjuk  Pelaksanaan Program Jemaat, Sentani 2014, 2.  
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dimasukkan kembali pada kas jemaat atau kas program perkunjungan kasih sesuai dengan 

permintaan jemaat yang bersangkutan.
20

 Sebagai bentuk tanggung jaabnya atas dana iuran 

seluruh jemaat maka komisi program ini diberikan untuk melakukan pemeriksaan terhadap 

kebenaran dari jemaat yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau klinik. Dan apabila ada 

jemat yang sakit telah keluar dari rumah sakit bantuan tersebut tetap diberikan kepada yang 

bersangkutan, asalkan yang bersangkutan menjalani rawat inap.  

Dari uraian di atas maka dapat di simpulkan bahwa GKI Martin Luther telah melakukan 

pelayanan sebagai berikut: pertama, pelayanan diakonia karitatif, ditandai dengan kegiatan 

bantuan korban bencana alam, pengobatan gratis, dan menjual sembilan bahan pokok dengan 

harga murah dan sebagainya. Kedua, pelayanan diakonia reformatif, ditandai dengan model 

diakonia yang memusatkan perhatian pada perbaikan kondisi ekonomi. Diakonia reformatif 

itu di lakukan dalam wadah kelompok kerja beasiswa yang bertujuan meningkatkan 

pendidikan masyarakat dan kelompok kerja peduli masyarakat (KKPM) yang bertujuan 

meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat dalam bentuk usaha bersama atau koperasi. 

Penulis juga berkesimpulan bahwa pelayanan GKI Martin Luther cukup baik, di mana 

pelayanan GKI Martin Luther telah melakukan diakonia karitatif dan reformatif. Pelayanan 

GKI Martin Luther belum maksimal hadir di kelurahan Hinekombe sebagai konteks 

kehadirannya, tetapi GKI Martin Luther hadir dalam pelayanan di daerah yang jauh dari 

konteks sekitarnya. GKI Martin Luther perlu melihat kepada konteks kemiskinan di 

sekitarnya yaitu kelurahan Hinekombe. 

“ gereja saat ini telah melayani orang miskin dengan cukup baik melalui bantuan 

sembilan bahan pokok (Sembako), beasiswa, dan kesehatan. Tetapi GKI Martin 

Luther perlu meningkatkan pelayanannya secara optimal dan melakukan 

pembenahan pelayanan serta melakukan prioritas pelayanan. Gereja saat ini 

sebagian besar dananya dipakai untuk acara serimonial agama saja, sedangkan 

untuk upaya pengentasan kemiskinan masih terlalu rendah,gereja belum melayani 

dengan optimal, karena gereja hanya melayani orang miskin yang Kristen dan di 
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daerah daerah yang jauh dari GKI Martin Luther dan  bahwa gereja sibuk dengan 

pelayanan intern saja”.
21

 

“gereja telah melayani orang miskin dengan baik melalui bantuan sembilan bahan 

pokok (sembako) dengan harga murah. Walaupun bantuan itu belum rutin. Gereja 

belum melayani orang miskin disekitar gereja. Gereja tidak mau tahu apa yang 

terjadi dengan rakyat miskin di sekitarnya dan gereja kurang bersosialisasi 

dengan masyarakat sekitarnya dan pelayanan gereja saat ini biasa-biasa saja, tidak 

ada perbedaan dengan agama-agama lainnya juga, gereja saat ini bila kebaktian 

penuh dengan pengunjungnya, tetapi kurang peduli dengan masyarakat 

sekitarnya. Gereja sangat megah gedungnya, tetapi tidak mau membantu orang 

miskin”.
22

 

 

Dari uraian atas maka pandangan anggota GKI Martin Luther dan orang miskin di 

kelurahan Hinekombe tentang pelayanan GKI Martin Luther di kelurahan Hinekombe. Bagi 

anggota jemaat GKI Martin Luther pelayanan GKI Martin Luther dinilai cukup sebatas 

memberi beasiswa, dan pengobatan. Tetapi bagi sebagian anggota jemaat juga melihat bahwa 

GKI Martin Luther belum melayani orang miskin di kelurahan Hinekombe, dan dana hanya 

dipakai untuk serimonial agama. Hal ini perlu di perhatikan karena mereka memandang GKI 

Martin Luther masih memikirkan dirinya sendiri dan perlu meningkatkan perhatian kepada 

orang miskin. Demikian juga dengan pandangan orang miskin di kelurahan Hinekombe yang 

memandang pelayanan GKI Martin Luther telah cukup melayani mereka, tetapi tidak rutin. 

Sebagian besar responden juga melihat GKI Martin Luther belum melayani orang miskin di 

kelurahan Hinekombe. Bahkan seorang responden menjawab: “GKI Martin Luther jika 

kebaktian hari Minggu penuh dengan pengunjungnya tetapi tidak pernah mau tahu kepada 

kemiskinan di sekitarnya”. Itu berarti GKI Martin Luther belum sepenuhnya hadir di 

kelurahan Hinekombe dalam melayani orang miskin. 

“tugas utama gereja adalah meningkatkan pendidikan orang miskin, terutama 

pendidikan bagi anak-anak melalui program beasiswa dan tugas utama gereja 

adalah memberi bantuan. Bantuan yang dimaksud adalah kebutuhan hidup sehari-
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hari, bantuan modal usaha untuk membangun usaha kecil dan berupaya 

meningkatan sumber daya orang miskin dengan pendidikan atau  ketrampilan”.
23

 

“Pandangan beberapa Orang Miskin mengatakan bahwa tugas utama gereja 

adalah peduli dengan orang miskin. Bentuk kepedulian gereja berupa bantuan 

kebutuhan sehari-hari, dan memikirkan bagaimana membuka peluang pekerjaan, 

bahwa tugas utama gereja adalah membuka diri untuk melihat dan 

memperhatikan orang miskin disekitar gereja.Ada juga responden menjawab 

bahwa tugas utama gereja adalah menghargai orang miskin dengan membangun 

nilai-nilai kebaikan dan memberi semangat hidup tanpa memandang perbedaan 

agama, suku dan pendidikan”.
24

 

 

Dari uraian di atas maka pandangan anggota GKI Martin Luther adalah meningkatkan 

pendidikan anak-anak. Itu berarti anggota jemaat GKI Martin Luther melihat faktor 

pendidikan adalah faktor yang perlu di tekankan dalam pelayanan GKI Martin Luther. Tetapi 

jika diperhatikan beberapa jawaban anggota GKI Martin Luther tentang tugas utama gereja 

yaitu meningkatkan pendidikan, memberi bantuan, dan memberi ketrampilan menunjukan 

bahwa anggota jemaat melihat tugas utama GKI Martin Luther bersifat pragmatis. Ini 

mengambarkan anggota gereja hanya ingin memberi dan tidak ingin bertemu dengan orang 

miskin, atau memberi karena program gereja dan bukan karena kepedulian yang 

sesungguhnya. Ada jarak antara anggota GKI Martin Luther dengan orang miskin di 

kelurahan Hinekombe. Bagi sebagian besar responden orang miskin di kelurahan Hinekombe 

maka tugas utama GKI Martin Luther kepada orang miskin adalah peduli kepada orang 

miskin. Itu berarti GKI Martin Luther bagi orang miskin di kelurahan Hinekombe diharapkan 

peranannya dalam memerangi kemiskinan yang mereka hadapi. Demikian juga jika 

memperhatikan tiga jawaban tentang tugas utama GKI Martin Luther menurut orang miskin 

yaitu peduli terhadap orang miskin, membuka diri, dan menghargai orang miskin 

menunjukan tugas utama GKI Martin Luther lebih mengarah kepada perlakuan gereja 

terhadap mereka. Ini mengambarkan orang miskin ingin membuka diri, atau mengundang 
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GKI Martin Luther membangun hubungan dengan mereka. Ini bukan sebatas tuntutan 

terhadap bagaimana gereja menerima mereka tetapi juga bagaimana gereja dapat memikirkan 

kebutuhan atau keadaan mereka. 

Menurut anggota jemaat GKI Martin Luther bantuan yang dilakukan oleh gereja dalam 

bentuk biaya pendidikan bagi anak-anak/beasiswa merupakan hal yang terbaik, terbukti 

dengan keberadaannya pada posisi pertama. Sedangkan bagi orang miskin sendiri kebutuhan 

yang utama bukanlah pendidikan anak/beasiswa, bantuan seperti itu bisa jadi dianggap bukan 

bantuan yang terlalu dibutuhkan oleh orang miskin karena ada kebutuhan yang lebih penting 

yaitu kebutuhan dasar yang lebih krusial, yang menyangkut “mati hidupnya” mereka. Dengan 

kata lain, anggota GKI Martin Luther kurang peka melihat kebutuhan mendasar orang 

miskin. Kesalahan anggota GKI Martin Luther terletak di sini yaitu gereja mengukur 

kepentingan mendasar orang miskin dari kreteria mereka, sehingga bantuan yang diberikan 

dapat dianggap tidak menyentuh kebutuhan utama orang miskin. 

3.6 Sikap Warga Jemaat di Tengah Konteks Kemiskinan 

Gereja dan warganya tidak saja hadir di Kelurahan Hinekombe hanya untuk 

membangun gedung ibadah, persekutuan dan membangun iman, tanpa memperhatikan 

persoalan sosial. Pada prinsipnya, gereja memiliki peran dalam ikut serta mengatasi persoalan 

sosial di Kelurahan Hinekombe.  

Namun, pada kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa fokus utama anggota jemaat 

masih melingkupi dunia gerejawai saja. Gereja hadir di tengah konteks kemiskinan, tetapi 

warga gereja masih saja tidak memberikan perhatian di tengah konteks kemiskinan. Oleh 

karena itu, untuk memperhatikan persoalan sosial masih sebatas bantuan-bantuan yang bisa 

diberikan dalam bentuk diakonia karitatif, namun belum ada perhatian khusus secara konkret 

dan serius dijalankan oleh gereja. Gereja masih melakukan diakonia hanya sebatas diakonia 

karitatif, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat gerejawi, belum ada kegiatan keluar 
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yang membangun”.
25

 Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga gereja dalam setiap 

kategorial masih bersifat gerejawi. Gereja belum memberikan fokus pada kehidupan sosial, 

dan hal ini membuat anggota jemaat memisahkan antara kehidupan gerejawi dan sosial. 

Sikap anggota jemaat yang demikian dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri anggota 

jemaat. Belum ada kesadaran untuk mengubah hidup menjadi lebih baik, dan rendahnya 

kesadaran untuk bekerja sama menyelesaikan persoalan sosial. Untuk membangun Kelurahan 

Hinekombe ini harus butuh kesadaran. untuk itu, kalau mau membantu jemaat dalam 

menghadapi kehidupan yang sekarang ini, maka gereja harus hadir untuk memberikan 

penjelasan kepada jemaat untuk merubah kehidupan lebih baik. Sampai saat ini belum ada 

tindakan konkret dari gereja untuk merangkul jemaat. Gereja seharusnya dapat memberikan 

solusi bagi jemaat dalam merespon kemiskinan.
26

 Gereja diharapkan menjadi fasilitator bagi 

anggota jemaatnya untuk membangun kesadaran, karena kesadaran merupakan langkah awal 

bagi mereka untuk menyikapi persoalan sosial yang terjadi.  Melalui kesadaran akan realitas, 

maka dari situ warga gereja dapat melihat fenomena kemiskinan sebagai pergumulan 

bersama yang tidak saja patut diperhatikan oleh pemerintahan, tetapi gereja juga mengambil 

bagian dan berperan di dalamnya.  

“gereja ideal adalah gereja yang memihak orang miskin, yaitu gereja yang selalu 

siap melayani orang miskin, gambaran ideal adalah gereja yang rukun dan damai, 

yang saling menghargai dan menghormati dengan sesama agama sesuai dengan 

Undang-Undang dasar 1945, gambaran gereja ideal adalah gereja yang 

bermasyarakat, yaitu gereja yang bukan hanya megah dan bagus gedungnya tetapi 

gereja peduli dengan lingkungan sekitarnya. Gereja jangan menjadi gereja yang 

tertutup terhadap masyarakat.
27

 

 

Dari uraian di atas maka pandangan anggota GKI Martin Luther dan orang miskin di 

kelurahan Hinekombe tentang gambaran gereja yang ideal bagi GKI Martin Luther. Bagi 

anggota GKI Martin Luther gambaran gereja ideal bagi GKI Martin Luther dalah menjadi 

gereja seperti jemaat mula-mula.Anggota jemaat GKI Martin Luther menginginkan GKI 
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Martin Luther menjadi gereja yang memiliki karakter seperti jemaat mula-mula, yaitu 

menjadi jemaat yang saling menolong, saling berbagi dan memperhatikan orang-orang 

miskin, sehingga jemaat itu disukai semua orang. Bagi orang miskin di kelurahan Hinekombe 

maka gambaran gereja ideal bagi GKI Martin Luther adalah gereja yang memihak orang 

miskin. Gereja yang peduli orang miskin bagi orang miskin di kelurahan Hinekombe adalah 

gereja yang memperhatikan orang miskin, siap selalu membantu membantu orang miskin, 

dan yang mengerti kesusahan orang miskin. Orang-orang miskin di kelurahan Hinekombe 

berharap GKI Martin Luther menolong mereka dari belenggu kemiskinan. Sebagian 

responden orang miskin juga berharap GKI Martin Luther menjadi gereja yang 

bermasyarakat. Seorang responden menjawab: “Gereja megah gedungnya, tetapi umatnya 

pelit tidak mau menolong orang miskin atau tidak mau memberi sedekah, jauh dari 

masyarakat”. Pandangan negatif yang diutarakan oleh orang miskin dapat saja terjadi karena 

sikap anggota GKI Martin Luther yang seringkali memandang orang miskin dengan 

cemoohan dan perasaan jijik, misalnya tidak mau bergaul dengan mereka. Sehingga orang 

miskin mengembangkan gambaran negatif sebagai orang yang diperlakukan tidak manusiawi 

dan dipinggirkan. Pernyataan ini penting untuk diperhatikan GKI Martin Luther, agar GKI 

Martin Luther dapat membuka diri dan bersosialisasi dengan masyarakat. 

3.7 Penutup 

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh penulis melalui proses penelitian, maka 

menjadi nyata bahwa pemahaman tentang tugas dan panggilan gereja di tengah-tengah jemaat 

dan masyarakat khususnya tentang pemahaman diakonia, GKI Martin Luther Sentani 

berusaha untuk memberikan pelayanan diakonia kepada jemaat yang membutuhkan. 

Diakonia yang dilaksanakan oleh GKI Martin Luther Sentani berupa bantuan langsung yang 

diberikan kepada jemaat maupun masyarakat miskin yang membutuhkan. Diakonia yang 

dilaksanakan oleh GKI Martin Luther Sentani berupa bantuan langsung yang diberikan, 
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khususnya ketika jemaat jatuh sakit. Pelayanan diakonia GKI Martin Luther Sentani kepada 

jemaat yang sakit dilaksanakan dalam bentuk program perkunjungan kasih, program 

perkunjungan kasih diberikan secara merata kepada jemaat tanpa melihat status ekonomi dan 

sosial jemaat. Diakonia yang ada di GKI Martin Luther Sentani adalah diakonia yang masih 

bersifat karitatif. Bantuan diberikan kepada anggota jemaat, atau pihak yang sangat 

membutuhkan. Pemahaman diakonia yang dilaksanakan masih berdasarkan pada pengertian 

diakonia secara luas. Diakonia dilihat masih sebagai sebuah pelayanan kasih kepada sesama 

yang membutuhkan bantuan.  

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa GKI Martin Luther Sentani masih belum secara 

maksimal melakukan usaha pembebasan orang-orang yang mengalami ketidakadilan (orang 

miskin). Diakonia dilihat masih sebagai sebuah pelayanan kasih kepada sesama yang 

membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa GKI Martin Luther Sentani 

masih belum secara maksimal melakukan usaha pembebasan orang-orang yang mengalami 

ketidakadilan. Jika melihat pada model diakonia yang dilaksanakan, konsep diakonia yang 

dilaksanakan di GKI Martin Luther Sentani masih merupakan diakonia yang berlandaskan 

pada pelayanan kasih tetapi belum mengarah pada suatu pelayanan keadilan dan 

keseimbangan antara keduanya. Memang pelayanan diakonia GKI Martin Luther tidak cukup 

menyentuh masalah kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Pelayanan diakonia yang 

dilakukan hanya bersifat karitatif dan reformatif. Tidak banyak atau bahkan hampir tidak ada 

hal-hal transformatif yang dihasilkan dari pelayanan diakonia GKI Martin Luther Sentani. 

Karena wujud nyata dari pelayanan diakonia GKI Martin Luther Sentani ini hanya sebatas 

memberi makan. Tidak ada upaya pemberdayaan manusia, tidak membebaskan rakyat kecil 

dari belenggu struktur yang tidak adil, dan tidak memiliki fokus yang dirancangkan oleh 

diakonia transformatif, yaitu rakyat sebagai subjek dari sejarah, bukan objek, tidak karitatif, 

tetapi preventiv, tidak didorong oleh belas kasihan, tetapi keadilan.  


