
 

 

2. Landasan Teoritis 

2.1 Teologi Sosial  

Teologi Sosial merupakan usaha dari orang-orang percaya dalam menghayati iman mereka 

dalam konteks sosial kemasyarakatan yang paling konkret di mana mereka hidup, teologi sosial 

berpangkal pada pengalaman dan masalah manusia di tengah konteks kemasyarakatan dari 

berbagai segi kehidupan, seperti halnya politik, ekonomi dan sosio-budaya menuju penghayatan 

Injil yang lebih mendalam dalam situasi-situasi itu.1 Dermot A. Lane memahami teologi sosial 

seperti halnya teologi-teologi lain bertugas untuk mempromosikan keselamatan di tengah-tengah 

pengalaman nyata hidup sehari-hari.2 Teologi Sosial mencoba menciptakan paradgima dengan 

memposisikan dimensi transenden dan antroposentris, dimensi kehambaan dan dimensi 

kekhalifahan manusia dalam proporsinya yang saling terkait.3 

Dengan pengertian ini teologi sosial diandaikan sebagai sebuah usaha berteologi kristiani 

secara akomodatif maupun mendialogkan secara kritis keyakinan-keyakinan teologis kristiani itu 

dengan isu pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila selama kekuasaan hegemonis 

rezim Orde Baru, usaha itu dilakukan untuk menghapus setereotype sosial yang ideologis di 

sebagian umat Islam tentang identitas kolonial Kekristenan di Indonesia. Dalam arah kesadaran 

seperti itu sebagian Teolog Kristen menganggap perlunya pengembangan pemahaman diri secara 

teologis yang lebih mendukung hidup bergereja untuk melayani, terbuka, dialogis dan komunikatif 

serta transformatif di dalam konteks masyarakat dan bangsa Indonesia yang pluralistik dan rentan 

terhadap kekerasan sosial.4 

Berjalannya waktu, umat manusia mengalami perubahan pandangan mengenai seluruh 

kenyataan hidup yaitu dari pandangan yang statis menuju pandangan yang lebih dinamis dan 

evolutive. Dari situ muncul rangkaian masalah baru dan luas yang menuntut suatu analisis dan 

sintesis yang baru. Analisis dan sintesis itulah yang diusahakan dalam teologi sosial, sehingga 

dapat dirumuskan keprihatinan bersama yang lebih teliti dan rinci melalui komunikasi dengan 
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tradisi kristiani. Tradisi kristiani mempunyai ciri doktrinal dan tertulis meliputi kitab suci, ajaran 

gereja maupun teologi. Tradisi ini harus ditafsirkan dalam konteksnya masing-masing dengan 

tujuan untuk berdialog secara kritis dengan umat kristiani pada konteks atau situasi tertentu 

mengenai segi tertentu dari penghayatan iman tersebut.  

Konsultasi dengan tradisi kristiani juga meliputi tradisi praksis. Penafsiran kontekstual 

mengenai praksis gereja bermaksud untuk lebih menyadari keterbatasan praksis gereja dan untuk 

menumbuhkan kreativitas penghayatan iman dalam konteks sekarang. Melalui komunikasi dengan 

tradisi kristiani kita berusaha mencapai situasi sintesis teologis yang mengandung rumusan 

tanggapan atas sapaan Allah. Selanjutnya, dibuat perencanaan pastoral ke arah kegiatan pelayanan 

dan gerakan bersama, perencanaan dibuat bersama oleh kelompok yang memiliki keprihatinan 

bersama dan rencana yang dihasilkan meliputi tahap-tahap yang lebih jauh maupun tujuan dekat 

yang dapat dijangkau. Hal yang termasuk dalam perencanaan adalah memilih sarana-sarana yang 

dapat membantu untuk mencapai tujuan dan membuang hambatan-hambatan yang ada. 

Perencanaan dibuat sebagai usaha bersama untuk menanggapi panggilan Allah dan terjadi dalam 

communal discernment atau kearifan komunal. Pelaksanaan rencana tersebut merupakan 

penghayatan iman yang bernilai pastoral dan sebagai pembinaan iman serta akan bermanfaat 

apabila dilakukan evaluasi dengan tujuan untuk memasuki suatu analisis baru terhadap situasi baru 

yang dialami bersama. Kemudian terjadilah proses dialektis antara aksi dengan refleksi, dengan 

demikian diharapkan terjadi gerakan yang kreatif. Melalui bermacam analisis dan komunikasi 

dengan tradisi kristiani diharapkan bahwa refleksi secara kreatif dapat membuahi pengalaman 

hidup nyata.5 

 

2.2 Teologi Pembebasan  

Teologi Pembebasan merupakan gebrakan baru dalam berteologi, dari Teologi Barat ke 

Teologi Pembebasan di Amerika Latin pertama yang tidak terletak pada obyek kajian dan isi tetapi 

pada jenis metodologinya serta pada caranya berteologi. Teologi Pembebasan bersifat 

transformatif atau bertolak dari praksis atau iman yang dialami dalam sejarah tertentu. Sedangkan 
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Teologi Barat atau Teologi Tradisional lebih bertolak dari teori dan iman yang diajarkan serta yang 

dipikirkan. 6 

Teologi Pembebasan menurut Leonardo Boff adalah pantulan pemikiran sekaligus 

cerminan dari keadaan nyata suatu praksis yang sudah ada sebelumnya, lebih tepatnya ini 

merupakan bentuk pengakuan atau pengabsahan suatu gerakan sosial yang amat luas yang muncul 

pada awal tahun 1960 an dan sudah ada sebelum penulisan teologi baru itu sendiri. Gerakan ini 

melibatkan sektor-sektor penting dari gereja, seperti para romo sampai dengan kelompok-

kelompok basis masyarakat gereja.7 Meskipun ada perbedaan-perbedaan penting antara para 

teolog tersebut namun ajaran dasar yang sama dapat ditemukan dalam banyak karya tulis yang 

telah membentuk suatu pergeseran radikal dari ajaran tradisional mapan Gereja Katolik maupun 

Protestan, yaitu:   

1. Adanya gugatan moral dan sosial yang amat keras terhadap ketergantungan pada 

kapitalisme sebagai suatu sistem yang tidak adil dan tidak beradab serta sebagai suatu 

bentuk dosa struktural. 

2. Penggunaan alat analisis Marxisme dalam rangka memahami sebab kemiskinan dan 

pertentangan dalam tubuh kapitalisme serta bentuk-bentuk perjuangan kelas sebagai 

pilihan khusus bagi kaum miskin dan kesetiakawanan terhadap perjuangan mereka 

menuntut kebebasan.  

3. Pengembangan basis kelompok-kelompok masyarakat kristen di kalangan orang miskin 

sebagai suatu bentuk baru gereja dan sebagai suatu alternatif terhadap cara hidup 

individualis yang dipaksakan oleh sistem kapitalis. 

4. Melakukan suatu pembacaan baru pada Alkitab yang memberikan perhatian penting pada 

bagian-bagian Kitab Keluaran sebagai paradigma perjuangan pembebasan rakyat yang 

diperbudak dalam usaha menentang pemberhalaan sebagai musuh utama.  

5. Menentang berhala-berhala baru yang disembah oleh Fir’aun-Fir’aun baru, Kaisar- Kaisar 

baru dan Herodes-Herodes baru sehingga sejarah pembebasan manusia adalah antisipasi 

akhir dari penyelamatan Kristus dan kecaman terhadap teologi tradisional yang bermuka 
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ganda sebagai hasil dari Filsafat Yunani Platonis bukan dari tradisi murni Injil di mana 

sejarah kemanusiaan dan ketuhanan memang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain.8 

 

2.3 Teologi Pembangunan  

Teologi Pembangunan dapat diartikan sebagai ajaran Kristen terhadap suatu proses 

perubahan yang dilakukan oleh manusia dengan sadar, baik secara pribadi maupun komunitas 

sebagai ciptaan Allah dalam penatalayanan ciptaan Allah secara utuh bagi keberlangsungan 

kehidupan dan kesejahteraan ciptaan dengan memandang Allah sebagai sang sumber utama 

pembangunan.9 Dasar Teologi Pembangunan dalam pelaksanaannya berhubungan erat dengan 

beberapa aspek, yaitu perciptaan manusia sebagai gambar dan rupa Allah diberi kemampuan untuk 

bekerja dan memaksimalkan potensi yang dimiliki sehingga mampu menghasilkan suatu 

perubahan sebagai hasil dari pelaksanaan pembangunan yang berdasar pada mandat pembangunan 

dalam Kitab Kejadian 1:26-28 dan Kejadian 2:15 yang memberikan pemahaman bahwa kuasa 

yang diberikan kepada manusia adalah kuasa untuk memelihara keberlanjutan kehidupan di bumi. 

Kehadiran kerajaan Allah di bumi menjadi dasar untuk melaksanakan pembangunan yang 

menghadirkan kerajaan Allah di tengah berbagai permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia 

pada saat  ini dan  karya Kristus menjadi teladan dalam pelaksanaan teologi pembangunan sebagai 

pelaksanaan yang menyentuh kepada seluruh aspek kehidupan manusia, baik secara jasmani 

maupun rohani.10 

2.4 Konsep Pengembangan Masyarakat 

Pengembangan masyarakat atau Development Community dalam perspektif Teologi 

Pembangunan diartikan sebagai promosi untuk kehidupan yang lebih baik pada masyarakat 

setempat dengan partisipasi aktif dan inisiatif maupun kerja sama seluruh warga masyarakat.11 

 
8 Michael Lowy, Teologi Pembebasan, 22. 
9 Yunus D.A. Laukapitang, “Teologi Pembangunan Berbasis Pengembangan Masyarakat Shalom Pada 
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2016): 248. 
10 Yunus D.A Laukapitang, “Teologi Pembangunan Berbasis Pengembangan Masyarakat Shalom pada 

Gereja Kemah Injil di Indonesia Daerah Kupang Nusa Tenggara Timur,” 266-267. 
11 Soerjono Soekanto, Kamus Sosiologi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 147. 



 

 

Menurut Zubaegi, secara substansial pengembangan masyarakat adalah wujud dari proses 

restrukturisasi masyarakat dengan cara menawarkan pola-pola swadaya partisipatif dalam upaya 

mengelola dan mengorganisasi kehidupan sosial ekonomi sehingga dapat lebih memungkinkan 

untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dibandingkan pada waktu sebelumnya.12 Pengembangan 

masyarakat juga merupakan proses bertumbuhnya kemampuan suatu masyarakat untuk dapat 

menyelesaikan segala persoalan mereka secara mandiri dan memegang kendali atas hidup mereka 

sehingga akan menghasilkan pertumbuhan pribadi secara utuh (jasmani, jiwani, rohani dan sosial) 

serta perbaikan dalam berbagai bidang kehidupan mereka, baik pribadi maupun kelompok.13  

Soetomo menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat merupakan proses perubahan 

yang membentuk terciptanya hubungan yang harmonis antara kebutuhan masyarakat dengan 

potensi, sumber daya dan peluang serta merupakan proses peningkatan kapasitas masyarakat untuk 

merespon berbagai persoalan yang berkembang dan merupakan proses yang bersifat 

multidimensi.14 

2.5 Tujuan Pengembangan Masyarakat 

Pengembangan Masyarakat berhubungan erat dengan perubahan kehidupan masyarakat ke 

arah yang lebih baik dalam standar kemanusiaan. Standar kemanusian sendiri dapat menjadi 

berbeda dari berbagai penilaian, namun setidaknya masyarakat tersebut dapat dikatakan sejahtera, 

tercukupi segala kebutuhan dasarnya, dapat mengelola kehidupan dengan memaksimalkan potensi 

yang ada, baik potensi sumber daya manusia, sumber daya sosial dan sumber daya alam serta 

rohani yang ada. Fokus pembangunan tidak selalu tentang perihal ekonomi, sosial dan teknologi 

melainkan terhadap manusia itu sendiri. Pembangunan menurut paradigma pemanusiaan adalah 

pembangunan manusia itu sendiri untuk menjadi manusia utuh dan merdeka atau secara ekonomi 

produktif dan secara sosial efektif.15 

 
12 Zubaegi M, Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
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Gereja Kemah Injil di Indonesia Daerah Kupang Nusa Tenggara Timur,” Jurnal Jaffray, Vol 14, No. 2 (Oktober 

2016): 256-257. 



 

 

Manusia sebagai tujuan dari pengembangan masyarakat juga ditegaskan oleh Andreas 

Yawangoe dari hasil wawancara dengan Prof. Dr. Edi Swasono pada 27 November 1993, yaitu 

pentingnya manusia sebagai sentral karena kita bukan membangun gedung, jalan, maupun industri, 

tetapi kita sedang mambangun manusia. Ada dua kata kunci, yaitu partisipatoris dan emansipatoris. 

Partisipatoris adalah kemampuan pembangunan menggerakan rakyat untuk ikut mengambil peran 

di dalamnya, sedangkan emansipatoris bermakna bahwa pembangunan semestinya mengangkat 

manusia ke taraf sederajat dengan orang-orang lainnya.16 

2.6 Diakonia  

Melakukan diakonia secara baik dapat diumpamakan seperti membangun sebuah rumah di 

atas batu karang yang teguh. Yesus memberikan perumpamaan itu kepada kita untuk menegur 

pendengarnya yang hanya mendengar firman tetapi tidak melakukan dalam hidupnya, maka dia 

bagaikan seorang yang membangun rumah di atas pasir, rumah itu akan roboh bila terkena hujan 

dan angin. 

 

2.6.1  Diakonia sebagai Missio Dei  

Diakonia bukanlah sekedar persoalan memberi uang, tetapi diakonia merupakan panggilan 

untuk berbagi solidaritas dengan yang miskin dan tertindas. Tujuan diakonia adalah untuk 

mewujudkan the sharing and loving community, bukan untuk menciptakan hubungan antara 

pemberi dan penerima. Diakonia harus dijalankan dalam rangka Missio Dei, yaitu kehadiran 

Kerajaan Allah di dunia.17 

2.6.2  Bentuk-Bentuk Diakonia 

Diakonia tidak lagi menjadi monopoli kegiatan institusi gereja tetapi telah dilakukan oleh 

organisasi-organisasi sosial dan LSM Kristen. Bentuk-bentuk dan cara diakonia yang dilakukan 

oleh organisasi sosial dan LSM telah berkembang lebih cepat dari pada yang dilakukan oleh 

institusi gereja. Pada umumnya cara berdiakonia dapat dibagi menjadi tiga yaitu, diakonia 

 
16 Andreas A. Yewangoe, Iman, Agama dan Masyarakat dan Negera Pancasila (Jakarta: BPK Gunung 
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17 Yosef P. Widyatmadja, Diakonia Sebagai Misi Gereja; Praxis Dan Refleksi Diakonia Transformatif 

(Yogyakarta: Kanisius, 2013), 40-41. 



 

 

karikatif, diakonia reformatif (developmentalist-pembangunan) dan diakonia transformatif 

(pembebasan).   

Diakonia karikatif merupakan bentuk diakonia paling tua yang dipraktekkan oleh gereja 

dan pekerja sosial, sering diwujudkan dalam bentuk pemberian makanan dan pakaian untuk orang 

miskin, menghibur orang sakit dan perbuatan amal kebajikan lainnya. Kegiatan ini mendapat 

dukungan dari gereja, terutama sebelum tahun 1950 karena memberikan manfaat langsung yang 

dapat dilihat dan tidak mengandung resiko sebab didukung oleh penguasa serta memberikan 

penampilan yang baik terhadap si pemberi dengan memusatkan perhatian pada hubungan pribadi, 

misalnya mensponsori beasiswa atau bantuan uang. Hal ini dapat menarik seseorang yang dibantu 

menjadi anggota gerejanya, dapat menciptakan hubungan subjek-objek atau ketergantungan dan 

status quo.  

Sedangkan diakonia reformatif dikenal sebagai diakonia pembangunan. Dalam dekade 

terakhir, diakonia reformatif dipraktikkan oleh banyak gereja. Kesadaran baru dari gereja-gereja 

untuk berpartisipasi dalam pembangunan muncul setelah Sidang Raya Dewan Gereja se-Dunia IV 

di Upsalla. Dewan Gereja se-Dunia membentuk suatu komisi yang disebut Commision on 

Church’s Participation in Development (CCPD-Komisi Gereja untuk Partisipasi dalam 

Pembangunan). Sebagai tindak lanjut dari sidang tersebut, maka pada Sidang Raya DGI (Dewan 

Gereja di Indonesia saat ini PGI) VII di Pematangsiantar tahun 1971 dibentuklah Darma Cipta atau 

Development Center. Badan yang baru ini melengkapi badan yang telah ada yaitu Departemen 

Pelayanan dan Pembangunan. Kemudian Development Center dan Departemen Pelayanan dan 

Pembangunan dilebur menjadi satu departemen yang disebut Departemen Partisipasi dalam 

Pembangunan. Sejak Sidang Raya di Upsalla diakonia gereja mulai bergeser dari diakonia karikatif 

ke diakonia pembangunan. Diakonia reformatif digambarkan seperti menolong orang lapar dengan 

memberi alat pancing dan mengajari mereka memancing. 

Sedangkan diakonia transformatif atau pembebasan digambarkan sebagai pelayanan 

mencelikan mata yang buta dan memampukan kaki seseorang untuk kuat berjalan. Pemberian 

pancing dan keterampilan memancing tidaklah berguna bila sungai-sungai dan laut-laut sudah 

dimonopoli oleh orang-orang yang serakah. Rakyat kecil yang buta hukum serta mengalami 

kelumpuhan semangat berjuang perlu dilayani yaitu dengan menyadarkan hak-hak mereka. Rakyat 



 

 

kecil selalu butuh penyadaran akan hak-haknya. Mereka juga butuh dorongan dan semangat untuk 

percaya pada dirinya sendiri.18 

Diakonia transformatif juga sangat menantang karena bersifat melakukan konfrontasi 

sebab tanpa adanya karya yang bersifat transformatif ini maka wajah diakonia itu hanya sekedar 

pelayanan yang secara samar melayani kepentingan dari yang tertindas dan kuasa yang 

tereksploitasi dengan menutupi keterlibatan mereka. Apabila diakonia yang berkaitan dengan 

keadilan ini berhenti menantang ketidakadilan dan kuasa yang disalah gunakan maka diakonia 

tersebut bukan lagi menjadi diakonia yang otentik. Diakonia di sisi lain merupakan suatu tindakan 

kreatif yang diberdayakan oleh Roh Kudus di mana tindakan kreatif dari diakonia akan membawa 

dunia kepada apa yang Allah kehendaki.19 
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