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BAB III 

PERILAKU KONSUMTIF REMAJA GKJW JEMAAT SENDANGBIRU 

YANG DITINGGAL IBU BEKERJA DI LUAR NEGERI 

 

 

A. Profil dusun Sendangbiru 

1. Letak geografis dan topografis 

Dusun Sendangbiru merupakan bagian dari desa Tambakrejo, kecamatan 

Sumbermanjing Wetan, kabupaten Malang, provinsi Jawa Timur.  Jarak dari kota 

Malang menunju dusun ini sekitar 79 km. Nama Sendangbiru berasal dari dua kata 

“sendang” dan “biru”. Sendang merupakan kata dari bahasa Jawa yang berarti kolam 

di pegunungan dan sebagainya yang airnya berasal dari mata air yang ada di 

dalamnya, biasa dipakai untuk mandi dan mencuci, airnya jernih karena mengalir 

terus1. Biru berarti warna biru.  

Dusun Sendangbiru  merupakan daerah pesisir pantai  dengan wilayah 

pantainya berhadapan dengan pulau Sempu. Secara geografis dusun Sendangbiru 

berada pada koordinat 8º26 - 8º 30 Lintang Selatan dan 112º38 - 112º43 Bujur Timur. 

Keadaan topografi dusun Sendangbiru merupakan daerah yang dengan bukit-bukit 

kecil dengan jumlah yang cukup banyak. Pantai yang ada di dusun Sendangbiru 

sebagian merupakan pantai berpasir dan sebagian merupakan pantai berkarang. Sungai 

yang ada di kawasan dusun Sendangbiru bukanlah sungai permanen, namun sungai 

bawah tanah. Di beberapa tempat sungai tersebut muncul di permukaan tanah. Salah 

satunya adalah di Sendang. 

 
                                                   
 1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pustaka Bahasa, Edisi  ke 
empat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1.267. 
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2. Jumlah penduduk dusun Sendangbiru 

Jumlah penduduk dusun Sendangbiru per September 2012 adalah sebesar 4.986 

jiwa. Dengan rincian laki-laki berjumlah 2.276 jiwa dan perempuan berjumlah 2.710  

jiwa. Atau dengan jumlah kepala keluarga sebesar 1.441. 

3. Kehidupan sosial masyarakat dusun Sendangbiru 

a. Keagamaan 

Pada awalnya Sendangbiru merupakan sebuah dusun Kristen yang berada di 

bagian utara, sekitar 3 km dari bibir pantai. Dusun Kristen adalah dusun yang semua 

penduduknya beragama Kristen. Adanya dusun Kristen tidak dapat dilepaskan dari 

kebijakan gereja dan pemerintah dusun saat itu  yang mewajibkan setiap orang yang 

menetap di Sendangbiru memeluk agama Kristen. Sekitar tahun 1980-an pemerintah 

kabupaten Malang membuka kawasan pantai Sendangbiru untuk mengembangkan 

sektor kelautan dan perikanan. Seiring dengan itu terjadi perpindahan penduduk dari 

daerah lain menuju dusun Sendangbiru. Selain pendatang dari suku Jawa, antara lain  

dari daerah Jember, Banyuwangi dan Lamongan, mereka  juga berasal dari suku-suku 

yang lain, antara lain Madura, Manado dan  Bugis.  Adanya  banyak pendatang yang  

menuju kawasan pantai Sendangbiru untuk membangun usaha di sektor perikanan,  

mendorong pemerintah untuk membuka  lahan untuk dijadikan pemukiman yang baru. 

Sehingga  wilayah dusun Sendangbiru  menjadi berkembang ke arah selatan. 

 Sejak saat itu Sendangbiru tidak lagi menjadi dusun Kristen.  Agama Islam 

juga berkembang seiring dengan adanya para pendatang yang menuju dusun 

Sendangbiru.  Hal tersebut tampak dari banyaknya bangunan masjid dan mushola yang 

ada di dusun Sendangbiru bagian selatan. Meskipun demikian, jejak adanya dusun 

Kristen masih terlihat dengan jelas. Di bagian utara dusun Sendangbiru hampir semua 

penduduk memeluk agama Kristen dan merupakan warga (anggota) GKJW Jemaat 
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Sendangbiru. Sedangkan di bagian selatan yakni dekat pantai, hampir semua 

penduduknya beragama Islam, hanya sebagian kecil warga GKJW Jemaat 

Sendangbiru yang berada di sana. Bagian utara dan selatan dusun  Sendangbiru kini 

dibatasi dengan JLS. 

Hubungan antar umat beragama di dusun Sendangbiru terjalin dengan baik. 

Konflik antar umat beragama tidak pernah terjadi. Wujud hubungan yang baik antar 

umat beragama tampak dari tindakan untuk saling melakukan perkunjungan ketika 

hari raya keagamaan. Umat Kristen melakukan perkunjungan kepada umat Islam 

ketika hari raya Idul Fitri. Umat Islam juga melakukan perkunjungan kepada umat 

Kristen ketika hari raya Natal dan Tahun Baru. Demikian juga dengan acara 

keagamaan yang  diadakan di rumah, juga dihadiri umat beragama lainnya, baik 

Kristen maupun Islam. 

b. Ekonomi 

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat dusun Sendangbiru tidak dapat 

dilepaskan dari pengelolaan potensi alam baik darat maupun laut untuk dijadikan mata 

penceharian. Potensi darat yang dikelola oleh masyarakat di Sendangbiru  sebagai 

sumber penghasilan mereka adalah pertanian dan peternakan.  Sektor pertanian dan 

peternakan  ini pada umumnya dikembangakan oleh masyarakat dusun Sendangbiru 

yang berada di bagian utara.  Sektor pertanian di dusun Sendangbiru lebih banyak 

berada di lahan kering atau ladang. Pengairan sistem pertanian lahan kering ini hanya 

mengadalkan air hujan.  Jenis tanaman yang dibudidayakan antara lain, sengon, jati, 

mahoni, kelapa, kelor, pisang, ubi kayu, dan tebu.   

Selain lahan pertanian kering yang berada di dusun Sendangbiru, lahan 

pertanian kering lain yang dikelola oleh masyarakat dusun Sendangbiru yang berada di 

bagian utara adalah  hutan milik negara yang ada di sekitar dusun Sendangbiru. 
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Masyarakat dusun Sendangbiru menyebutnya dengan istilah tetelan. Adanya tetelan  

tidak dapat dilepaskan dari adanya persitiwa perambahan hutan secara massal akibat 

krisis ekonomi tahun 1997/1998 lalu. Tanaman yang dibudidayakan di tetelan antara 

lain, kelapa, kopi, pisang, pepaya, bunga kenanga, kelor, ubi kayu, dilem (nilam), dan 

lain-lain. Masyarakat yang mempunyai tetelan tergabung dalam Kelompok Tani 

Hutan. Selama mereka mengelola tanah Perhutani (negara) ini, mereka menyetor dana 

dua ratus lima puluh ribu per hektar, per tahun. Kepala Desa Tambakrejo menjelaskan 

bahwa setoran itu  sifatnya tidak resmi.  Tetapi menurutnya  antara masyarakat dan 

Perhutani dapat melakukan  kerjasama secara resmi (S12:18).  

Sementara itu pertanian di lahan basah atau sawah hanya berada di sekitar 

Sendang. Jenis tanaman yang dibudidayakan adalah padi, jagung, dan kedelai. Padi 

merupakan tanaman utama bagi  masyarakat dusun Sendangbiru yang mempunyai 

sawah.  Dalam satu tahun mereka dapat panen sebanyak dua kali. Setelah dua kali 

ditanami padi, selanjutnya sawah mereka ditanami kedelai atau jagung. 

Hewan ternak yang dibudidayakan oleh masyarakat dusun  Sendangbiru adalah 

sapi, kambing, babi, dan ayam. Budidaya ternak tersebut ada yang merupakan usaha 

sampingan tetapi ada juga yang ditekuni sebagai usaha pokok. Untuk memperoleh 

pakan ternak, khususnya untuk sapi dan kambing, masyarakat dusun Sendangbiru 

memanfaatkan lahan pertanian milik mereka sendiri maupun tetelan untuk ditanami 

berbagai tanaman, seperti rumput gajah dan kelor/merungai.  

Pengembangan sektor kelautan dan perikanan di dusun Sendangbiru oleh 

pemerintah kabupaten Malang telah menciptakan mata pencaharian baru bagi 

masyarakat. Mata pencaharian di sektor  kelautan dan perikanan pada umumnya 

banyak ditekuni oleh masyarakat dusun Sendangbiru yang berada di bagian selatan.  

Mereka adalah para pemilik perahu motor penangkap ikan. Mereka juga merupakan 
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para pengusaha yang begerak dalam usaha jual beli ikan kualitas ekspor. Hanya 

sebagian kecil saja masyarakat dusun Sendangbiru yang ada di bagian utara 

menekuninya.   

Dusun Sendangbiru bagian selatan seakan menjelma menjadi semacam “kota 

kecil” yang menjadi pusat perkonomian dengan berbagai macam bidang usaha. Selain 

usaha penangkapan ikan dengan menggunkan kapal motor dan jual beli ikan kualitas 

ekspor, usaha-usaha lain juga “menjamur” di dusun Sendangbiru bagian selatan. Pasar 

ikan, warung makan, toko/mini market yang menyediakan berbagai macam kebutuhan, 

mulai dari kebutuhan bahan pokok, perlengkapan nelayan, pakaian, sampai dengan 

handphone tersedia di sana. Kawasan ini juga menjadi sasaran pemasaran berbagai 

macam produk yang datang dari luar Sendangbiru, khususnya barang-barang 

elektronik dan sepeda motor. Untuk mendukung perekonomian di Sendangbiru sebuah 

Koperasi Unit Desa, yang bernama KUD Mina Jaya, Lembaga Ekonomi dan 

Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP-M3) serta Bank Rakyat Indonesia 

(BRI) didirikan di Sendangbiru.  

Kemampuan ekonomi masyarakat dusun Sendangbiru bagian selatan melebihi 

bagian utara. Hal ini tampak dari penghasilan yang mereka miliki. Pemilik kapal 

misalnya, jika musim ikan bulan April sampai Nopember, penghasilan rata-rata dalam  

satu bulan sebesar lima puluh juta rupiah. Sementara itu bagi para petani penghasilan 

rata-rata dalam satu bulan, tidak lebih dari satu juta rupiah. 

Mata penceharian lain yang ditekuni oleh masyarakat dusun Sendangbiru 

adalah  Pegawai Negeri Sipil, guru swasta, pegawai KUD, dan tukang ojek. Selain itu 

masyarakat dusun Sendangbiru di bagian utara,  khususnya para perempuan ada yang 

menjadi TKW. Trend menjadi TKW sudah ada di dusun Sendangbiru sejak tahun 

1992. Negara tujuan  mereka adalah Hongkong, Taiwan, Brunai Darusalam dan 
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Malaysia. Pada umumnya mereka bekerja di sektor informal, yakni sebagai pembantu 

rumah tangga.  

c. Politik 

Kehidupan sosial politik masyarakat dusun Sendangbiru terkait erat dengan 

berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan yang dikeluarkan 

oleh pemerintah terhadap dusun Sendangbiru adalah berkenaan dengan pengembangan 

sektor kelautan dan perikanan yang sudah dimulai sejak tahun 1980. Sendangbiru 

merupakan  salah satu kawasan pesisir yang dijadikan prioritas pemerintah untuk 

mengembangkan kelautan dan perikanan. Pada saat ini Sendangbiru memiliki Pusat 

Pendaratan Ikan (lebih dikenal dengan sebutan Tempat Pelelangan Ikan, untuk 

selanjutnya akan penulis sebut TPI) Pondok Dadap dan merupakan pusat kegiatan 

perikanan tangkap terbesar di kabupaten Malang. Kebijakan yang dicanangkan oleh 

pemerintah kabupaten Malang tersebut menjadikan kawasan pesisir Sendangbiru 

diarahkan untuk pengembangan kawasan perikanan terpadu yang populer dengan 

program Fishery town2.   

Apabila kebijakan tersebut dapat direaliasikan dan  sinergis dengan kebijakan 

provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat, maka Pusat Pendaratan Ikan Pondok 

Dadap Sendangbiru, akan menjadi pelabuhan ikan terbesar setelah Cilacap di Selatan 

Jawa, karena berdasarkan pertimbangan geografis, topografis dan oceanografis pantai 

Sendangbiru merupakan pantai terbaik di Selatan Jawa setelah Cilacap, karena: (1) 

berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia yang merupakan Wilayah 

Pengelolan Perikanan IX; yang menjadi alur migrasi ikan pelagis besar, terutama ikan 

tuna; (2) memiliki barier pulau Sempu: panjang selat 4 km, lebar 400-1500 m, 

                                                   
 2 Mahela dan Sutanto, Prospektif Pengembangan Kawasan Pesisir Sendang Biru Untuk Industri 
Perikanan Terpadu, Jurnal Protein, VOL.13.NO.2.TH.2006, 204. 
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kedalaman rataan 20 m, sehingga perairan di wilayah tersebut relatif tenang; (3) 

mudah terjangkau oleh transportasi; dan (4) secara topografis kedalaman sesuai untuk 

berlabuhnya armada penangkapan domestik maupun luar daerah3. 

Pengembangan sektor kelautan dan perikanan di dusun Sendangbiru juga 

diikuti dengan kebijakan pemerintah untuk membangun berbagai sarana infrastruktur 

yang mewadahi. Akses jalan raya dari arah kota Malang ke Sendangbiru adalah jalan 

yang sudah beraspal beton hotmix dengan lebar jalan 8 m. Sendangbiru juga dilintasi 

JLS, yang merupakan jalan yang menghubungkan kabupaten Pacitan-Banyuwangi. 

Hal tersebut juga didukung dengan masuknya sarana transportasi angkutan pedesaan 

jurusan Malang-Sendangbiru. Beberapa kantor  instansi pemerintah juga dibangun di 

Sendangbiru antara lain, Dinas Kelautan dan Perikanan, Bank BRI, Pos Pengamanan 

Polairud dan Pos Pengamanan TNI AL. Selain itu, sarana komunikasi seluler berupa 

tower Base Transceiver Station (untuk selanjutnya akan penulis sebut BTS)  telah 

dibangun di empat titik. 

Pengembangan sektor kelautan dan perikanan juga mengarah pada pengelolaan 

pantai untuk dijadikan tempat wisata. Pantai wisata yang ada di Sendangbiru bernama 

Pantai Timur. Di pantai tersebut wisatawan dapat berenang, mancing, menyelam  atau 

naik perahu wisata. Selain Pantai Timur wisatawan juga dapat mengunjungi cagar 

alam pulau Sempu. Di sana wisatawan dapat berkemah, khususnya di dekat danau 

kecil yang bernama segara anakan. Setelah berwisata para wisatawan juga dapat 

membeli ikan yang masih segar di pasar ikan. 

d. Budaya 

Sebelum dikembangkan sektor kelautan dan perikanan, masyarakat dusun 

Sendangbiru hanya mengenal budaya agraris. Hal tersebut karena mata pencaharian 

                                                   
 3 Ibid, 204. 
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yang ditekuni oleh masyarakat dusun Sendangbiru ada pada sektor pertanian. Di antara 

warga masyarakat dusun Sendangbiru tidak ada persaingan dalam mendapatkan 

penghasilan. Setelah sektor kelautan dan perikanan dikembangkan budaya industri 

perdagangan muncul di dusun Sendangbiru, khususnya bagian selatan. Budaya 

industri perdagangan itu telah menciptakan persaingan di antara warga masyarakat. 

Persaingan antar para pengusaha ikan dalam proses pelelangan ikan, antar nelayan 

dalam hal penangkapan ikan, antar pedagang ikan dalam penjualan ikan di kios-kios, 

antar pemilik toko, antar pemilik warung makan, dan lain sebagainya   

Dengan dibangunnya sarana jalan dan transportasi yang  mewadahi semakin 

memudahkan akses keluar dari Sendangbiru menuju daerah lainnya. Dengan waktu 

tempuh paling lambat 30 menit, masyarakat Sendangbiru sudah dapat sampai ke pasar 

terdekat. Dan dengan waktu tempuh kurang lebih 2-3 jam, masyarakat dusun 

Sendangbiru sudah dapat sampai ke pusat-pusat perbelanjaan yang ada di kota 

Malang, untuk membeli berbagai macam barang. Mereka dapat menggunakan 

angkutan pedesaan, sewa mobil, atau menggunakan sepeda motor. Budaya berbelanja 

ke kota tampak di kalangan masyarakat dusun Sendangbiru. 

Selain itu, dengan dibangunnya sarana jalan dan transportasi yang  mewadahi 

juga memudahkan akses menuju dusun Sendangbiru. Sebagai salah satu tujuan wisata 

yang ada di kabupaten Malang, dusun Sendangbiru banyak dikunjungi wisatawan, 

baik domestik maupun manca negara. Tingkat kedatangan para wisatawan tinggi 

adalah ketika hari libur nasional, dan ketika perayaan syukuran nelayan (petik laut) 

yang diadakan setiap tanggal 27 September. Kedatangan mereka tidak hanya sekedar 

berwisata menikmati indahnya panorama pantai, tetapi juga membeli ikan segar di 

kios-kios penjualan ikan segar. Di sinilah terjadi interaksi antara masyarakat dusun 
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Sendangbiru dengan para wisatawan. Masyarakat dusun Sendangbiru menjadi 

mengenal berbagai gaya atau penampilan yang ditunjukkan para wisatawan. 

Selain para wisatawan, dusun Sendangbiru juga menjadi sasaran pemasaran 

berbagai macam produk barang yang berasal dari luar. Produk-produk yang masuk ke 

dusun Sendangbiru mulai dari sayuran, makanan, kebutuhan pokok sehari-hari, rokok, 

berbagai peralatan elektronik, kendaraan bermotor, sampai dengan minuman keras. 

Setiap hari pedagang-pedagang sayur keliling (mlijo) menjajakan dagangannya, dan 

senantiasa habis diserbu pembeli. Kenyataan ini telah mengubah budaya masyarakat, 

dari budaya tanam sayuran sendiri menjadi budaya membeli. Mereka lebih memilih 

sayuran yang dibawa oleh pedagang-pedagang mlijo dari pada harus memanfaatkan 

lahan di sekitar tempat tinggal mereka. 

Dusun Sendangbiru merupakan tempat bagi peredaran minuman keras. Ada 

kios-kios khusus yang menyediakan berbagai merek minuman keras. Selain itu ada 

pula yang memproduksi minuman keras tradisional. Masyarakat dusun Sendangbiru 

menyebut minuman keras tradisional itu dengan sebutan “trobas”. Orang yang 

mengkonsumsi minuman keras mudah dijumpai di dusun Sendangbiru, khususnya di 

daerah pelabuhan. Nelayan yang mengkonsumsi minuman keras telah menjadi  

pemandangan sehari-hari. Di setiap pertunjukan yang diadakan di dusun Sendangbiru, 

minuman keras juga menjadi salah satu suguhannya. Bahkan fasilitas umum, seperti 

balai dusun, juga dijadikan tempat untuk mengkonsumsi minuman itu. Tampaknya 

mengkonsumsi minuman keras sudah menjadi sebuah budaya. 

Selain minuman keras, dusun Sendangbiru juga menjadi sasaran pemasaran 

berbagai produk rokok. Rokok sangat diminati di dusun Sendangbiru karena rokok 

merupakan salah satu jenis barang yang menjadi bekal bagi para nelayan ketika pergi 
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ke laut untuk menangkap ikan. Setiap pengambeg4 yang akan memberangkatkan 

kapalnya ke laut untuk menangkap ikan, selalu membekali para anak buah kapal 

dengan rokok. Rokok sudah dijual secara bebas di dusun Sendangbiru. Kalangan muda 

dan tua sudah tidak asing dengan budaya merokok ini. 

Pada umumnya setiap keluarga dari masyarakat dusun Sendangbiru sudah 

memiliki sepeda motor. Untuk mendapatkan sepeda motor model terbaru, bukanlah 

hal yang sulit bagi masyarakat dusun Sendangbiru. Berbagai tawaran kredit dengan 

cicilan ringan dari berbagai dealer sepeda motor banyak diberikan kepada masyarakat 

dusun Sendangbiru. Selain berbagai tawaran dari dealer, ada juga orang-orang yang 

menyediakan modal berbunga untuk membelikan sepeda motor. Orang yang sudah 

mendapatkan  sepeda motor selanjutnya secara rutin menyetorkan sejumlah uang 

kepada orang yang memberi modal sampai lunas.  

Selain sepeda motor, pada umumnya setiap keluarga dari masyarakat dusun 

Sendangbiru dapat mengakses siaran televisi. Akses siaran televisi yang dapat 

dinikmati tidak hanya siaran lokal dan nasional tetapi juga internasional.  Hal tersebut 

karena antena yang dipakai adalah antena parabola. Bahkan ada beberapa keluarga ada 

yang sudah menggunakan layanan televisi berlangganan. Dengan demikian maka 

selain dapat mendapatkan informasi tentang berbagai peristiwa di dunia, masyarakat 

dusun Sendangbiru semakin banyak mengetahui berbagai budaya, gaya hidup, dan 

tawaran-tawaran barang dalam iklan yang dapat mempengaruhi budaya dan gaya 

hidup mereka. 

Seperti disinggung di atas, sarana komunikasi seluler berupa tower BTS  telah 

dibangun di empat titik. Adanya sarana komunikasi seluler yang sudah ada di 

Sendangbiru sejak tahun 2006 telah menciptakan budaya berkomunikasi dengan 
                                                   
 4 Pengambeg adalah pemodal yang membiayai seluruh kebutuhan penangkapan ikan. Dan biasanya 
pengambeg bukanlah pemilik kapal nelayan.  
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menggunakan handphone. Pada umumnya dalam setiap keluarga sudah mempunyai 

alat komunikasi berupa handphone. Spesifikasi handphone yang mereka miliki juga 

bermacam-macam. Dari spesifikasi handphone yang hanya dapat digunakan untuk 

telepon, sampai internet. Bagi kaum remaja, umumnya memiliki handphone dengan 

spesifikasi yang dapat mengakses internet. Hal tersebut tampak dari budaya 

berkomunikasi dengan media sosial facebook. 

e. Pendidikan  

Tingkat pendidikan warga masyarakat usia dewasa di dusun Sendangbiru, pada 

umumnya adalah Sekolah Dasar. Tetapi bagi warga masyarakat usia remaja dan 

dewasa awal, tingkat pendidikannya sudah jauh lebih tinggi. Mereka tidak hanya 

sekolah pada tingkat SMP maupun SMA, ada banyak di antara mereka yang sudah 

sampai pada tingkat perguruan tinggi. Bahkan beberapa di antara mereka sudah 

mempunyai gelar sarjana. Pada saat ini di Sendangbiru terdapat lima lembaga 

pendidikan. Dua lembaga pendidikan terletak di bagian utara dusun Sendangbiru,  

yakni TK Dharma Wanita Sendangbiru dan SDN Tambakrejo II. Tiga lembaga 

pendidikan terletak di bagian utara yakni TK Nelayan Sendangbiru, SD Nelayan 

Sendangbiru, dan SMP Nelayan Sendangbiru.  

f. Kelompok teman sebaya remaja 

Kelompok teman sebaya remaja yang ada di dusun Sendangbiru tampak dari 

kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan.  Mereka biasanya  berkumpul di tempat-

tempat wisata yang ada di dusun Sedangbiru, antara lain TPI, pantai Timur, dan pantai 

Bajulmati. Bahkan mereka juga berkumpul untuk menyaksikan dan mengikuti balapan 

liar, yakni Stadion Kanjuruhan Malang. Hari sabtu malam minggu merupakan waktu 

yang biasa mereka gunakan untuk pergi ke tempat tersebut. Balapan liar juga sering 

dilakukan di jalan baru yang baru saja selesai di bangun di wilayah dusun 



65 
 

Sendangbiru, yakni JLS. Meski sudah seringkali Polairud  melakukan rasia balapan 

liar, balapan liar masih kerap saja terjadi.  

Selain balapan liar, kelompok remaja dusun Sendangbiru juga tidak asing 

dengan gaya bersepeda motor yang disebut dengan dragonan. Dragonan adalah gaya 

bersepeda motor dengan cara mengangkat roda depan ke atas. Mereka biasa 

melakukan itu di pantai Timur dusun Sendangbiru. Dan tidak jarang diantara mereka 

yang terjatuh dan terluka karena melakukan atraksi tersebut. 

Hal lain yang sedang trend bagi kelompok remaja yang ada di dusun 

Sendangbiru adalah modifikasi sepeda motor. Sepeda motor yang mereka miliki 

umumnya tidak lagi standard pabrik. Ada beberapa spare part yang diganti, antara 

lain jok, roda, dan velg. Jok diganti dengan ukuran yang lebih tipis. Roda dan velg 

diganti dengan ukuran yang lebih kecil. 

 

 

B. Profil GKJW Jemaat Sendangbiru 

1. Wilayah Pelayanan GKJW Jemaat Sendangbiru 

GKJW Jemaat Sendangbiru merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  

dusun Sendangbiru. Wilayah pelayanan GKJW Jemaat Sendangbiru dibagi menjadi 

tiga, yakni Induk, Rayon Kalitimbang, dan Rayon TPI. Induk dan Rayon Kalitimbang 

berada di bagian utara dusun Sendangbiru. Sedangkan Rayon TPI berada di bagian 

selatan dusun Sendangbiru. Tiap-tiap wilayah sudah mempunyai gedung gereja. 

Pembagian wilayah itu dimaksudkan untuk mempermudah warga jemaat beribadah di 

setiap hari minggu serta mengadakan kegiatan gerejawi lainnya.  
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2. Jumlah warga GKJW Jemaat Sendangbiru 

Pada akhir tahun 2011, warga GKJW Jemaat Sendangbiru berjumlah 1.009 

jiwa. Dengan rincian laki-laki berjumlah 531 jiwa dan perempuan berjumlah 478 jiwa, 

Atau dengan jumlah kepala keluarga sebesar 323.  

3. Anggaran  

Anggaran belanja dan penerimaan GKJW jemaat Sendangbiru dari tahun ke 

tahun selalu mengalami peningkatan.  Berikut ini adalah data angaran GKJW Jemaat 

Sendangbiru selama empat tahun terakhir. 

Tabel 1: Anggaran GKJW Jemaat Sendangbiru 2009-2012. 

No Tahun Anggaran  Jemaat 

1 2009 Rp. 100.000.000,- 

2 2010 Rp. 113.000.000,- 

3 2011 Rp. 130.000.000,- 

4 2012 Rp. 133.625.000,- 

 

Sumber: PKT GKJW Jemaat Sendangbiru tahun 2009-2012 

4. Pelayanan pastoral 

Pelayanan pastoral yang dilakukan di GKJW Jemaat Sendangbiru dilakukan 

melalui berbagai aspek pelayanan yaitu: 

a. Pelayanan ibadah 

Pelayanan ibadah yang secara rutin dilaksanakan di GKJW jemaat Sendangbiru 

adalah ibadah minggu dewasa. Ibadah tersebut dilakukan di gedung gereja Induk dan 

rayon TPI pada pukul 06.00 WIB, dan rayon Kalitimbang pada pukul 08.00 WIB.  

Setiap hari minggu di ketiga gedung gereja tersebut juga dilakukan ibadah anak dan 

remaja, yang pelaksanaannya setelah ibadah minggu. Untuk para pemuda, ibadah 

dilaksanakan setiap hari sabtu, pukul 19.00 WIB, bertempat di tempat tinggal para 
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pemuda secara bergantian. Ibadah rutin lainnya yang dilakukan adalah ibadah 

Kelompok Rukun Warga (untuk selanjutnya akan penulis sebut KRW). Ibadah ini 

merupakan ibadah perkunjungan kepada keluarga-keluarga, yang dihadiri oleh seluruh 

anggota keluarga. Ada 16 KRW, yakni Golgota, Yerusalem, Samaria, Yordan, Efesus 

Sinai, Tiberias, dan Imanuel yang melakukan ibadah setiap hari selasa jam 19.00 WIB; 

Sion, Nazareth, Lukas, dan Betania, yang melakukan ibadah setiap hari rabu jam 19.00 

WIB; serta Kanaan, Bethlehem,Yokanan dan Matius, yang melakukan ibadah setiap 

hari kamis jam 19.00 WIB. Selain ibadah-ibadah di atas, ada pula ibadah-ibadah  yang 

lain, misalnya syukur, penghiburan, anjangsana anak dan remaja, dan lain-lain. Dalam 

ibadah itu warga jemaat merasakan adanya suatu kebersamaan dengan saudara seiman, 

dan memperbarui keimanan mereka. 

Khotbah yang disampaikan dalam  ibadah minggu dewasa menggunakan bahan 

yang sudah ditentukan oleh sinode GKJW, yakni rancangan khotbah yang disusun 

oleh Dewan Pembinaan Teologi (untuk selanjutnya akan penulis sebut DPT). 

Demikian juga dengan khotbah yang disampaikan dalam ibadah anak dan remaja, 

menggunakan bahan yang sudah ditentukan oleh sinode GKJW, yakni Tuntunan 

Ibadah Anak dan Remaja (TIAR), yang disusun oleh Dewan Pembinaan Anak dan 

Remaja  (untuk selanjutnya akan penulis sebut DPAR).  Dalam pelaksanaan khotbah  

aplikasi dari bahan-bahan tersebut disesuaikan dengan situasi jemaat. Sedangkan 

untuk ibadah pemuda dan KRW, bahan khotbah ditentukan sendiri oleh pelayan 

ibadah. Kecuali jika ada peristiwa-peristiwa gerejawi tertentu, seperti Perjamuan 

Kudus, Hari Raya Persembahan, bahan khotbah dipersiapkan oleh Komisi Pembinaan 

Teologi (KPT). 

Khotbah yang disampaikan dalam berbagai ibadah itu, terdapat fungsi pastoral, 

Berbagai tema khotbah diberikan dengan tujuan untuk menyinarkan terang hikmat 
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Alkitabiah pada masalah duniawi warga jemaat dan memperhadapkan mereka akan 

kebutuhan mereka untuk pertumbuhan. Dalam khotbah di ibadah minggu dewasa, 

remaja, pemuda dan ibadah lainnya, masalah   remaja berperilaku konsumtif yang 

ditinggal ibunya bekerja di luar negeri dan keluarga kadangkala disinggung dalam 

khotbah. Khotbah dalam rangka ibadah bulan keluarga, perkawinan tema-tema tentang 

keluarga juga disinggung dalam khotbah. 

Meski demikian dalam kehidupan warga jemaat, hal tersebut bukanlah jaminan 

bagi jemaat untuk tidak melakukan perilaku yang  mengarah pada patologi sosial, 

misalnya banyak para orang tua yang mengkonsumsi minuman keras, remaja yang 

merokok dan lain-lain. Bahkan ada warga jemaat yang menjadikan minuman keras dan 

rokok sebagai lahan untuk berbisnis. Rokok dijual secara bebas tanpa adanya “filter” 

bagi para pembeli remaja.  

b. Program kegiatan 

Bentuk pelayanan pastoral di GKJW Jemaat Sendangbiru juga dilakukan dalam 

berbagai kegiatan yang telah diprogramkan di setiap tahunnya, seperti yang tertuang 

dalam Program Kegiatan Tahunan (untuk selanjutnya akan penulis sebut PKT). 

Adapun pelaksananya adalah Badan Pembantu Majelis Jemaat (untuk selanjutnya akan 

penulis sebut BPMJ) atau Komisi.  

BPMJ atau Komisi yang ada di GKJW Jemaat Sendangbiru digolongkan dalam 

lima  bidang pelayanan, dan satu lintas bidang yakni: 

1. Bidang Teologi, terdiri atas Komisi Pembinaan Teologi (KPT), Komisi 

Pembinaan Musik Gerejawi (KPMG). 

2. Bidang Persekutuan, terdiri atas Komisi Pembinaan Anak dan Remaja (KPAR), 

Komisi Pembinaan Pemuda dan Mahasiswa (KPPM), Komisi Pembinaan Peranan 

Wanita (KPPW), dan Komisi Pembinaan Peranan Bapak-Bapak (KPPB). 
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3. Bidang Kesaksian, terdiri atas Komisi Pembinaan Kesaksian (KPK). 

4. Bidang Pelayanan, terdiri atas  Komisi Pembinaan Pelayanan (KPP) dan Komisi 

Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Warga (KPPEW) 

5. Bidang Penatalayanan, terdiri atas Komisi Pembinaan Penatalayanan (KPPl), 

Pokja Urusan Rumah Tangga Gereja (PURTG). 

6. Lintas Bidang terdiri atas Komisi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 

(Komperlitbang), dan Komisi Pengawasan Perbendaharaan Jemaat (KP2J). 

Program kegiatan yang dilaksanakan terdiri atas Program Pembangunan dan 

Program Penunjang. Program pembangunan adalah program murni dari suatu jemaat. 

Program tersebut dibuat berdasarkan konteks dan permasalahan suatu jemaat tertentu. 

Sedangkan program penunjang adalah program yang dibuat berdasarkan program yang 

dilakukan Majelis Daerah (untuk selanjutnya akan penulis sebut MD) dan Majelis 

Agung (untuk selanjutnya akan penulis sebut MA). Dalam pelaksanaannya jemaat 

mengikuti program  kegiatan yang dilakukan MD dan MA.  

Proses pembuatan  PKT  adalah sebagai berikut: Pada bulan Agustus sampai 

dengan Nopember tahun berjalan, tiap-tiap komisi membuat konsep PKT, untuk tahun 

berikutnya. Selain didasarkan pada permasalahan yang ada di jemaat Sendangbiru, 

konsep PKT juga didasarkan pada PKT MA dan PKT MD Malang II yang sudah di 

putuskan dalam persidangan tahun itu. Kemudian pada bulan Desember PKT untuk 

tahun berikutnya diputuskan dalam sebuah persidangan majelis jemaat.  

Namun, hal yang sering kali terjadi adalah bahwa dalam pembuatan program 

kegiatan tahunan, khususnya pada program pembangunan, program tersebut di buat 

tanpa didahului dengan adanya sebuah penelitian lapangan yang mendalam. 

Pengulangan program juga seringkali terjadi. Dengan demikian program yang 

dilaksanakan terkesan sebagai sebuah rutinitas. Sehingga program yang dituangkan 
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dalam PKT tidak menjawab kebutuhan warga jemaat. Selain itu program-program 

kegiatan penunjang yang diikuti di tingkat MD maupun MA, seringkali tidak 

tersosialisasikan kepada warga jemaat. Sehingga warga jemaat tidak dapat merasakan 

hasil dari kegiatan-kegiatan yang sudah diikuti oleh BPMJ atau komisi terkait. 

Di GKJW Jemaat Sendangbiru, BPMJ atau komisi yang terkait dengan 

pelayanan pastoral terhadap remaja adalah Komisi Pembinaan Anak dan Remaja 

(untuk selanjutnya akan penulis sebut KPAR) dan Komisi Pembinaan Pemuda dan 

Mahasiswa (untuk selanjutnya akan penulis sebut KPPM). Dalam Pranata GKJW 

dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah warga anak yang berusia 3-12 

tahun. Remaja adalah  warga anak yang berusia 13-15 tahun dan belum sidi5. Dan 

yang dimaksud dengan pemuda adalah warga pada usia antara 16-35 tahun6. Jika 

dilihat dari periode perkembangan manusia maka KPAR, selain melayani warga yang 

ada dalam masa kanak-kanak, juga melayani warga yang ada dalam masa remaja awal 

(early adolescence). Sedangkan KPPM, selain melayani  pemuda yang ada berada 

dalam periode  remaja pertengahan (middle adolescence), remaja akhir (late 

adolescence) dan ada yang berada pada masa dewasa awal (early adulthood). 

Pelayanan pastoral terhadap remaja baik oleh KPAR maupun KPPM, dapat 

dilihat dari berbagai kegiatan gerejawi. Kegiatan-kegiatan tersebut berupa kegiatan 

yang tertuang  dalam  PKT, maupun kegiatan ibadah.  Untuk kegiatan yang tertuang 

dalam PKT, penulis akan memaparkan program kegiatan tahun 2011-2012, baik 

program pembangunan, maupun program penunjang.  

 

 

 
                                                   
 5 Majelis Agung GKJW, 239. 
 6 Ibid, 251. 
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1. Komisi Pembinaan Anak dan Remaja (KPAR)  

Program kegiatan yang dilakukan oleh KPAR dibagi menjadi program 

pembangunan dan penunjang. Program pembangunan yang dilakukan pada tahun 2011 

adalah sebagai berikut: 

a. Pembentukan Tim Kreatif.  

Tujuan dari program ini adalah mengembangkan model pelayanan anak dan 

remaja. Sedangkan kegiatan yang dilakukan adalah pembentukan tim kreatif, 

diskusi, dan pembelian alat-alat peraga. 

b. Pengadaan Absensi Anak dan Remaja 

Tujuan dari program ini adalah untuk mendukung kehadiran anak dan remaja 

dalam ibadah. Sedangkan kegiatan yang dilakukan adalah pembelian/pengadaan 

absensi anak dan remaja. 

c. Pembelian Alat Musik 

Tujuan dari program ini adalah untuk mendukung peribadahan. Sedangkan 

kegiatan yang dilakukan adalah pembelian satu buah gitar akustik. 

d. Hari Doa Sedunia Anak (HDS)  dan Remaja 

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kepedulian anak dan remaja 

kepada orang lain. Sedangkan kegiatan yang dilakukan adalah ibadah kreatif. 

e. Perkemahan sabtu minggu (Persami) dalam rangka Paskah 

Tujuan dari program ini adalah untuk mengenang kebangkitan Tuhan Yesus 

Kristus. Sedangkan kegiatan yang dilakukan adalah ibadah dan permainan. 

f. Karnaval Anak Remaja dalam rangka HUT kemerdekaan Republik Indonesia. 

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan jiwa nasionalisme. 

Sedangkan kegiatan yang dilakukan adalah ibadah dan karnaval. 
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g. Natal dan Tahun Baru Anak dan Remaja 

Tujuan dari program ini adalah untuk mengenang kelahiran Tuhan Yesus 

Kristus. Sedangkan kegiatan yang dilakukan adalah ibadah dan perayaan. 

Program penunjang  yang dilakukan  KPAR di tahun 2011 adalah sebagai 

berikut:  

a. Rapat kerja bersama Komisi Pembinaan Anak dan Remaja Daerah (untuk 

selanjutnya akan penulis sebut KPARD) Malang II. Rapat kerja tersebut 

dilakukan sebanyak dua kali, yakni di GKJW Jemaat Sendangbiru dan 

Rowotrate. 

b. Porseni Anak dan Remaja. Kegiatan yang dilakukan adalah mengikuti 

pembinaan, paduan suara, gelar seni, cerdas cermat Alkitab, dan olah raga 

dilakukan oleh KPARD Malang II. Program ini  dilaksanakan di GKJW Jemaat 

Rowotrate. 

Untuk program pembangunan tahun 2012, KPAR mengulang kembali 

beberapa program yang telah dilaksanakan di tahun 2011, yakni pembentukan tim 

kreatif, pengadaan absensi anak dan remaja, HDS anak dan remaja, persami dalam 

rangka paskah, karnaval anak dan remaja dalam rangka HUT kemerdekaan Republik 

Indonesia, dan program natal dan tahun baru anak dan remaja. Sebelum tahun 2011, 

program-program ini sudah pernah dilakukan. Sedangkan program pembangunan baru 

yang dilaksanakan di tahun 2012 adalah sebagai berikut: 

a. Sarasehan tentang kesehatan anak 

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan wawasan tentang kesehatan 

anak. Sedangkan kegiatan yang dilakaukan adalah sarasehan. 
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b. Pertemuan orang tua dengan pamong anak dan remaja 

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan rasa kepedulian orang tua 

terhadap kehidupan rohani anak. Sedangkan kegiatan yang dilakukan adalah 

dialog.  

Program penunjang yang dilakukan KPAR di tahun 2012 adalah sebagai 

berikut: 

a. Rapat kerja bersama KPARD Malang II, yang dilaksanakan di GKJW Jemaat 

Turen.  

b. Remaja yang bertumbuh. Kegiatan yang dilakukan adalah mengikuti sarasehan 

dan pembinaan yang dilakukan oleh KPARD Malang II. Program ini  

dilaksanakan di GKJW Jemaat Sitiarjo. 

Terkait dengan remaja berperilaku konsumtif yang ditinggalkan ibunya ke luar 

negeri, ketua KPAR menjelaskan bahwa selama ini gereja belum ada perhatian khusus 

kepada mereka. Untuk remaja yang melakukan hal-hal yang tidak baik, gereja belum 

memperhatikan secara khusus. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa dalam kegiatan-

kegiatan yang dilakukan KPAR, sifatnya masih umum. Dalam kegiatan-kegiatan 

tersebut tidak ada  pembedaan antara yang ditinggal orang tuanya maupun yang tidak.  

Perkunjungan secara khusus kepada mereka yang ditinggalkan ibunya ke luar negeri, 

gereja juga belum pernah melakukannya. Ibadah anjangsana juga tidak menyentuh 

mereka yang ditinggalkan ibunya ke luar negeri.  Dalam ibadah anjangsana itu gereja 

tidak secara khusus memberi motivasi dan penghiburan kepada mereka.   

Keterangan dari ketua KPAR tersebut senada dengan keterangan seluruh 

remaja yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Selama mereka ditinggal ibunya ke 

luar negeri, gereja tidak pernah memberikan perhatian secara khusus, baik dalam 

bentuk perkunjungan maupun yang lainnya. Demikian juga dengan informasi yang 
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disampaikan oleh wakil ketua majelis, dari gereja belum ada perhatian khusus 

terhadap anak yang ditinggal ibunya ke luar negeri.  Lebih lanjut ia menjelaskan 

bahwa permasalahan itu  hanya disinggung dalam katekisasi calon sidi. 

Dalam perkembangnnya rencana untuk memberikan perhatian khusus kepada 

anak dan remaja yang ditinggalkan ibunya ke luar negeri sudah mulai ada. KPAR 

merencanakan program untuk mendirikan semacam sanggar, sebagai tempat 

menyalurkan  emosi mereka. Menurutnya permasalahan akan selesai jika ada wadah 

sanggar tersebut. Pemikiran itu muncul ketika ketua KPAR GKJW Jemaat 

Sendangbiru, mewakili KPARD Malang II, mengikuti program yang diadakan oleh 

DPAR, terpadu dengan Dewan Pembinaan Peranan Wanita (untuk selanjutnya akan 

penulis sebut DPPW), Lembaga Pendampingan Masyarakat (LPM), dan Institut 

Pendidikan Theologia (IPTh) Bale Wiyata GKJW, yaitu Seminar dan Pelatihan 

tentang  Pendampingan dan Perlindungan Anak. Tujuan dari program tersebut adalah 

meningkatkan peran serta warga jemaat dan pamong  anak dan remaja dalam upaya 

pendampingan dan perlindungan anak melalui kerjasama dengan Badan Pembantu 

Majelis Agung lainnya.  Sebagai langkah tindak lanjut DPAR sudah melakukan 

sosialisasi ke Jemaat Sendangbiru untuk mengajak memetakan masalah. 

2. Komisi Pembinaan Pemuda dan Mahasiswa (KPPM) 

Program kegiatan yang dilakukan oleh KPPM juga dibagi menjadi program 

pembangunan dan penunjang. Program pembangunan yang dilakukan pada tahun 2011 

adalah Pemuda dipanggil untuk melayani. Tujuan dari program ini adalah agar 

pemuda memiliki peranan aktif dalam peribadahan di jemaat. Sedangkan kegiatan 

yang dilakukan adalah camp, sarasehan, dan outbond. 

Sedangkan program penunjang yang dilaksanakan KPPM di tahun 2011 adalah 

sebagai berikut: 
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a. Rapat kerja bersama Komisi Pembinaan Pemuda dan Mahasiswa Daerah (untuk 

selanjutnya akan penulis sebut KPPMD) Malang II, yang dilakukan sebanyak dua 

kali, yakni di GKJW Jemaat Sendangbiru dan Sobrah. 

b. Pertemuan Raya Pemuda 

Tujuan dari program ini adalah untuk mempererat hubungan antar pemuda se 

GKJW dan hadirnya upaya rangkaian pencerahan motivasi, sosialisasi, dan 

simulisasi yang dilakukan melalui varian metode dengan sifat massal atau raya. 

Sedangkan kegiatan yang dilakukan adalah persekutuan, kapita selekta. out bond, 

simulasi, dan game. Program tersebut dilaksanakan di GKJW Jemaat Sidorejo, 

MD Kediri Utara. 

Untuk program kegiatan pembangunan tahun 2012, KPPM mempunyai 

program-program sebagai berikut: 

a. Paskah 

Tujuan dari program ini adalah meningkatkan penghayatan makna paskah. 

Sedangkan kegiatan yang dilakukan adalah ibadah dan perayaan. 

b. Training of Trainer (ToT) Pelayan Jemaat 

Tujuan dari program ini adalah membina pemuda sebagai pelayan. Sedangkan 

kegiatan yang dilakukan adalah ibadah, game, dan diskusi. 

c. Peduli Lingkungan Hidup 

Tujuan dari program ini adalah untuk menumbuhkan rasa kepedulian terhadap 

lingkungan hidup. Sedangkan kegiatan yang dilakukan adalah bakti sosial. 

Untuk program penunjang di tahun 2012 KPPM mempunyai program sebagai 

berikut: 

a. Rapat kerja bersama KPPMD Malang II, yang dilakukan sebanyak dua kali, yakni 

di GKJW Jemaat Gunungtumo dan Dampit.  
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b. Pembinaan pemuda secara holistik III.  Kegiatan yang dilakukan adalah mengikuti 

pembinaan yang dilakukan oleh Dewan Pembinaan Pemuda dan Mahasiswa 

(DPPM) GKJW. Program ini  dilaksanakan di Balewiyata, Malang. 

c. Youth Entrepreneur Gathering.  Kegiatan yang dilakukan adalah mengikuti 

pembinaan yang dilakukan oleh Dewan Pembinaan Pemuda dan Mahasiswa 

(DPPM) GKJW. Program ini  dilaksanakan di Balewiyata, Malang 

Tidak ada program KPPM yang terkait dengan permasalahan pemuda yang 

ditinggalkan ibunya ke luar negeri. Fokus kegiatan yang dilakukan oleh KPPM baik 

tahun yang lalu maupun yang akan datang adalah regenerasi dan enterprener. Ketika 

ada  kegiatan pembinaan tentang pendampingan keluarga (suami/istri dan anak) TKI 

oleh pejabat gerejawi, yang dilakukan oleh  Komisi Pembinaa Peranan Wanita (untuk 

selanjutnya akan penulis sebut KPPWD) Malang II, yang harusnya diikuti juga oleh 

KPPM, ternyata dalam pelaksanaanya KPPM tidak hadir. Hal tersebut karena KPPM 

tidak mendapatkan undangan. 

BPMJ atau Komisi yang program-programnya secara tidak langsung terkait 

dengan pelayanan pastoral terhadap remaja yang ditinggal ibunya ke luar negeri dan 

keluarga adalah KPPW, KPT, dan KPP.   

1. Komisi Pembinaa Peranan Wanita (KPPW) 

Pada tahun 2011, KPPW mengikuti program pembinaan tentang pendampingan 

keluarga (suami/istri dan anak) TKI oleh pejabat gerejawi, yang dilakukan oleh 

KPPWD Malang II. Program KPPWD Malang II ini merupakan sosialisasi hasil dari 

pelatihan tentang pemberdayaan pendampingan keluarga TKI yang dilakukan oleh 

Dewan Pembinaan Peranan Wanita (untuk selanjutnya akan penulis sebut DPPW), 

pada tahun 2010.  Setelah mengikuti kegiatan yang dilakukan KPPWD Malang II, 
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hasilnya hanya diinformasikan dalam rapat KPPW, belum ada pendaratan kepada 

keluarga-keluarga TKW. 

2. Komisi Pembinaan Teologi (KPT) 

Kegiatan KPT yang terkait dengan remaja adalah kegiatan katekisasi anak-

remaja dan calon sidi7. Selain mempelajari Alkitab dan pokok-pokok pengajaran yang 

berlaku di GKJW, dalam katekisasi ini juga disinggung pemasalahan kehidupan 

remaja. Katekisasi lain yang dilaksanakan oleh KPT adalah katekisasi calon mempelai. 

Materi katekisasi calon memempelai secara umum adalah berkaitan dengan persiapan 

calon mempelai sebelum memasuki kehidupan keluarga. Kadang kala hal yang terkait 

dengan keluarga TKW disinggung, tetapi bukan merupakan materi bahasan yang 

khusus. Kegiatan lainnya yang dilakukan KPT adalah pembuatan bahan kotbah ketika 

ada peristiwa-peristiwa gerejawi tertentu, seperti Perjamuan Kudus, Hari Raya 

Persembahan, serta penyelenggaraan ibadah minggu di gedung gereja dan ibadah-

ibadah yang dilakukan di rumah-rumah warga.  

3. Komisi Pembinaan Pelayanan (KPP) 

Program KPP yang terkait dengan keluarga adalah program bulan keluarga.  

Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kerukunan keluarga Kristen. Program 

ini dilaksanakan dengan jangka waktu satu bulan. Program ini adalah program 

pembangunan yang dibuat berdasarkan pada konteks dan permasalahan jemaat.  Dari 

tahun ke tahun kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah ibadah dan 

pemberian bantuan kepada anak yang kurang mampu. Ketika ibadah  dilakukan setiap 

                                                   
 7 Katekisasi adalah kewajiban melekat dari gereja yang dilakukan dalam bentuk pendidikan, 
pengajaran dan bimbingan tentang iman Kristen terhadap warganya secara teratur dan berkesinambungan. 
Katekisasi anak-remaja dibelakukan untuk anak dan remaja mulai usia sekolah sampai usia 15 tahun bagi 
wanita dan 17 bagi pria. Katekisasi calon sidi diberlakukan bagi para pemuda pemudi yang beranjak dewasa, 
untuk wanita sejak usia 15 tahun dan pria sejak usia 17 tahun. Ibid, 145-146. 
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keluarga duduk secara  berdampingan. Selesai ibadah setiap keluarga menikmati bekal 

yang sudah dipersiapkan dari rumah masing-masing.  

Program kegiatan yang dilakukan baik oleh KPAR, KPPM, KPPW, KPT, dan 

KPP merupakan bentuk pendidikan kepada warga jemaat. Jika Clinebell menyebutkan 

pendidikan sebagai salah satu dimensi pelayanan pastoral, maka program kegiatan 

dapat memperkaya pemahaman dimensi pendidikan itu.  

c. Pelayanan pendampingan pastoral  

Pelayanan pendampingan pastoral kepada warga atau keluarga yang 

bermasalah biasanya dilakukan oleh pendeta dan KPP. Pelayanan pendampingan 

pastoral tersebut dilakukan pendeta jemaat melalui patuwen atau perkunjungan ke 

rumah warga dan di kantor gereja atau di pastori. Selain peran pendeta sebagai 

pelayanan pendampingan pastoral, pendeta sebagai ketua jemaat, memegang peranan 

penting dalam urusan organisasi jemaat dan  berbagai pelayanan ibadah.  

Pada saat ini GKJW Jemaat Sendangbiru tidak dilayani pendeta baku dan 

hanya dilayani oleh pendeta konsulen. Pendeta konsulen adalah pendeta yang di luar 

tugas bakunya di tugasi untuk sementara memangku tugas-tugas pendeta jemaat lain, 

karena suatu hal. Jabatan pendeta konsulen ini sifatnya penggal waktu, sehingga dalam 

menjalankan tugasnya hanya menurut tenaga dan waktu yang dimilikinya. Meski 

statusnya adalah pendeta konsulen, namun jabatannya tetap menjadi ketua jemaat8.   

Keberadaan pendeta konsulen yang tidak selalu berada di Sendangbiru, maka 

pelayanan pendampingan pastoral dilayani oleh wakil ketua jemaat. Penunjukan wakil 

ketua untuk melayani pendampingan pastoral didasarkan pada wibawa dan 

pengalaman sebagai anggota majelis jemaat selama puluhan tahun, sehingga dianggap 

mampu untuk melakukan pelayanan itu. Secara akademis ia tidak pernah mengenyam 

                                                   
 8 Ibid, 78. 
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pendidikan pendampingan pastoral. Hal tersebut karena di GKJW Jemaat Sendangbiru 

belum pernah dilakukan program pendidikan dan pelatihan pendampingan dan 

konseling pastoral. 

Sementara itu pelayanan pendampingan pastoral oleh KPP  dilakukan dalam 

bentuk perkunjungan kepada warga sakit atau terkena musibah. Hal yang biasanya 

dilakukan ketika perkunjungan adalah berdoa, renungan, dan pemberian cinta kasih. 

d. Pemberdayaan kaum awam 

Permberdayaan kaum awam dalam pelayanan pastoral tampak dari keterlibatan 

warga jemaat dalam berbagai kepengurusan. Entah itu kepengurusan majelis jemaat, 

BPMJ atau komisi, pamong KPAR, maupun guru katekisasi.  Keterlibatan  warga 

jemaat didasarkan pada kemampuan mereka masing-masing untuk melakukan suatu 

pelayanan tertentu. Penetapan mereka dalam suatu pelayanan dilakukan dalam sebuah 

persidangan Majelis Jemaat dan kemudian dikukuhkan dalam sebuah ibadah. 

5. Kehidupan sosial warga GKJW Jemaat Sendangbiru. 

a. Ekonomi 

Kehidupan sosial ekonomi yang dimaksud di sini terkait dengan pekerjaan 

yang ditekuni oleh warga GKJW Jemaat Sendangbiru. Pada umumnya mereka bekerja 

di sektor pertanian dan peternakan. Dari kedua sektor inilah warga GKJW Jemaat 

Sendangbiru memperoleh penghasilan. Lahan pertanian yang mereka garap adalah 

tanah yang berstatus hak milik baik ladang maupun sawah dan tanah milik pemerintah 

(Perhutani) yang disebut dengan tetelan. Jenis tanaman yang dibudidayakan di ladang 

antara lain, sengon, jati, mahoni, kelapa, kelor, pisang, ubi kayu dan tebu. Jenis 

tanaman yang dibudidayakan di sawah adalah  padi, jagung, dan kedelai. Sedangkan 

jenis tanaman yang ada di tetelan  antara lain, kelapa, kopi, pisang, pepaya, bunga 

kenanga, kelor, ubi kayu, dilem (nilam), dan lain-lain.  
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Terkait dengan usaha di bidang pertanian ini, GKJW Jemaat Sendangbiru 

membentuk sebuah paguyuban yang bernama Rukun Raharja. Paguyuban ini berada di 

bawah naungan Komisi Pembinaan Peranan Bapak-Bapak (KPPB). Paguyuban ini 

beranggotakan bapak-bapak yang menekuni bidang pertanian. Kegiatan yang 

dilakukan paguyuban ini adalah kegitan gotong royong, ketika musim tanam tiba. 

Secara bergantian mereka saling membantu dalam mengerjakan lahan pertanian. 

Hewan ternak yang dibudidayakan oleh warga GKJW Jemaat Sendangbiru 

adalah sapi, kambing, babi dan ayam. Budidaya ternak tersebut ada yang merupakan 

usaha sampingan tetapi ada juga yang ditekuni sebagai usaha pokok. Untuk 

memperoleh pakan ternak, khususnya untuk sapi dan kambing, warga GKJW Jemaat 

Sendangbiru memanfaatkan lahan pertanian milik mereka sendiri maupun tetelan 

untuk ditanami berbagai tanaman, seperti rumput gajah dan kelor/merungai.  

GKJW Jemaat Sendangbiru melalui Komisi Pembinaan Pemberdayaan 

Ekonomi Warga (KPPEW), mempunyai program pemeliharaan kambing secara 

bergilir kepada warga (anggota) jemaat. Setiap warga yang mengikuti program ini 

memperoleh enam ekor kambing induk. Setelah enam ekor kambing induk ini sudah 

beranak, enam indukan ini digulirkan. Berapapun anak yang dihasilkan menjadi miliki 

pemelihara kambing tersebut, gereja hanya meminta seekor anak kambing betina, 

untuk regenerasi indukan. Warga yang sudah mengikuti program ini tergabung dalam 

paguyuban Margi Rahayu. 

Selain program pemeliharaan kambing, GKJW Jemaat Sendangbiru melalui 

Komisi Pembinaan Penatalayanan (KPPl) juga melakukan kejasama dengan warga 

jemaat untuk mengelola lahan pertanian milik gereja. Tanah milik gereja  tersebut 

dikelola dalam bentuk penanaman berbagai jenis kayu, seperti mahoni, jati, dan 

sengon. Sistem kerja sama yang dilakukan adalah sistem bagi hasil. Jika penyedia bibit 
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adalah warga, maka hasil bersih  akan dibagi 50% - 50%. Jika penyedia bibit adalah 

gereja, maka hasil bersih akan dibagi 70 % untuk gereja dan 30 % untuk warga jemaat. 

Untuk pemeliharaannya menjadi tanggung jawab warga jemaat yang mengelola tanah 

jemaat. 

Warga GKJW Jemaat Sendangbiru ada juga yang bekerja sebagai TKI/TKW. 

Dari 1.009 jiwa warga GKJW Jemaat Sendangbiru  ada 29 orang yang bekerja sebagai 

TKI/TKW  di luar negeri. Terdiri dari laki-laki 3 jiwa dan perempuan 26 jiwa. Mereka 

bekerja di beberapa negara, yakni Hongkong  7 jiwa, Taiwan 5 jiwa, Brunai 

Darusalam 15 Jiwa, dan Malaysia 2 jiwa. Dari 29 jiwa tersebut hanya 4 jiwa yang 

belum berkeluarga. Sedangkan 25 jiwa lainnya sudah berkeluarga.  Ada dua pasang 

suami istri yang sama-sama bekerja di luar negeri. Mereka bekerja di Malaysia dan 

Brunai Darusalam. Kedua keluarga tersebut telah meninggalkan anak-anak mereka. 

Anak-anak mereka ada yang dititipkan dan dirawat oleh kerabat, ada pula yang 

diadopsi oleh keluarga lain. Sedangkan para perempuan yang sudah berkeluarga, 

mereka meninggalkan suami dan anak-anak.  Anak-anak yang ditinggalkan itu ada 

yang tinggal dengan bapaknya, ada pula yang tinggal dengan nenek-kakeknya, atau 

bahkan ada yang sudah berkeluarga. Tercatat ada 12 orang remaja (4 orang remaja 

awal, 6 orang remaja pertengahan, dan 2 orang remaja akhir) dan 9 anak yang 

ditinggal ibunya bekerja di luar negeri. Hasil kerja mereka dikirimkan kepada anggota 

keluarga yang ada di rumah. Biasanya digunakan  untuk membangun rumah, biaya 

sekolah anak-anak dan membelikan anak-anak mereka berbagai barang seperti, sepeda 

motor dan handphone. 

Selain mata pencaharian di atas, warga GKJW Jemaat Sendangbiru, ada pula 

yang bekerja sebagi Pegawai Negeri Sipil, guru swasta, pegawai KUD, pedagang 

kecil, tukang ojek, tukang batu,dan tukang kayu. Jika ada di antara mereka yang 
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terlibat di bidang kelautan dan perikanan, umumnya mereka hanya menjadi nelayan 

tradisional dengan perahu kunthing, anak buah kapal, pengisi, maupun  penguras kapal 

nelayan9.  Sedangkan untuk pengusaha ikan, tercatat hanya satu orang saja.  

b. Budaya 

Selain kehidupan sosial budaya seperti warga masyarakat Sendangbiru  

lainnya, ada kehidupan sosial budaya yang secara khusus mewarnai kehidupan warga 

GKJW Jemaat Sendangbiru. Budaya yang dimaksud adalah budaya kerja. Hanya 

sebagian kecil saja warga GKJW Jemaat Sendangbiru yang menekuni usaha di bidang 

kelautan dan perikanan. Mereka lebih banyak menekuni usaha di bidang pertanian dan 

peternakan. Oleh karena itulah budaya yang mereka hayati adalah budaya agraris. 

Ketika musim tanam, perawatan tanaman dan panen mereka bekerja, setelah itu 

mereka santai.  

Budaya gotong royong masih ada dalam kehidupan warga GKJW Jemaat 

Sendangbiru. Budaya tersebut tampak dalam kehidupan sehari-hari warga jemaat. 

Seperti yang ditunjukkan oleh bapak-bapak yang tergabung dalam paguyuban Rukun 

Raharja, mereka saling bergotong royong untuk menyiapkan lahan pertanian ketika 

musim tanam telah tiba. Selain itu budaya gotong royong masih tampak dalam 

kegiatan-kegiatan kerja bakti membersihkan jalan-jalan desa dan makam. 

Bekerja di luar negeri menjadi TKW/TKI masih menjadi sebuah budaya bagi 

warga GKJW Jemaat Sendangbiru. Menurut Kepala Desa Tambakrejo uang yang 

diperoleh para TKI/TKW  tidak digunakan untuk modal usaha, tetapi digunakan  

untuk membangun rumah, biaya sekolah anak-anak dan membelikan anak-anak 

                                                   
 9 Perahu kunthing adalah perahu kecil sejenis sampan. Pengisi adalah orang yang pekerjaannya 
mengisi kapal nelayan dengan berbagai perbekalan sebelum para nelayan berangkat ke laut untuk menangkap 
ikan. Keberadaan mereka semacam kuli, yang di minta pemodal (pengambeg ) untuk mengangkat berbagai 
barang dari toko menuju kapal nelayan. Sedangkan penguras adalah orang yang pekerjaannya membersihkan 
kapal dari berbagai kotoran, setelah digunakan untuk menangkap ikan.  
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mereka berbagai barang seperti, sepeda motor dan handphone (S12:6-7). Ketika 

mereka sudah menyelesaikan kontrak dan kembali ke kampung halaman, mereka 

merasa tidak krasan  berada di rumah.  Setelah satu tahun berada di rumah, mereka 

bingung karena penghasilan yang mereka bawa pulang telah habis. Merekapun 

kembali bekerja ke luar negeri. meskipun modal yang dipakai untuk berangkat ke luar 

negeri adalah modal hutang yang berbunga (S12:2). Selanjutnya  Kepala Desa 

Tambakrejo, menjelaskan bahwa suami yang ditinggalkan santai dan lontang-lantung 

(S12:10). Ketika ditawari pekerjaan di sektor kelautan dan perikanan, sebagai manol10 

dan jualan ikan keliling, mereka tidak bersedia melakukannya (S12:11-16) 

Kepala desa Tambakrejo juga menjelaskan bahwa usaha di sektor kelutan dan 

perikanan sudah dikuasai oleh para pendatang. Ia berkata, “Lha, itu yang orang-orang 

kita (Kristen) belum mampu, makanya berbahaya sekali. Pada dasarnya orang yang 

datang, nelayan andon11, adalah orang yang berpengalaman (P12:22)”. Ia juga 

menjelaskan, “Kita kalah mental saja, kalau sopan santun tertib, disiplin, toleransi, kita 

masih menang. Kalahnya di ekonomi, ekonomi kan faktor utama. Seharusnya ia bisa 

perang disitu” (P12:21).  

c. Pendidikan  

Seperti masyarakat dusun Sendangbiru pada umumnya, pendidikan warga 

GKJW Jemaat Sendangbiru pada umumnya adalah lulusan sekolah dasar. Merekalah 

yang juga terlibat dalam pelayanan di gereja. Tetapi untuk warga jemaat usia remaja 

dan dewasa awal, tingkat pendidikannya sudah jauh lebih tinggi. Mereka tidak hanya 

                                                   
 10  Manol adalah orang yang mengangkat ikan hasil tangkapan nelayan dari kapal nelayan menuju 
tempat pelelangan ikan.  
 11 Nelayan andon adalah nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut dengan 
menggunakan kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Gross tonnage (GT) atau yang 
mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) Daya Kuda (DK) dengan daerah penangkapan 
yang berubah-ubah atau berpindah-pindah sehingga nelayan tersebut berpangkalan atau berbasis sementara 
waktu atau dalam waktu yang relatif lama di pelabuhan perikanan di luar asal nelayan tersebut. Lihat: 
http://www.kepulauanseribujakarta.com, diunduh pada hari Sabtu 13 Oktober 2012. 
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sekolah pada tingkat SMP maupun SMA, ada banyak di antara mereka yang sudah 

sampai pada tingkat perguruan tinggi. Bahkan beberapa di antara mereka sudah 

mempunyai gelar sarjana. Tetapi ketika sudah memperoleh pendidikan yang tinggi, 

mereka lebih memilih untuk bekerja di kota dari pada kembali ke dusun Sendangbiru. 

Pada umumnya warga anak jemaat Sendangbiru sekolah di SD Tambakrejo II. 

Setelah lulus SD, anak-anak ada yang melanjutkan sekolah di dalam dusun 

Sendangbiru, yakni SMP Nelayan, tetapi ada pula yang sekolah di luar dusun 

Sendangbiru. Ada beberapa SMP yang menjadi tujuan untuk melanjutkan pendidikan 

yang berada di luar dusun Sendangbiru. SMP Satu Atap Tambakrejo, dengan jarak 

dari dusun Sendangbiru sekitar 7 km. SMP Yayasan Badan Pendidikan Kristen 

(YBPK) Sitiarjo dengan jarak dari Sendangbiru sekitar 12 km. SMP Negeri 

Sumberagung dengan jarak dari Sendangbiru sekitar 20 km. Sepeda motor adalah 

sarana yang diberikan orang tua mereka untuk ke sekolah. Entah mereka sekolah di 

SMP yang ada di dalam atau di luar Sendangbiru.  

Daerah tujuan sekolah ketika menginjak bangku SMA adalah di Turen dengan 

jarak sekitar 39 km dari Sendangbiru. Ada pula yang melanjutkan ke Kepanjen dengan 

jarak  sekitar 50 km dari Sendangbiru. Selain itu ada juga yang melanjutkan di sebuah 

SMA di Bululawang dengan jaraknya sekitar 60 km dari Sendangbiru. Bahkan ada 

pula yang melanjutkan ke beberapa SMA di kota Malang dengan jarak sekitar 79 km 

dari Sendangbiru. Demikan juga ketika mereka melanjutkan ke perguruan tinggi, 

tujuan mereka adalah perguruan-perguruan tinggi yang ada di kota Malang. Ketika 

mereka melanjutkan sekolah di bangku SMA maupun perguruan tinggi, tinggal di 

rumah kost adalah pilihan bagi mereka. Tetapi setiap hari sabtu biasanya mereka 

pulang ke Sendangbiru. Untuk itu orang tua juga memfasilitasi mereka dengan sepeda 
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motor baik untuk keperluan sekolah maupun perjalanan dari Sendangbiru menuju  

tempat sekolah atau kampus maupun sebaliknya.  

 

C. Perilaku konsumtif remaja GKJW Jemaat Sendangbiru yang ditinggal ibu 

bekerja di luar negeri 

Ada delapan subjek yang dipakai untuk menggali  perilaku konsumtif dari 

remaja yang ditinggal ibu bekerja di luar negeri. Rentang usia para remaja tersebut  

adalah antara 14-19 tahun. Perilaku  konsumtif  remaja GKJW Jemaat Sendangbiru 

yang ditinggal ibu bekerja di luar negeri, tidak dapat dilepaskan dari uang yang 

mereka miliki. Sumber keuangan subjek ada yang berasal dari  pemberian atau 

kiriman  ibu yang bekerja di luar negeri (remitan), hasil dari mereka bekerja, atau 

kedua-duanya. Dari delapan subjek remaja yang diwawancarai dua orang subjek 

sumber keuangannya berasal dari ibunya yang bekerja di luar negeri, yaitu S1 dan S6. 

Mereka tidak bekerja untuk mendapatkan uang. Sedangkan enam orang subjek 

lainnya, yakni S2, S3, S4, S5, S7, dan S8, sumber keuangannya berasal dari ibu yang 

bekerja di luar negeri dan dari hasil mereka bekerja.  

Dengan kriman uang dari ibu (orang tua) yang bekerja di luar negeri, S1, S2, 

S3, S4, S5, S6, S7, dan S8 mendapatkan uang untuk membeli berbagai barang. 

Sebelum duduk di bangku SMA, S1 mendapat kiriman uang dari ibunya melalui 

rekening orang lain (S1:20). Setelah duduk di bangku SMA ia mendapat kiriman uang 

melalui rekeningnya sendiri (S1:19). Sejak duduk di bangku SMA itu, setiap bulan ia 

mendapat kiriman uang dari ibunya sebesar tiga juta rupiah. Dua juta untuk arisan, 

satu juta digunakan untuk uang saku, kost, dan biaya SPP  (S2:22-25). Selain itu ia 

juga mendapatakan kiriman uang dari ibunya ketika ia meminta barang-barang yang 
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ingin dibelinya. Sementara itu bapaknya hanya memberi uang bensin ketika ia kembali 

ke kost (S1:28 ). 

Ketika S2 duduk di bangku  SMP, ia mendapat kiriman uang dari ibunya 

sebesar lima ratus ribu rupiah (S2:17). Uang tersebut digunakan untuk uang saku, 

biaya SPP dan membeli buku-buku sekolah (S2:19).  Ia juga mendapatkan kiriman 

uang dari ibunya ketika ia ingin membeli barang. Uang tersebut tidak langsung 

dikirimkan kepadanya, tetapi melalui ayahnya (S:14). 

Selama ditinggal ibunya bekerja di luar negeri S3 juga banyak mendapatkan 

kiriman berupa uang. Uang kiriman ibunya tidak langsung diberikan kepadanya. Uang 

hasil kerja ibu subjek dikirimkan lewat Nn dan disimpan oleh orang tersebut (S3:28). 

Ketika S3 membutuhkan uang, untuk uang saku sekolah dan membeli barang, ia 

tinggal mengatakan kepada Nn (S3:30, 38, 68). 

Kiriman uang dari ibu dan ayah kandung  S4 yang bekerja di luar negeri 

diterima secara rutin ketika ia duduk di bangku SMA kelas 2, yaitu setelah ayah 

angkatnya meninggal dunia (S4:8,21). Sebelumnya kiriman uang diberikan ketika 

membeli barang yang harganya mahal, seperti sepeda motor (S4:11-12). Orang  tua 

kandung S4  memberikan  kiriman uang tiap bulan sebesar satu juta rupiah. Uang 

kiriman orang tua kandungnya tersebut digunakan untuk biaya SPP, kost, buku-buku 

sekolah, bensin, dan lain-lain (S4:54-55). Uang tersebut dikirim melalui rekening ibu 

kostnya (S4:62-64). Selain itu ia juga mendapatakan kiriman uang dari orang tua 

kandungnya  ketika ia meminta barang-barang yang ingin dibelinya. 

Bagi S5, uang yang dikirim ibunya dari luar negeri digunakan untuk membeli 

barang-barang dan biaya sekolah.  Ketika ia sekolah SMP di Pandaan, ia mendapatkan 

kiriman uang dari ibunya rata-rata satu juta setiap bulannya. Itu digunakan untuk kost 

dan makan  (S5:9). Untuk keperluan sekolah lainnya, ia juga mendapat kiriman dari 
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ibunya. Ia mengatakan bahwa pernah selama tujuh bulan ia menghabiskan uang dua 

belas juta rupiah untuk berfoya-foya (S5:11). Ketika ia di Sendangbiru, uang kiriman 

ibunya tidak langsung diberikan kepada subjek. Uang hasil kerja ibu subjek 

dikirimkan lewat Ek dan disimpan oleh orang tersebut. Ketika S5 membutuhkan uang, 

ia minta kepada Ek (S5:21). 

Selama ibunya bekerja di luar negeri, S6 banyak meminta kiriman, baik berupa 

barang maupun uang. Uang yang dikirim ibunya dari luar negeri digunakan untuk 

membeli barang-barang dan biaya sekolah. Saat ini setiap bulan subjek mendapatkan 

kiriman uang sebesar limaratus ribu rupiah (S6:17).  Jika subyek memerlukan sesuatu, 

kiriman bisa lebih dari itu (S6:23). Uang tersebut dikirimkan melalui  rekening 

saudaranya (S6:15). 

Ketika S7 sekolah di bangku SD dan tinggal di rumah neneknya, ia tidak 

pernah merasakan kiriman uang dari ibunya yang bekerja di luar negeri (S7:69-70). 

Ketika ia duduk di bangku SMP, ia tidak mengetahui ibunya mengirimkan uang atau 

tidak. Ia mengatakan bahwa kemungkinan dikirimkan melalui kakaknya. Hal yang ia 

tahu adalah sekolah dan membantu kakaknya di rumah. Uang yang subyek terima 

adalah uang saku dan biaya sekolah (S7:24-25, 27). Ia menerima uang saku  tiga ribu 

per hari (S7:67).  Ketika duduk di bangku SMA, ia baru mendapatkan uang kiriman 

dari ibu dan ayahnya, jika ia memintanya. Jika ia tidak meminta, ia tidak mendapatkan 

kiriman (S7:28. Ia minta kiriman uang dari ibunya hanya untuk kebutuhan sekolah 

saja. Sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari ia mencukupi sendiri (S7:29). 

Selama ibu S8bekerja di luar negeri, ia  banyak meminta kiriman, baik berupa 

barang maupun uang. Ia mendapat kiriman uang dari ibunya untuk biaya sekolah. 

Tetapi yang menata keuangannya adalah ayahnya, termasuk ketika membayar uang 
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sekolah (S8:15-16). Setiap hari ia mendapat uang saku sebesar lima ribu rupiah dan 

uang bensin (S8:17). 

Dengan bekerja S2, S3, S4, S5, S7, dan S8 mendapatkan sejumlah uang untuk 

membeli berbagai macam barang. S2 bekerja dengan membantu ayahnya menjaga 

terop (peralatan pesta), ketika terop yang merupakan usaha bapaknya itu disewa 

orang. Dari pekerjaan membantu bapaknya menjaga terop itu, ia mendapatkan upah 

(S2:58-59).  S3 bekerja sebagai penguras perahu, yakni membersihkan perahu setelah 

dipakai mencari ikan. Selain itu ia juga membantu ayahnya menjalankan perahu wisata 

di pantai timur. Hal tersebut dilakukan ketika hari libur sekolah (S3:42, 94-97). S4 

mendapatkan uang dari keikutsertaannya dalam club sepak bola Persema Yunior dan 

Prisma, ketika ia dikontrak dalam sebuah turnamen sepak bola (S4:85-89). S5 bekerja 

sebagai pencuci mobil (S5:3436). S7 sekolah sambil bekerja sebagai nelayan. Ia ikut 

menjadi anak buah kapal dari perahu jenis slerek. Pulang sekolah ia berangkat bekerja 

pulang pagi hari. Kadang kala ia harus bolos sekolah karena tidak kuat menahan 

kantuk, setelah semalaman bekerja di laut (S7:28-29, 75,  85). Dan S8 ketika musim 

tanam tebu, ia bekerja ngroges tebu, yaitu membersihkan batang tebu dari daun-daun 

yang sudah kering. Ia bekerja di kebun tebu milik pamannya (R). Jika ia bekerja satu 

hari penuh, ia dibayar tiga puluh ribu rupiah. Tetapi jika ia bekerja setengah hari, ia 

hanya di bayar lima belas ribu rupiah. Uang hasil ia bekerja disimpan di R. Jika ia 

membutuhkan uang tersebut baru ia mengambilnya (S8:53-58). 

Perilaku konsumtif  delapan subjek tampak dari alasan mereka melakukan  

pembelian terhadap suatu produk, yaitu: 

1. Suatu produk dibeli agar status sosial menjadi naik. 

Remaja membeli sebuah produk bukan untuk menjaga status sosialnya seperti 

yang diungkapkan Sumartono, tetapi agar status sosialnya menjadi naik. Alasan 
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melakukan pembelian suatu produk agar status sosial menjadi naik tampak pada 

perilaku S1 ketika ia membeli handphone dengan merek Blackberry (S1:61). Hal 

serupa diungkapkan oleh S3, ketika ia memiliki sepeda motor dan handphone, status 

sosialnya menjadi naik (S3:81).  

2. Munculnya penilaian bahwa membeli produk dengan harga mahal menimbulkan 

rasa percaya diri yang tinggi. 

Alasan melakukan pembelian suatu produk agar timbul rasa percaya diri yang 

tinggi tampak pada perilaku S1 ketika ia membeli handphone dengan merek 

Blackberry (S1:60). Sementara itu S4 merasakan kepercayaan dirinya naik ketika ia 

memiliki sepeda motor Yamaha Vixion (S4:30). Selain lebih percaya diri, ia 

marasakan bahwa ia lebih keren dan lebih gaya. 

3. Mencoba lebih dari dua produk sejenis dengan merek berbeda  

Perilaku membeli dengan mencoba lebih dari dua produk sejenis dengan merek 

berbeda, tampak dari perilaku S2 yang masih mempunyai enam buah handphone. Tiga 

buah rusak dan masih ada tiga, tetapi yang ia gunakan dua buah (S2:35-37,42).  

4. Suka terhadap barang bermerek. 

Alasan melakukan pembelian suatu produk karena suka dengan barang 

bermerek tampak pada perilaku S1 ketika ia membeli pakaian. Pakaian yang dipilih 

dan dibeli oleh S1 adalah pakaian yang ada mereknya, meskipun imitasi (S1:35). 

5. Suka terhadap produk  baru dan mengikuti mode. 

Alasan melakukan pembelian suatu produk dengan alasan mengikuti mode 

tampak pada perilaku S1 ketika ia membeli handphone dengan merek Blackberry. 

Menurut S1 handphone tersebut sedang trend (S1:59).  Perilaku tersebut juga tampak 

pada S2 ketika ia membeli handphone. Setelah satu minggu ia membeli handphone, ia 

sudah bosan kemudian  ia membeli handphone yang baru. Ia seringkali kepincut 
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(tertarik, terpesona) dengan model yang baru (S1:39,41,46,48,53). Hal serupa juga 

tampak pada perilaku S4. Ia  membeli handphone dengan merek Samsung Charm 

karena waktu itu handphone tersebut paling dikenal di kalangan anak muda (S4:39-

40).  Demikan juga dengan S5. Ia sering berganti-ganti handphone dan hampir tidak 

bisa terhitung jumlahnya. Ketika ada teman punya handphone yang baru, ia ganti 

handphone, dan handphone yang lama dijual (S5:15-18).  Sedangkan S7 menganti 

handphonenya sebanyak delapan kali. Alasan subjek berganti-ganti hanphone adalah 

mengikuti trend (S7:55). 

6. Berbelanja secara mendadak.  

Berbelanja secara mendadak tampak dalam perilaku S1 ketika ia mengantar 

teman belanja.  Ia  melihat baju dan sepatu futsal,  dan tertarik dengan barang-barang 

tersebut, kemudian ia langsung membelinya. Oleh karena itu ia mempunyai sepatu 

futsal lebih dari satu pasang (S1:45-46,96). 

7. Terpengaruh kelompok referensi: teman sebaya. 

Alasan melakukan pembelian suatu produk karena terpengaruh pada kelompok 

referensi  tampak pada perilaku S1 ketika ia membeli handphone dengan merek 

Blackberry. Ia tertarik terhadap  handphone merek Blackberry karena semua temannya 

memilikinya (S1:59).  

Selain handphone barang yang dibeli karena pengaruh kelompok referensi  

adalah pakaian. S1 tertarik karena  melihat pakaian yang dimiliki oleh temannya yang 

kaya (S1:42-44). Hal serupa juga dilakukan oleh S6. Ketika ada temannya yang  

memiliki  pakaian yang bagus, ia berusaha untuk membelinya. Tetapi tidak semua 

pakaian yang dibelinya pantas /cocok ketika dipakai (S6:50-55). 

Rokok juga merupakan barang-barang yang dibeli karena pengaruh kelompok 

referensi.  Perilaku tersebut dilakukan oleh S2. Ia menggunakan uangnya untuk 
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membeli rokok. Untuk satu bungkus rokok seharga tujuh ribu rupiah, ia 

menghabiskannya  dalam waktu sehari semalam (S2:61-65).  Kebiasaan merokok juga 

dilakukan oleh S5. Kebiasaan itu S5 lakukan ketika ia sekolah SMP di Pandaan 

(S5:43). S8 yang adalah adik S2 juga mempunyai kebiasaan yang sama. Ia membeli 

rokok tidak setiap hari. Ia membeli satu bungkus rokok, untuk dihisap bersama  

dengan teman-temannya. Biasanya ia dan teman-temannya mengisap rokok di TPI. Ia 

dan teman-temannya menghisap rokok di rumahnya jika ayahnya tidak ada di rumah. 

Jika sampai ketahuan ia dimarahi ayahnya (S8:66-72). 

Barang berikutnya adalah sepeda motor. S4 mengganti sepeda motor Honda 

Supra Fit miliknya dengan Yamaha Vixion adalah karena kelompok referensi. Ia 

mengganti sepeda motornya supaya seimbang dengan semua kakak kandungnya. 

Waktu itu semua  kakak kandungnya sudah dibelikan sepeda motor, yakni Honda 

Mega Pro dan Honda Tiger (S4:12-14, 22-29).   

Demikian juga dengan minuman keras dan narkoba, barang-barang tersebut 

dibeli karena terpengaruh kelompok referensi. Perilaku minum minuman keras 

tersebut tampak pada S2. Menurut adiknya (S8) ketika ia menjaga peralatan pesta, ia 

sering minum-minuman keras bersama dengan teman-temannya, bahkan  ia juga 

melakukannya bersama dengan bapaknya. Adiknya (S8) dan teman-temannya juga 

pernah diajak minum S2 di rumah ketika ayahnya sedang pergi.  Hal serupa juga 

dilakukan oleh S5. Ia tidak hanya mengkonsumsi minuman keras, tetapi juga narkoba. 

Ketika ia  sekolah SMP di Pandaan, uang kiriman ibunya selama empat bulan yang 

seharusnya untuk membayar kost, digunakan untuk berfoya-foya. Ia membeli sabu-

sabu dan minuman keras. Dua kali subjek menghisap sabu-sabu. Pertama, ia diberi 

temannya, dan kedua, ia membeli sendiri (S5:24-33, 40-41). Ayahnya tidak melarang 

S5 mengkonsumsi minuman keras (S5:54). Seperti halnya S5, S7 juga mengkonsumsi 
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minuman keras dan narkoba, tetapi ia mendapatkan barang-barang tersebut tidak 

dengan uangnya sendiri, tetapi diberi oleh temannya (S7:16-23). S8 juga sudah mulai 

mencoba untuk mengkonsumsi minuman keras. yakni trobas (minuman keras 

tradisional) dan bir bintang. Dua kali ia melakukan hal tersebut. Ia minum-minuman 

keras bersama dengan kakak  (S2) dan teman-temannya ketika bapaknya sedang tidak 

ada di rumah. Untuk mendapatkan barang tersebut subjek, kakak, dan teman-temannya 

melakukan iuran (S8:73-79). 

Selain  barang-barang di atas, barang lain yang dibeli subjek karena kelompok 

referensi adalah spare part sepeda motor untuk modifikasi. Hal tersebut tampak pada 

perilaku S1yang melakukan modifikasi sepeda motor Yamaha Zupiter Z miliknya, 

dengan mengganti beberapa spare part yang diganti adalah roda, velg, dan sadel.  Hal 

serupa juga dilakukan oleh S3. Ia memodifikasi sepeda motor Honda Vario yang baru 

delapan bulan dimilkinya (S3:111-123).  Demikian  juga dengan S4, sepeda motor  

Yamaha Vixion miliknya juga dimodifikasi. S8 juga memodifikasi sepeda Happy 

Sporty miliknya. Ia melakukan modifikasi tersebut, karena ia melihat bahwa di pantai 

wisata Bajulmati banyak sepeda-sepeda yang dimodifikasi seperti itu. Menurut dia 

dengan modifikasi seperti itu sepedanya menjadi lebih bagus (S8:27-36). 

Ada berbagai macam sikap yang ditunjukkan anggota keluarga yang tinggal 

bersama remaja yang ditinggal ibu bekerja di luar negeri. Ketika S1 sekolah SMA di 

Turen dan kost, Ayah S1  tidak dapat mengawasi perilaku S1 dalam membeli berbagai 

macam barang. Apalagi kiriman dari ibunya yang bekerja di luar negeri langsung 

dikirim melalui rekening subjek.  Ayah S2 dan S8 menuruti permintaan S2 dan S8 

ketika meminta sepeda motor.  Ia terpaksa meminta kiriman uang kepada istrinya yang 

bekerja di luar negeri sebagai uang muka untuk membeli sepeda motor baru. Ketika S2 

minum minuman keras, ayahnya membiarkan, bahkan pernah minum bersama. 
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Sedangkan ketika S8 merokok, ayahnya memarahinya (S8:68). Demikian juga ketika 

ia memodifikasi sepeda motor, ayahnya juga memarahinya (S8:38).  Meskipun S3 

sudah mempunyai handphone, ayahnya menyuruhnya membeli handphone lagi 

(S3:56). Ayahnya marah ketika sepeda motor baru miliknya dimodifikasi. Tetapi ia 

tetap saja memodifikasinya.  Orang tua angkat S4 sangat disiplin dalam mendidik. 

Tetapi dalam hal membeli barang seperti handphone dan sepeda motor, mereka tidak 

dapat melarang, karena uang yang diapakai berasal dari uang kandungnya. Hal yang 

dilakukan ibu angkatnya adalah mengontrol penggunaan keuangannya (S4:71).  Selain 

itu ibu angkatnya marah ketika S4  memodifikasi sepeda motor Yamaha Vixion 

miliknya.   Ayah S5 diam saja ketika S5 ndableg (membandel), termasuk ketika 

minum minuman keras.  Ayahnya tidak mempermasalahkan S5 minum-minuman 

keras, yang penting itu dilakukan di rumah (S5:54). Orang tua S6 sudah bercerai. 

Ayahnya tidak mengetahui ketika S6 membeli baju baru (S6:58). Hal itu karena dalam 

kesehariannya, S6 sekolah dan  tinggal di tempat kost, yakni rumah saudaranya. Uang 

kiriman ibunya yang bekerja di luar negeri tidak melalui ayahnya, tetapi langsung 

ditujukan pada dirinya, melalui rekening saudaranya (S6:14). Ketika S7 berada di 

bangku SMP, dan anak-anak yang nakal, satu kali ia dimarahi kakaknya. Namun 

ketika ia duduk di bangku SMA dan tinggal dengan tantenya, ia tidak dimarahi tetapi 

diberi masukan (S7:39- 40). 


