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ABSTRAK 

 

Kemiskinan menjadi masalah utama banyak negara yang ada di Asia 

dan juga di Indonesia. Sampai dengan akhir tahun 2017 Angka kemiskinan di 

Indonesia telah mencapai angka 10, 12%. Kemiskinan adalah keadaan orang 

atau sekelompok orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi 

kebutuhan dasarnya yaitu sadang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan 

secara  layak karena pendapatan yang rendah, berada dalam keadaan 

tertindas, dan tekanan dalam suatu tatanan struktur masyarakat. Penyebab 

kemiskinan meliputi banyak hal, mulai dari keadaan fisik, psikis, moral, 

linkungan, politik dan sebagainya.  

Misi Holistik adalah pemberitaan Injil untuk mewujudkan shalom Allah 

kepada manusia secara menyeluruh tubuh, jiwa roh, dalam kaitannya dengan 

lingkungan, sosial, politik, ekonomi yang tidak bisa dipisah satu dengan yang 

lain. Kemiskinan adalah masalah manusia yang tidak mendatangkan shalom 

Allah, sehingga misi holistik menjadi suatu model misi yang bisa menjawab 

serta menjadi solusi bagi masalah kemiskinan. Aksi model misi holistik yang 

dapat dilakukan dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah bantuan 

Kebutuhan pokok, intervensi terhadap kebijakan pemerintah, pembukaan 

pelatihan dan lapangan kerja bagi keluarga miskin.  

 

Kata kunci: miskin, misi, holistik, kebutuhan 
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Abstract 

 

Poverty is a major problem for many countries in Asia and also in 

Indonesia. Until the end of 2017 the poverty rate in Indonesia has reached 

10, 12%. Poverty is the condition of a person or group of people who do not 

have the ability to fulfill their basic needs, namely sadang, food, shelter, 

education, health properly because of low income, being in an oppressed 

state, and pressure in a community structure. The causes of poverty include 

many things, ranging from physical, psychological, moral, environmental, 

political and so on. 

Holistic mission is the preaching of the Gospel to realize God's shalom 

to humans as a whole body, spirit, in relation to the environment, social, 

political, and economic which cannot be separated from one another. Poverty 

is a human problem that does not bring God's shalom, so a holistic mission 

becomes a mission model that can answer and be a solution to the problem 

of poverty. The holistic mission model action that can be taken in efforts to 

alleviate poverty is the assistance of basic needs, interventions on government 

policies, opening training and employment for poor families. 

 

Keywords: poor, mission, holistic, needs 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Kemiskinan merupakan masalah bersama di antara negara-negara dunia 

ketiga yang sedang berkembang. Asia secra khusus dipengaruhi oleh 

kemiskinan yang amat dasyat, masalah yang benar-benar menimpa sebagian 

besar umat manusia di seluruh dunia.1 Pada bulan September 2017, jumlah 

penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di 

bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 

persen), berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi 

Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen).2Angka ini 

menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia masih besar. Potret 

kemiskinan ini berada di wilayah perkotaan maupun pedesaan. 

Upaya pengentasan kemiskinan telah banyak dilakukan baik oleh 

pemerintah, maupun institusi gereja. Pelayanan misi kepada orang miskin 

memerlukan cara dan aksi yang tepat. Untuk itu diperlukan suatu model 

pelayanan misi yang kas dapat diterapkan dalam pengentasan kemiskinan. 

                                                           
1 A.A. Yewangoe, Theologia Crusis di Asia, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), 

10 
2 BPS, Persentase Penduduk Miskin September 2017 Mencapai 10,12 persen, internet: 

https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-
september-2017-mencapai-10-12-persen.html, diakses pada tanggal 1 Oktober 2017 

https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html
https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html
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Berdasarkan model pelayanan misi yang dibuat, maka dapat dilakukan aksi 

misi yang nyata dalam kehidupan masyarakat.  

 

B. Rumusan Masalah 

Penulisan artikel ilmiah ini berangkat dari serangkaian masalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana deskripsi kemiskinan dalam kehidupan sosial masyarakat?  

2. Bagaimana model pelayanan misi yang dapat diterapkan dalam upaya 

pengentasan kemiskinan ini? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai berkaitan dengan model 

pelayanan misi yang tepat sasaran dan berupaya untuk mengatasi berbagai 

masalah dalam kehidupan masyarakat. Adapun tujuannya dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan dan memberikan suatu pemaparan deskriptis 

tentang kemiskinan dalam kehidupan sosial masyarakat. 

2. Model pelayanan misi yang dapat diterapkan dalam upaya 

pengentasan kemiskinan ini 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat yang dapat dirasakan oleh berbagai 

pihak yang berkaitan dengan masalah ini, terutama yang bermaksud untuk 
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melaksanakan pelayanan misi dapat dijaikan dasar dalam upaya untuk 

mengentaskan kemiskinan yang sedang ada di tengah masyarakat. 

Selain itu penelitian ini juga bermanfaat bagi para misonaris, hamba 

Tuhan, gereja, agar memiliki suatu model pelayanan misi yang relevan 

dengan kondisi sosial lingkungan dimana pelayanan dilaksanakan. 

Kemiskinan menjadi masalah yang serius harus segera diatasi, untuk 

itulah melalui penulisan penelitian ini, dapat dijadikan solusi untuk mengatasi 

kemiskinan yang sedang terjadi. 

 

E. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan 

analisis listeratur. Peneliti memiliki permasalahan dan diuraikan secara 

teoretis, selanjutnya diberikan pemecahan atas masalah yang ada dengan cara 

menggali dan mengumpulkan data yang diperoleh dari studi literatur. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

 

Kemiskinan dipengaruhi oleh banyak faktor, dan keadaan miskin ini 

juga menimbulkan berbagai persoalan yang komplek. Sebelum lebih jauh 

menjelaskan upaya pengentasan kemiskinan, pada bagian ini akan dijelaskan 

terlebih dahulu pengertian kemiskinan dengan berbagai persoalannya serta 

penyebab kemiskinan. 

 

A. Pengertian Kemiskinan 

Kitab Kejadian, terdapat kata kelaparan yang juga merupakan suatu 

indikasi kemiskinan. Misalnya dalam kisah kelaparan yang terjadi pada 

zaman Abraham (Kejadian 12 :10) dan kelaparan yang terjadi pada zaman 

Yusuf di Mesir (Kejadian 41:27). Kondisi sulit pangan yang dikisahkan 

dalam Alkitab menunjukkan bahwa kehidupan miskin sulit mencari makanan 

merupakan peristiwa yang selalu ada. Kisah-kisah lain tentang kemiskinan 

juga tercatat dalam kitab Rut dan 2 Raja-raja. Mengenai kisah Rut kemiskinan 

melanda daerah Betlehem dan membuat keluarga Naomi pergi ke tanah 

Moab. Keadaan yang lebih mengerikan sehubungan dengan kemiskinan 

terjadi di Samaria, sehingga anak manusia pun dapat menjadi makanan (2 

Raja-Raja 6:24-29).  
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Boerma mencatat bahwa kata pertama yang dipakai untuk menyebut 

mereka yang miskin ialah ”ani.”3 Kata ini sering kali dipakai oleh penulis 

Alkitab untuk menggambarkan orang miskin. Arti harafiah dari kata ani ialah 

orang yang membungkuk, yang hidup dalam keadaan rendah dan dia harus 

memandang ke atas, bila berhadapan dengan orang yang lebih tinggi 

kedudukannya. Kata tersebut dipakai untuk membandingkan mereka dengan 

kelompok orang kaya. 

Alkitab berbahasa Indonesia menggunakan beberapa kata seperti 

Ulangan 15:11 menggunakan kata “tertindas dan yang miskin”.  Amsal 10:15 

juga menggunakan “kemiskinan”, Amsal 22:10 menggunakan kata “orang 

yang lemah”. Beberapa ayat dalam Perjanjian Lama menggunakan kata 

“kecil”. Kata ini sering mengacu kepada orang atau sekelompok orang yang 

jumlahnya sedikit. Karena itu kecil juga berarti menjadi pihak yang lemah, 

tersisih, mudah mendapatkan perlakuan yang tidak pantas, serta terhina.  

Para penulis Perjanjian Baru juga memberikan beberapa catatan tentang 

masalah kemiskinan, yang diungkapkan dalam cerita-cerita atau 

perumpanaan, misalnya tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Tuhan 

Yesus sendiri menyebut diriNya sebagai orang yang tidak punya tempat 

tinggal tetap (Mat. 8:20), Dia anak seorang tukang kayu. Kehidupan keluarga 

Yesus pun terlihat sebagai orang yang miskin, pada waktu disunat 

                                                           
3 Conrad Boerma, Dapatkan Orang Kaya masuk Sorga? (Jakarta: BPK. Gunung 

Mulia, 1987), 11. 
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persembahan yang diberikan adalah dua ekor burung tekukur (Luk. 2:22-24). 

Menurut Boerma, pemberontakan orang-orang Yahudi pada tahun 66 M 

untuk merebut kembali Bait Allah dilakukan oleh orang-orang miskin yang 

sangat besar jumlahnya pada waktu itu4.  

Perjanjian Baru juga menyebut orang-orang miskin selalu disebut 

sejajar atau sama dengan mereka yang sakit, yang cacat, buta, lumpuh, dan 

pengemis. Serangkaian kata-kata tersebut mau menggambarkan orang yang 

sangat miskin, orang yang tidak memiliki sesuatu apapun, yang berjuang 

untuk mengatasi penderitaannya demi mempertahankan hidup yang lebih 

lama lagi. Istilah yang paling sering dipakai untuk menggambarkan keadaan 

orang miskin sebagaimana disebutkan di atas ialah "Ptochos.5  Mereka yang 

disebut dengan sapaan ptochos, adalah mereka yang dapat dikategorikan 

dalam kelompok kemiskinan absolut. Kemiskinan seperti ini adalah ”suatu 

kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, papan kesehatan dan 

pendidikan.6 Hal ini menunjukkan betapa pentingnya arti doa yang diajarkan 

                                                           
4 Ibid, 31 
5 Wolfgang Stegemann, Injil dan Orang-orang Miskin (Jakarta: BPK. GM.1994), 2 

– 3. 

6 Heru Nugroho, “Kemiskinan, Ketimpangan dan Pemberdayaan” dalam Awan 

Setya Dewanta, Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia, Yogyakarta: Aditya Media, 

1995), 30. 
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oleh Tuhan Yesus tetang ‘berilah kami pada hari ini makanan yang 

secukupnya’. 

Melihat beberapa tinjauan Alkitabiah tentang kemiskinan di atas dapat 

ditarik sebuah pengertian apakah sebenarnya kemiskinan itu? Banawiratma, 

mendeskripsikan bahwa kaum miskin adalah mereka yang secara sosial 

dikucilkan, bergantung kepada orang lain, terbuang, secara kultural mereka 

ditundukkan, secara fisik mereka cacat, secara psikologis tersiksa.7 

Penggambaran kemiskinan menurut Yewangoe adalah keadaan dimana orang 

menemukan diri mereka dalam struktur sosial yang menindas, hingga mereka 

jarang mempunyai kesempatan untuk mengembangkan diri.8 Dalam 

Wikipidia bebas kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, 

dan kesehatan. Lebih lanjut dituliskan Bank Dunia menevinisikan kemiskinan 

absolute sebagai hidup dengan pendabatan dibawah USD $1/hari, kemiskinan 

ini mengacu kepada satu set standar yang konsisten tidak terpengaruh oleh 

waktu tempat dan negara.9 

Pengertian-pengertian ini membawa kita kepada suatu kesimpulan 

bahwa kemiskinan berarti keadaan orang atau sekelompok orang yang tidak 

                                                           
7 J. B. Banawiratma, 10 Agenda Pastoral Transformatif, (Yogyakarta: Kanisius, 

2002), 22 - 23 

8 A.A. Yewangoe, Theologia …, 12 
9 Kemiskinan, www.wikipidia.org, diakses 23 Oktober 2018 

http://www.wikipidia.org/
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memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu sadang, 

pangan, papan, pendidikan, kesehatan secara  layak karena pendapatan yang 

rendah, berada dalam keadaan tertindas, dan tekanan dalam suatu tatanan 

struktur masyarakat.  

 

B. Penyebab Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan keadaan yang komplek dan disebabkan oleh 

berbagai faktor. Yewangoe dalam uraiannya menjelaskan beberapa penyebab 

kemiskinan adalah  ketidakadilan struktural, penindasan dari sistem kapitalis, 

dan perampokan sistematis terhadap negara-negara dunia ketiga oleh negara-

negara maju.10 Indonesia memang memiliki pengalaman dijajah oleh bangsa 

barat dalam kurun waktu yang cukup lama. Hal ini memang memiliki dampak 

terhadap kemiskinan yang terjadi, namun demikian perlu disadari bahwa hal 

inipun bukanlah satu-satuya penyebab kemiskinan. Setalah tujuh puluh tahun 

Indonesia merdeka kemiskinan masih menjadi persoalan utama yang perlu 

diatasi. 

                                                           
10 A.A. Yewangoe, Theologia …,13 
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Banyak kategori kemiskinan yang dapat dilihat dari berbagai penyebab 

timbulnya kemiskinan itu sendiri. Beberapa kategori kemiskinan berdasarkan 

penyebab-penyebabnya, dapat dijelaskan sebagai berikut:11 

1. Psikologis, yaitu pandangan seseorang terhadap hidup dan masa depan. 

Kemiskinan dianggap sebagai nasib yang harus diterima dengan pasif. 

Banyak orang menganggap bahwa kemiskinan adalah kehendak Tuhan 

dan sudah menjadi suratan tangan. Keadaan ini jelas tidak sesuai dengan 

kebenaran Firman Tuhan. 

2. Cacat secara fisik sehingga tidak dapat memelihara diri sendiri. 

Biasanya keadaan orang seperti ini tidak memiliki kemampuan bekerja, 

hidupnya bergantung kepada orang lain. Memerlukan suatu pekerjaan 

yang sesuai dengan keadaan fisiknya. Kemiskinannya terjadi karena 

tidak memiliki kesempatan untuk belajar ketrampilan yang sesuai dengan 

keadaan fisiknya. 

3. Moral, merupakan sikap hidup dan perilaku yang menyimpang dan 

berdosa sehingga berakibat fatal dalam kehidupanya. Keadaan moral ini 

bisa mengakibatkan kemiskinan karena:  

- Kurangnya etiket kerja yang memadai, malas bekerja, atau bekerja 

akan tetapi pekerjaan yang dipilih adalah tindakan kejahatan yang 

melanggar hukum. 

                                                           
11 Ruth F. Selan, Kemiskina dan Tanggung Jawab Orang Kristen, dalam Sahabat 

Gembala, Edisi Februari 1995 (Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 1995), 18-22  
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- Kehadiran penindasan dan ketidakadilan. Ada golongan kapitalis, 

pemilik modal yang memperlakukan para buruh dengan tidak adil. 

Memaksa bekerja dengan berat, akan tetapi tidak memberikan upah 

yang memadai. 

- Kehidupan dosa, sehingga kemiskinan sebagai bentuk teguran dari 

Tuhan. 

4. Politik, ini terjadi apabila kemiskinan merupakan akibat dari strategi 

pemerintah yang kurang berhikmat atau untuk kepentingan pribadi. 

Banyaknya kasus korupsi telah menjadikan banyak orang miskin. Hal ini 

terjadi karena dana dan kebijakan yang sebenarnya berpihak kepada 

orang miskin untuk peningkatan taraf hidupnya, dirampok oleh penguasa 

yang tidak bertanggungjawab. Salah satu penyebab utama kemiskinan di 

Indonesia adalah banyaknya tindak korupsi. 
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BAB III 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

 

A. Model Misi Holistik Transformatif Dalam Mengatasi Kemiskinan 

Pemahaman akan pelayanan yang holistik diungkapkan Herlianto, 

sebagai pelayanan yang mencakup pemberitaan Injil baik secara verbal 

maupun secara perbuatan dan ditujukan untuk menjangkau manusia 

seutuhnya, yaitu manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa dan roh, dan manusia 

yang mempunyai kaitan-kaitan sosial, budaya, ekonomi, hukum dan politik 

dengan lingkungannya12. 

Jika pelayanan holistik dianggap sebagai pelayanan gereja yang 

menyeluruh, maka pelayanan tersebut harus mencakup semua aspek 

pelayanan yang dilakukan oleh gereja. Hakekat misi yang holistik di mana 

dapat dijelaskan sebagai “satu yang menyeluruh” yang memiliki kesatuan 

integral dengan aspek-aspek lengkap yang utuh. Pemberitaan Injil menyentuh 

aspek pelayanan dasar pada empat dimensi pelayanan yang holistik yaitu: 

persekutuan (koinonia), pelayanan (diakonia), kesaksian (marturia) dan 

pemberitaan (kerigma/kerusso)13. 

                                                           
12 Herlianto, Pelayanan Perkotaan, (Bandung: Yabina, 1998), hlm 123 
13 Yakob Tomatala, Teologi Misi, (Jakarta: YT Leadership Foundation, 2003),     

hlm 61 
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Model pelayanan misi holistik berarti menyentuh semua kebutuhan 

manusia yang dilayani baik jasmani maupun rohani. Fungsi pelayanan dan 

penggembalaan adalah sangat luas cakupannya yang meliputi lima bidang 

pelayanan yaitu ”penyembuhan, penopangan, bimbingan, pendamaian, dan 

memberi makan/pendidikan”14 dari fungsi ini jelas bahwa gereja perlu 

mengadakan pelayanan misi kepada orang miskin. Pelayanan misi kepada 

orang miskin, merupakan bentuk pelayanan yang holistik dalam pengertian 

yang luas. Orang miskin tidak hanya ada dalam gereja, akan tetapi mencakup 

semua orang miskin yang ada di seluruh kehidupan masyarakat. Dimana 

dimensi pelayanan misi perlu untuk menyentuh dan mengatasi kemiskinan 

yang ada. 

Kehadiran gereja untuk melaksanakan misi Allah adalah untuk 

memberitakan Firman Allah dan menghadirkan damai sejahter atau shalom 

Allah di tengah-tengah dunia. Dalam surat Paulus (Efesus 4:13-14), 

disebutkan gereja harus sampai pada kesatuan iman dan pengetahuan yang 

benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang 

sesuai dengan kepenuhan Kristus. Gereja harus berkarya dalam Kristus serta 

hidup dan berjalan di dalam Kristus sebagai misiNya. 

                                                           
14 Howard Clinebell, Basic Types of Pastoral Care and Counseling (Nashville: 

Abingdon Press, 1984), 43. 
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Pengutusan gereja yang merupakan pekerjaan misioner dari jemaat 

Kristen sepanjang sejarah dunia yang di dalamnya terdapat pengutusan para 

rasul untuk memberitakan Injil keselamatan kepada segala bangsa (umat 

manusia).15 Dalam hal ini jelaslah bahwa gereja dan misi tidak dapat 

terpisahkan, sebab misi gereja (Missio Ecclesiae) yaitu untuk melanjutkan 

pengutusan Allah Putera dan Roh Kudus yang berawal dari Allah Bapa (Yoh. 

17:18; 20;21). Jadi misi berawal dari Allah Bapa yang melalui pengutusan 

Yesus Kristus ke dalam gereja.16  

Gereja mempunyai keharusan untuk mewartakan Injil, baik kepada 

perorangan maupun kelompok yang dimengerti oleh Roh Kudus untuk 

memahami kondisi manusia dan membawa manusia kepada pembebasan 

dosa dan kematian, karena perintah Kristus di dalam mengabarkan kabar 

gembira Allah bahwa Dia mewahyukan dan memberikan diriNya sendiri di 

dalam Kristus untuk Injil harus diwartakan yang menjadi Missio Ecclesiae.17  

Kita tidak boleh meletakkan gereja di bawah misi atau misi di bawah 

gereja. Sebaliknya, keduanya harus diangkat ke dalam Missio Dei, yang 

                                                           
15 Arie de Kuiper, Misiologia, (Jakarta: BPK-GM, 1996), hlm. 10 
16 Ranto G. Simamora, Misi Kemanusiaan dan Globalisasi, (Bandung: Media, 2006), 

hlm. 75 
17 Yakub Haribrabowo, Misi Gereja Dalam Konteks Pluralitas di Indonesia, 

(Pematang Siantar: Fakultas Filsafat Universitas Santo Thomas, 2003), hlm. 117 
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menjadi konsep yang memayunginya. Missio Dei menciptakan Missio 

Ecclesiae. Gereja berubah dari pengutus menjadi yang diutus.18 

Pengutusan ini berhubungan erat dengan keseluruhan pekerjaan Allah 

untuk menyelamatkan dunia, pemilihan Israel, pengutusan para nabi kepada 

bangsa Israel dan kepada bangsa-bangsa di sekitarnya, pengutusan Yesus 

Kristus ke tengah-tengah dunia, pengutusan rasul-rasul dan pekabar-pekabar 

Injil kepada bangsa-bangsa.19  

Misi shalom Allah memiliki hakekat yang holistik. Hakekat misi yang 

holistik ini dapat dijelaskan sebagai “suatu aspek yang menyeluruh” yang 

memiliki kesatuan yang integral dengan aspek-aspek lengkap yang  utuh.20  

Misi holistik artinya misi itu tidak terbatas pada kesaksian, penginjilan 

pribadi, melainkan misi yang mencakup seluruh ajaran Yesus seperti 

memberi makan orang yang kelaparan, menolong orang yang sakit, 

menghibur yang susah, dan bersikap kritis terhadap pemerintah. Hal ini 

berarti misi tidak boleh dibiarkan terjebak pada doktrin-doktrin dan tradisi-

tradisi keagamaan yang kaku dan sebagainya (bnd. Yohanes 3:17-18; 

Yohanes 17:18). Sehingga usaha untuk mematahkan akar kemiskinan seperti 

struktur masyarakat yang tidak adil, bentuk-bentuk tindakan yang membuat 

                                                           
18 David J. Bosh, Transformasi Misi Kristen, (Jakarta: BPK-GM, 2006), hlm. 568 
19 Ibid., Arie de Kuiper, hlm. 10 
20 Yakob Tomatala, Teologi Misi, (Jakarta: YT Leadership Foundation, 2003), 

hlm. 63 
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manusia tidak sejahtera seperti pandangan terhadap kedudukan dan peran 

perempuan yang dianggap rendah dan terabaikan (Lukas 4:19). 

Dalam Perjanjian Baru, penginjilan tidak pernah semata-mata berupa 

pemberitaan keluar bagi keselamatan jiwa, sehingga orang mati (termasuk 

mati rohani) dibangkitkan tetapi juga berbentuk pelayanan kasih, sehingga 

orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar dan kepada 

orang miskin diberitakan kabar baik (Matius 11:4-5; Yesaya 33: 5-6); Injil 

juga tidak pernah hanya berupa kebutuhan jasmaniah.  

Dalam bahasan Re-thinking Missionaries atau pemikiran tentang 

kegiatan bermisi, penginjilan itu dipahami bukan hanya dalam rangka 

penobatan yang membuat orang lain menjadi anggota gereja, tetapi juga 

dalam rangka memantapkan suatu kebudayaan, peradaban dan kebutuhan 

manusia.21  

 

B. Aksi Misi Holistik dalam Mengatasi Kemiskinan 

Baik dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian baru memperlihatkan 

bahwa penyampaian berita keselamatan itu (pemberitaan Injil) bersifat 

holistik, tidak pernah hanya berbentuk pemberitaan firman tetapi juga 

                                                           
21 Risnawaty Sinulingga “Suatu Tinjauan Teologis Tentang Misi” dalam Jurnal 

Teologi Tabernakel STT Abdi Sabda Medan Edisi XVIII, (Medan: STT Abdi Sabda, 2007), 

hlm. 41 
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kesaksian hidup dan pelayanan kasih, tidak hanya bagi keselamatan yang 

batiniah tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan jasmaniah dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Tugas dalam misi adalah memberitakan injil dan barangsiapa yang 

percaya akan dibaptis (Markus16:16). Tetapi misi tidak hanya menyangkut 

iman saja, juga menyangkut kehidupan manusia supaya ada kesejahteraan 

lahir dan batin, baik itu menolong orang yang sakit, miskin, dll (Matius 

25:40). Misi itu mempunyai bagian dalam pelayanan sosial.  

Kata holistik mempunyai pengertian utuh, pelayanan kepada orang 

miskin telah menjawab tuntuan pelayanan yang utuh ini. Sehubungan dengan 

hal itu pelayanan menyeluruh dan utuh ini oleh  Bob Moffitt dijelaskan 

sebagai berikut: 

Agenda Allah untuk memulihkan segala sesuatu dikenal sebagai 

“pelayanan menyeluruh” (who-listic ministry). Ilustrasinya seperti ini: 

- Pelayanan menyeluruh didasarkan pada seluruh Injil untuk seluruh 

bidang kehidupan kita. 

- Pelayanan menyeluruh memandang kepada Allah dan penerapan 

kebenaran alkitabiah guna mentrasformasikan kehidupan, gereja, 

masyarakat dan bangsa. 

- Pelayanan menyeluruh mencerminkan kepedulian Allah atas 

keutuhan manusia sepenuhnya. 
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- Pelayanan menyeluruh menyangkut kebutuhan akan hal rohani, 

fisik, sosial dan hikmat. 

- Pelayanan menyeluruh adalah gaya hidup dari ketaatan dan kasih, 

yang didasarkan pada perintah Agung Yesus untuk mengasihi 

Allah dan sesama. 

- Pelayanan ini adalah tangggung jawab seluruh gereja lokal dan 

semua pribadi orang percaya. 

- Hal ini tidak tergantung pada sumber keuangan yang besar tapi 

hanya pada Allah.22 

Berdasarkan pengertian kata holistik di atas, maka istilah ‘pelayanan 

yang holistik’ adalah pelayanan yang bersifat menyeluruh, tidak terbagi-bagi. 

Pelayanan yang memandang, memahami, mendekati dan memperlakukan 

manusia sebagai satu keseluruhan yang utuh. Ini merupakan sebuah 

pengakuan bahwa hakikat manusia adalah memang terdiri atas unsur-unsur 

dan aspek-aspek yang berbeda-beda (multi dimensional), namun demikian 

kepelbagaian itu tidak dipahami sebagai yang bersiafat dikotomis (dapat 

dipisah-pisahkan atau saling dipertentangankan) ataupun hirarkis (seolah-

olah ada unsur yang lebih penting atau lebih mulia dari unsur lainnya). 

                                                           
22 Bob Moffitt dan Karla Tesch, Andaikan Yesus Kepala Daerah Trasformasi dan 

Gereja Lokal.(Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2010), 100-101 
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Pelayanan pengentasan kemiskinan memerlukan perencanaan yang 

serius, tidak bisa dikerjakan serampangan. Hal ini perl dilakukan agar hasil 

yang dicapai dapat diukur, dan diadakan evaluasi untuk kepentingan 

perbaikan. Pelayanan kepada orang miskin harus berbasis data, artinya bahwa 

gereja harus mempunyai data mengenai pemetaan wilayah kantong-kantong 

kemiskinan.  

Dalam menjalankan aksi misi holistik perlu menjalin kerjasama dan 

kemitraan. Banyak pelayanan misi tidak berjalan dengan baik karena 

dilakukan sendiri-sendiri. Hal ini berakibat ada daerah yang terus menerus 

dilayani, akan tetapi ada daerah yang justru terabaikan. Bisa juga terjadi 

tumpang tindih penanganan, misalnya satu gereja sudah membuat aksi 

pastoral dengan pembagian sembako, hal yang sama dikerjakan oleh gereja 

atau institusi lainnya. 

Dalam bagian ini penulis akan memberikan beberapa bentuk tindakan 

nyata yang dapat dilakukan dalam mengimplementasikan model pelayanan 

misi holistik, yang dapat dilakukan guna mengatasi kemiskinan yang terjadi 

di tengah-tengah masyarakat sekitar gereja. Aksi misi holistik dilakukan 

dengan melihat terlebih dahulu masalah yang terjadi dari bawah.  
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C. Bentuk-bentuk Pelayanan Misi Holistik 

Berikut ini akan dijelaskan secara lebih rinci bentuk-bentuk pelayanan 

dalam upaya pengentasan kemiskinan. Bentuk kegiatan ini merupakan 

langkanya nyata yang dapat dilakukan oleh gereja untuk mengatasi 

kemiskinan yang ada dan terjadi. 

1. Pelayanan Bantuan Kebutuhan Pokok 

Aksi sosial kendatipun dirasa merupakan cara yang tergolong lama dan 

sepertinya memanjakan karena langsung memberikan ikan kepada orang 

miskin, namun masih tetap harus dilakukan. Kegiatan ini dilakukan tentunya 

setelah melewati analisis kebutuhan dan interprestasi masalahnya. Pelayanan 

bantuan sosial yang dapat dilakukan terbatas pada pemenuhan kebutuhan 

pokok. Bantuan pangan dapat dilakukan dengan memberikan bantuan 

sembako, untuk kurun waktu tertentu, misalnya sampai dengan masa panen 

tiba. Perlu diketahui bahwa kemiskinan juga identik dengan kelaparan, dan 

untuk mengatasi kelaparan ini yang perlu dilakukan adalah dengan 

memberikan bantuan pangan. 

Mengatasi masalah ketersediaan papan, dapat memberikan bantuan 

dengan pembangunan rumah sehat sederhana. Hal ini akan bermanfaat dan 

meringankan beban keluarga miskin. Memberikan bantuan rumah dapat 

menolong banyak hal, misalnya rasa aman, tenang, damai, apat berisitirahat 

dengan baik. bantuan rumah membuat orang dapat bekerja lebih giat, karena 
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tidak lagi memikirkan kondisi rumahnya. Selain itu kesehatan keluarga juga 

akan terjaga dengan baik. 

Bantuan pakaian layak pakai juga merupakan bentuk aksi pastoral yang 

perlu dilakukan kepada keluarga yang miskin. Terutama kepada anak sekolah 

perlu mendapat bantuan pakaian seragam, sepatu agar mereka dapat 

menyelesaikan pendidikan dengan baik. pemberian beasiswa kepada orang 

miskin merupakan bentuk pelayanan pastoral yang perlu dilakukan.  

Dalam bidang kesehatan, selain mengadakan aksi pengobatan gratis 

dapat juga dilakukan dengan mendirikan poliklinik atau rumah sakit. Bantuan 

MCK, sanitasi, mengadakan pencegahan terhadap penyakit tertentu. 

2. Intervensi terhadap Kebijakan Pemerintah 

Pelayanan misi holistik juga perlu mitra dan melibatkan pemerintah setempat 

dengan cara memberikan usulan, masukan, serta berbagai intervensi yang 

munkin bisa dilakukan. Bentuk-bentuk intervensi gereja yang dapat 

dilakukan kepada pemerintah sebagai pemegang kebijakan misalnya denga 

cara: 

- Mendorong pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. 

Jumlah penduduk miskin tidak akan dapat dikurangi secara signifikan 

tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi orang miskin. 

Pada periode setelah krisis, berkurangnya penduduk miskin lebih banyak 

disebabkan karena membaiknya stabilitas ekonomi dan turunnya harga 
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bahan makanan. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan lebih jauh lagi, 

pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi merupakan suatu keharusan. 

- Meminta kepada pemerintah untuk meningkatan pelayanan sosial bagi 

masyarakat miskin. Pemerintah harus dapat menyelesaikan masalah 

dalam bidang pelayanan sosial agar manfaat dari pembangunan lebih 

dirasakan. Peningkatan dalam efektifitas dan efisiensi pemberian 

pelayanan sosial, dapat dicapai dengan mengusahakan perbaikan dalam 

sistem kelembagaan dan kerangka hukum, termasuk dalam aspek-aspek 

yang terkait dengan desentralisasi. Hal ini akan membuat penyedia jasa 

mengenali tanggung jawab mereka dalam menjaga kualitas pelayanan 

yang diberikan, disamping memberikan kesempatan bagi pemerintah dan 

masyarakat untuk mengawasi aktifitas tersebut. 

- Meminta pemerintah untuk melindungi si miskin. Kebanyakan penduduk 

Indonesia rentan terhadap kemiskinan. Hampir 40 persen dari penduduk, 

hidup hanya sedikit di atas garis kemiskinan nasional dan mempunyai 

pendapatan kurang dari US$2 per hari. Perubahan sedikit saja dalam 

tingkat harga, pendapatan dan kondisi kesehatan, dapat menyebabkan 

mereka berada dalam kemiskinan, setidaknya untuk sementara waktu. 

Program perlidungan sosial yang ada tidaklah mencukupi dalam 

menurunkan tingkat resiko bagi keluarga miskin, walaupun memberikan 

manfaat pada keluarga yang lebih berada. Kondisi ini dapat diperbaiki 

dengan menyediakan program perlindungan sosial yang lebih bermanfaat 
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bagi penduduk miskin serta masyarakat yang rentan terhadap 

kemiskinan. 

3. Pemberdayaan Keluarga Miskin dan Pembukaan Lapangan Kerja  

Upaya-upaya untuk menolong orang miskin yang paling baik adalah 

dengan sungguh-sungguh memberdayakan mereka. Membawa orang miskin 

untuk ikut serta sebagai subyek dalam mengatasi kemiskinannya sendiri. 

Dalam diri mereka sendiri sebenarnya ada suatu kekuatan yang besar untuk 

melakukan perubahan dan memperbaiki keadaan mereka. Beberapa langkah 

praktis yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pemberdayaa ini adalah 

sebagai berikut: 

- Membangkitkan kesadaran mereka sendiri akan keadaan yang sedang 

dihadapi, dan perlunya sebuah perubahan. Banyak orang miskin yang 

sudah menyatu dengan kemiskinannya sehingga mentalitasnya memang 

mentalitas miskin. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan para pengemis, 

gelandangan, pemulung yang memang tidak mau berubah dan 

mengharapkan hidup dari belas kasihan orang lain. Kemiskinannya justru 

disukai dan nyaman dengan keadaan itu. Disinilah perlu perubahan 

paradigma. Pemulihan kesadaran ini dapat dikerjakan dengan jalan 

dialog dan memberikan pengertian-pegertian. 

- Mengadakan pelatihan ketrampilan yang sesuai dengan kemampuan, 

bakat dan minatnya. Ha ini dilakukan dengan jalan membuka kursus-

kursus praktis yang akan menjadikan mereka tenaga terampil. Dalam 
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pelatihan ini juga diberikan pentingnya jiwa wira usaha, semangat kerja, 

ketekunan dan keuletan. Sehingga yang dilatih bukan saja 

ketrampilannya melainkan juga mental dan sikap-sikap hidupnya. 

- Memberikan bantuan modal, pekerjaan, dan pendampingan. Bagi mereka 

yang memilii jiwa wirausaha dapat diberikan modal untuk menjalankan 

usaha sendiri, sambil dilakukan pendampingan yang ketat. Kegagalan 

dalam hal ini biasanya pelayanan pastoral tidak memberikan 

pendampingan dengan baik. bagi yang tidak membuka usaha sendiri 

dapat disalurkan ke lapangan pekerjaan lainnya yang sesuai dengan bakat 

dan minatnya. 

- Khusus dalam perspektif injili perlu juga dipikirkan pelayanan pastoral 

dalam bidang rohani. Hal ini penting dilakukan agar kehidupan rohani 

juga mengalami perubahan. Hidup dalam pertobatan, dan menerima 

Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

 

Kemiskinan adalah kondisi, ketidakmampuan seseorang atau kelompok 

dalam mencukupupi kebutuhan dasarnya, yaitu makanan, tempat tinggal dan 

pakaian. Penyebab kemiskinan cukup kompleks, bisa disebabkan oleh 

keadaan fisik, lingkungan, kebijakan politik, semua bisa saling berkaitan. 

Dalam Alkitab baik PL maupun PB telah ditunjukkan bahwa sejak dulu 

masalah kemiskinan tetap ada. Misi yang dikerjakan seharusnya adalah misi 

yang bersifat holistik. Pemberitaan Firman Tuhan adalah secara menyeluruh 

dan dapat menjawab kebutuhan umat manusia agar hidup dalam damai 

sejahtera. Dengan demikian misi adalah bagi pemenuhan kebutuhan tubuh, 

jiwa, roh dalam kaitannya dengan alam, lingkungan dan kehidupan sosial 

manusia.  

Model misi holistik adalah langkah tepat untuk mengatasi kemiskinan 

yang ada. Injil diberitakan secara holistik, dengan jalan memberikan 

Kehidupan yang diberkati bukan saja rohani tapi juga jasmani. Beberapa aksi 

misi holistik yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan ini 

adalah, 1) Memberikan bantuan pangan, sebagai langkah awal dalam upaya 

pengentasan kemiskinan. 2) Melakukan upaya yang selaras dengan program-
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program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. 3) Membuka pelatihan 

kerja dan pembukaan lapangan kerja baru bagi keluarga miskin. 
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