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Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan 

selain rasa syukur, karena berkat rahmat dan karuniaNya buku yang berjudul 

Feodalisme Budaya dan Konsep Pendidikan Agama Kristen yang 

Membebaskan ini telah dapat di terbitkan untuk dapat dikonsumsi oleh khalayak 

banyak. Kualitas hidup juga dipengaruhi oleh tingkat stres dan kepuasan kerja. 

Setiap karyawan dituntut untuk berkembang dan merealisasikan 

kompetensinya secara maksimal, guna meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia dengan lingkungan luar yang penuh dengan persaingan.  

Pendidikan yang membebaskan sejatinya menjadi pendidikan yang 

mampu mengeluarkan fitrah manusia dari kekangan dan intimidasi. 

Pendidikan yang membebaskan akan melahirkan masyarakat yang 

demokratis, sehingga bebas mengutarakan pendapat dan bebas menuntut 

hak-hak asasinya. Pendidikan memproduksi kemampuan belajar siswa dan 

memberi perubahan bagi masa depan setiap siswa yang ambil bagian dalam 

kegiatan belajar mengajar. Anak didik selayaknya dapat memandang guru 

dan teman itu sebagai subjek pendidikan, yang mana antar subjek pendidikan 

saling memecahkan dan saling melakukan pendidikan.  

Dengan demikian, pendidikan mendeskripsikan orientasi dalam diri 

setiap orang. Orientasi pendidikan diperlihatkan dengan taraf hidup yang baik 

serta meningkatnya perubahan karakter seperti peningkatan kognitif, afektif 

dan psikomotor, serta kegiatan untuk mentransendensikan dirinya secara 

bermartabat. Pendidikan digunakan sebagai kendaraan untuk menjalankan 

ideologi yang pada akhirnya menjerumuskan masyarakat Brasil ke dalam 

jurang kemiskinan, penindasan, kebodohan, perbudakan dan terasing dari 

dunia luar.  

Pendidikan agama Kristen yang membebaskan menjadi isu utama dalam 

situasi yang terjadi di Brasil. Hadirnya pendidikan agama Kristen yang 

membebaskan tidak terlepas dari upaya para teolog Amerika latin untuk 

memperbaharui kehidupan sosial, ekonomi dan budaya dari tindakan 

eksploratif pemerintah dan perusahaan internasional. Inti persoalannya 

adalah mengkritisi perbudakan yang dilakukan oleh kaum oligarki, kapitalis 

dan kekerasan yang membuat rakyat menderita. Suku Boti belum 

sepenuhnya menyadari pentingnya pendidikan, sehingga dibutuhkan 

pendekatan yang berbasis budaya.  
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Tujuannya adalah mengedukasi pentingnya pendidikan bagi 

keberlangsungan dan kemajuan desa secara umum dan masyarakat secara 

pribadi. Teori Paulo Freire bisa diterapkan di Suku Boti karena mencakup 

metode humanis, dialog, penyadaran dan teologis, sehingga memudahkan 

para pemangku kepentingan maupun praktisi pendidikan untuk melakukan 

pendekatan dengan Suku Boti. 

Oleh karena itu buku yang berjudul Feodalisme Budaya dan Konsep 

Pendidikan Agama Kristen yang Membebaskan ini hadir sebagai bagian dari 

upaya untuk menambah khazanah, diskusi sekaligus penguatan dibidang 

Feodalisme Budaya dan Konsep Pendidikan Agama Kristen yang 

Membebaskan. Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini 

terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, karena sejatinya 

kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan 

senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari 

para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian 

dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya 

selanjutnya di masa yang akan datang.  

Terakhir, ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang 

telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses 

penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan 

sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat 

memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia, 

khususnya terkait Feodalisme Budaya dan Konsep Pendidikan Agama Kristen 

yang Membebaskan. 
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PENDAHULUAN 
 

 

A. PENGANTAR 

Pendidikan sejatinya mampu menjadikan terdidik sebagai manusia 

seutuhnya. Pendidikan menjadi senjata yang sangat mematikan. Pendidikan 

bisa membantu manusia mengubah dunia. Pendidikan dapat membebaskan 

terdidik dari segala bentuk ketertindasan. Pendidikan tidak boleh melahirkan 

kaum yang saling berkuasa karena itu akan memicu terjadinya penindasan 

dalam pendidikan. Pendidikan yang membebaskan sejatinya menjadi 

pendidikan yang mampu mengeluarkan fitrah manusia dari kekangan dan 

intimidasi. Pendidikan yang membebaskan akan melahirkan masyarakat yang 

demokratis, sehingga bebas mengutarakan pendapat dan bebas menuntut 

hak-hak asasinya. Sianipar menjelaskan bahwa pendidikan seharusnya 

memberikan kebebasan dan melepaskan pihak-pihak yang terlibat dalam 

pendidikan dari ketidaktahuan, kepincangan, kemelaratan, dan penjajahan.1 

Oleh karena itu, pendidikan menjadi hal yang sangat vital bagi kemajuan 

suatu negara. Jika dalam suatu negara terdapat pendidikan yang berkualitas, 

maka akan memberikan pengaruh yang besar dari segi kualitasnya pula, 

sehingga untuk memajukan suatu bangsa dan generasinya, peningkatan mutu 

pendidikan harus ditingkatkan.2 Pendidikan memproduksi kemampuan belajar 

                                                                 
1 Desi Sianipar, “Pendidikan Agama Kristen Yang Membebaskan: Suatu Kajian Historis Pak 

Di Indonesia,” Shanan Jurnal Pendidikan Agama Kristen 1, no. 1 (2017): 136–157, 

http://ejournal.uki.ac.id/Index.Php/Shan/Article/View/1481. 
2 Sri Wulan Anggraeni, Yayan Alpian & Nizmah Maratos Soleha Unika Wiharti, “Pentingnya 

Pendidikan Bagi Manusia,” Jurnal Buana Pengabdian Vol. 1, no. 1 (February 2019): 66–72, 

accessed April 12, 2022, 

https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/JurnalBuanaPengabdian/article/view/581/

537. 
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siswa dan memberi perubahan bagi masa depan setiap siswa yang ambil 

bagian dalam kegiatan belajar mengajar.3  Anak didik selayaknya dapat 

memandang guru dan teman itu sebagai subjek pendidikan, yang mana antar 

subjek pendidikan saling memecahkan dan saling melakukan pendidikan. 

Dengan demikian, pendidikan mendeskripsikan orientasi dalam diri setiap 

orang. Orientasi pendidikan diperlihatkan dengan taraf hidup yang baik serta 

meningkatnya perubahan karakter seperti peningkatan kognitif, afektif dan 

psikomotor, serta kegiatan untuk mentransendensikan dirinya secara 

bermartabat. 

Penjelasan di atas sejalan dengan pemikiran Paulo Freire yang 

menentang sistem pendidikan di Brasil. Paulo Freire sangat dipengaruhi oleh 

pengalaman pribadinya. Karena pengalaman pribadi tersebut, Freire 

mengenali masa lalu Brasil yang sangat otoriter dan berputar di sekitar 

kekuatan berlebihan dari penjajahan. Masyarakat Brasil tidak merasakan 

pendidikan yang baik, kehidupan yang tidak layak dan kebebasan dalam 

menentukan hak asasinya terkekang. Masyarakat Brasil tertindas dari segi 

struktur sosial, budaya, gender dan terasing dari hubungan dengan dunia luar, 

sehingga mereka hidup dalam budaya diam yang menyebabkan mereka buta 

huruf, apatis, tertindas dan fatalis.4 Pendidikan digunakan sebagai kendaraan 

untuk menjalankan ideologi yang pada akhirnya menjerumuskan masyarakat 

Brasil ke dalam jurang kemiskinan, penindasan, kebodohan, perbudakan dan 

terasing dari dunia luar. Masyarakat Brasil dieksploitasi untuk memberikan 

keuntungan bagi para pemangku kekuasaan dan koloninya. Marx mengamati 

bahwa kelas pekerja tidak memiliki negara. Negara adalah untuk modal bukan 

orang. Demokrasi hanyalah slogan. Esensi demokrasi dijual kepada penawar 

tertinggi dan generasi kelas pekerja didorong ke dalam perbudakan ekonomi 

jangka panjang. Dengan demikian, negara-negara berkembang seperti Brasil 

menjadi sumber utama eksploitasi dan penindasan korporasi.5 Salah satu 

mekanisme untuk membuat ideologi kapitalis mengontrol kesadaran manusia 

adalah dengan menjadikannya bagian dari kurikulum budaya. Sistem ini 

sangat berhasil menekan peluang kritik struktural, terutama pada berbagai 

jenjang pendidikan. Penindasan ini bahkan dapat dicapai dengan 

menimbulkan ketakutan dan keputusasaan diantara para populasi yang pada 

                                                                 
3 A Dan Kia, “Kajian Pedagogis Tentang Tanggung Jawab Guru Pak Secara Profesional 

Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik,” Jurnal Shanan 3, no. 2 (October 28, 2019): 77–
94, accessed April 12, 2022, http://ejournal.uki.ac.id/index.php/shan/article/view/1580. 

4 Sianipar, “Pendidikan Agama Kristen Yang Membebaskan: Suatu Kajian Historis Pak Di 

Indonesia.” 
5  John Dale · Emery J. Hyslop-Margison, Paulo Freire: Teaching for Freedom and 

Transformation (New York: Springer, 2010), 17. 
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gilirannya melihat pendidikan sebagai kendaraan untuk pekerjaan daripada 

sebagai kekuatan untuk transformasi sosial.6  

 Problematika yang terjadi di Brasil, mengarahkan Freire ke sekolah-

sekolah demokratis. Dimana para pendidik berjuang untuk mengubah iklim 

pendidikan Brasil yang tradisional dan otoriter.7 Paulo Freire menawarkan 

pendidikan pembebasan dengan cara merevisi pendidikan gaya bank dengan 

model pendidikan yang dialogis aksi-refleksi.8  Freire menggunakan teori 

kesadaran kritis dan metode dialog untuk menyadarkan masyarakat Brasil 

agar kritis sesuai dengan situasi yang terjadi.9 Kesadaran kritis merujuk pada 

perubahan bentuk transformasi sosial yang hanya bisa terjadi melalui 

refleksi/pengakuan dan tindakan kaum tertindas untuk membebaskan diri 

dari kondisi yang menindas.10 Untuk mencapai tujuan penyadaran kritis, maka 

Freire mengajukan program pendidikan mengenai konsep antropologi 

kebudayaan. Di antaranya, pembedaan dunia natural dan dunia kultural, 

peranan aktif manusia dengan realitasnya, kebudayaan sebagai hasil kerja 

manusia (hasil kegiatan yang terus menerus berkelanjutan dengan mencipta 

dan mencipta kembali), makna transendental dari hubungan manusiawi, 

dimensi manusiawi dari kebudayaan; kebudayaan sebagai pencapaian 

sistematis dalam pengalaman manusia (tidak hanya sebagai tindakan 

menyimpan informasi, melainkan sebagai tindakan kreatif), demokratisasi 

kebudayaan, membaca dan menulis sebagai kunci untuk memasuki ruang 

komunikasi tertulis. Hal ini dimaksudkan bahwa manusia sebagai subjek aktif 

perubahan dengan mencipta dan terus mencipta kembali serta hadir dalam 

sejarah yang terus berlanjut. Oleh karena itu, Freire memahami bahwa dalam 

lingkungan belajar yang demokratis, memiliki potensi untuk menciptakan 

perubahan dalam struktur sosial dengan membantu siswa memahami 

konstruksi politik dan peran agensi manusia dalam menghasilkan perubahan 

sosial.11 Freire juga berpendapat bahwa ide-idenya selalu membutuhkan 

penemuan kembali dan penyesuaian tergantung pada konteks penerapannya. 

                                                                 
6 Ibid., 26. 
7 Asoke Bhattacharya, Paulo Freire Rousseau of the Twentieth Century (Rotterdam: Sense 

Publishers, 2011), 111. 
8 Juanda Manullang, Renny Maria & Agustinus Manullang “Relevansi Pendidikan Humanis 

Paulo Freire Dengan Pendidikan Agama Kristen Jenjang Sekolah Menengah Atas,” Jurnal 

Educatio Vol. 7, no. 2 (June 13, 2021): 482–490, accessed April 12, 2022, 

https://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/educatio/article/view/1088/721. 
9 Sianipar, “Pendidikan Agama Kristen Yang Membebaskan: Suatu Kajian Historis Pak Di 

Indonesia.” 
10  John Dale · Emery J. Hyslop-Margison, Paulo Freire: Teaching for Freedom and 

Transformation (New York: Springer, 2010), 111. 
11 Ibid., 31. 
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Dia menyadari bahwa pendidikan adalah kontekstual dan setiap konteks 

memiliki kebutuhan yang sesuai dengan situasi lapangan, sehingga tidak ada 

metode instruksi tunggal atau praktik terbaik yang ada. 12  Bagi Freire, 

pendidikan pembebasan menjadi proses bagi manusia untuk mengkonstruksi 

makna penting hidupnya, agar terbebas dari berbagai hal yang mengekang 

kebebasan hidup manusia. 

Konteks pendidikan agama Kristen yang membebaskan menjadi isu 

utama dalam situasi yang terjadi di Brasil. Hadirnya pendidikan agama Kristen 

yang membebaskan tidak terlepas dari upaya para teolog Amerika latin untuk 

memperbaharui kehidupan sosial, ekonomi dan budaya dari tindakan 

eksploratif pemerintah dan perusahaan internasional. Inti persoalannya 

adalah mengkritisi perbudakan yang dilakukan oleh kaum oligarki, kapitalis 

dan kekerasan yang membuat rakyat menderita. 13  Teologi pembebasan 

merupakan respons yang kuat terhadap kemiskinan melalui aktivisme politik 

para imam Katolik yang mewakili gereja yang sangat berpengaruh dan aktif 

dalam budaya Amerika Latin.14 Di sisi lain, Paulo Freire juga hadir dengan 

pedagogi kritis. Dalam pedagogi kritis yang dikembangkan oleh Freire, 

tatanan sosial tidak disajikan sebagai konsekuensi dari sejarah atau sifat 

manusia, melainkan sebagai konstruksi artifisial untuk melindungi 

kepentingan ideologis yang kuat. Praktik pedagogis kritis menempatkan 

kebutuhan pembelajar di atas agenda kepentingan politik perusahaan, dan 

mendorong rekonstruksi sosial untuk mencapai keadilan sosial. 15  Freire 

menjelaskan bahwa proses yang diperlukan dari keingintahuan yang tulus 

hingga kritis harus disertai dengan pembentukan etika yang ketat bersama 

dengan apresiasi estetika. Lebih lanjut Freire menjelaskan bahwa praksis 

pendidikan, sambil menghindari jebakan moralisme puritan, tidak dapat 

menghindari tugas menjadi saksi kesusilaan/kemurnian sebagai laki-laki dan 

perempuan yang dibentuk oleh konteks hubungan sosio-historis. Dengan 

demikian, manusia mampu membandingkan, mengevaluasi, mengintervensi, 

memutuskan dan mengambil arah baru, serta membentuk manusia sebagai 

makhluk etis.16 Oleh karena itu, nilai-nilai dan praktik tradisi Eropa tidak lagi 

dianggap lebih unggul dari tradisi lain atau dipaksakan pada orang lain. Tradisi 

dan praktik Eropa dikombinasikan dengan rasa hormat terhadap 

kebijaksanaan yang tertanam dalam semua budaya. Sementara ilmu alam 

                                                                 
12 Ibid., 3. 
13 Sianipar, “Pendidikan Agama Kristen Yang Membebaskan: Suatu Kajian Historis PAK Di 

Indonesia.” 
14 Hyslop-Margison, Paulo Freire: Teaching for Freedom and Transformation., 46. 
15 Ibid., 130. 
16 Paulo Freire, Pedagogy Of Freedom Ethics, Democracy and Civic Courage, n.d., 18. 
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memiliki satu metode penting dalam penyelidikan ilmiah, ada juga institusi 

moral, agama, dan estetika yang mengandung kebenaran penting yang harus 

diberi peran sentral dalam pengembangan pandangan dunia hingga kebijakan 

publik.17 Freire dan yang lainnya berada dalam kendali langsung gereja, terus 

mempromosikan aktivisme politik di antara penduduk yang mayoritas Katolik. 

Teologi pembebasan akhirnya menjadi roda penggerak utama dalam mesin 

Freire untuk melawan dominasi korporasi dan ketidakadilan sosial di Amerika 

Latin.18 

Uraian di atas relevan dengan situasi yang terjadi di Indonesia, 

khususnya tentang afiliasi kapitalisme dengan feodalisme yang begitu 

melekat dengan budaya. Praktik budaya yang seharusnya dijadikan sebagai 

penopang manusia untuk mendeskripsikan identitas diri dan status sosial di 

tengah masyarakat yang majemuk untuk mengekspresikan diri justru 

menunjukkan ciri-ciri feodalisme dalam sistem nilai, norma, adat istiadat dan 

kebiasaan. Menurut KBBI, feodalisme merupakan sistem sosial atau politik 

yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan; sistem 

sosial yang mengagung-agungkan jabatan atau pangkat dan bukan 

mengagung-agungkan prestasi kerja; sistem sosial di Eropa pada abad 

pertengahan yang ditandai oleh kekuasaan yang besar di tangan tuan tanah.19 

Hal ini tentu merugikan dan menyimpang dari nilai-nilai moral suatu daerah 

atau bangsa. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan praktik-praktik yang 

terjadi dalam sistem sosial-politik sejak zaman sebelum Indonesia merdeka. 

Bukti lain yang bisa dijadikan acuan adalah sistem sewa tanah era kerajaan 

Romawi dan kerajaan-kerajaan di Eropa yang membagi struktur dan 

stratifikasi untuk memperkaya kaum bangsawan dan merugikan kaum jelata. 

Di sisi lain, sistem pendelegasian kekuasaan juga berdasarkan sosio-politik 

yang mengesampingkan sikap toleransi, sikap kemanusiaan dan sikap egaliter. 

Rudiaji Mulya menjelaskan kekuasaan dalam pemerintahan pada umumnya 

hanya digunakan untuk kemakmuran, kemewahan, kepuasan, keagungan dan 

kejayaan diri beserta kelompok dan keluarganya, bukan untuk kemakmuran 

dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh ataupun untuk kebesaran 

bangsa dan negara.20 Mengacu pada uraian tersebut, maka secara eksplisit 

feodalisme mengandung nilai yang negatif dan merugikan bagi semua pihak. 

Sebab, feodalisme memiliki ciri-ciri seperti: (a) kekuasaan digunakan untuk 

memperkaya diri dan kelompok, (b) menggunakan rakyat dan negara sebagai 

                                                                 
17 Hyslop-Margison, Paulo Freire: Teaching for Freedom and Transformation., 133. 
18 Ibid., 47. 
19 KBBI, arti feodalisme, (Jakarta 2021) 
20 Rudiaji Mulya, Feodalisme & Imperialisme Di Era Global (Elex Media Komputindo, 2012), 

21. 
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alat untuk mencapai tujuan, (c) sistem kerjanya mengikat dan monopoli, (d) 

memberi sewa pada pada rakyat dengan sistem setengah budak, (e) sistem 

pendelegasian kekuasaan berdasarkan sosio-politik.21 Nilai-nilai melekat pada 

sebagian masyarakat, sehingga menciptakan kelas sosial dalam kehidupan 

masyarakat yang feodal. 

Masyarakat feodal merujuk pada masyarakat yang berorientasi dengan 

nilai pelayanan yang berlebihan terhadap penguasa, pejabat, birokrat, atau 

orang yang dituakan. Feodalisme muncul secara bertahap dan didirikan 

sebagai hasil dari perubahan besar-besaran di semua tingkatan ekonomi, 

politik, dan sosial. Kelas bangsawan berkisar dari raja hingga pejabat dan para 

sarjana. Kaum bangsawan begitu istimewa dalam menikmati layanan dan 

kontribusi dari rakyat jelata. Di antara kelas yang kurang istimewa dari 

sarjana-umum, petani, pengrajin dan pengusaha, petani memikul beban 

terberat dalam memenuhi kewajiban mereka. Petani bertani di tanah 

pemiliknya dan menyumbangkan makanan di setiap musim. Petani harus siap 

ketika majikan meminta mereka untuk memberikan layanan tenaga kerja 

atau militer. Sebagai imbalan, pemiliknya memberi sebidang tanah untuk 

ditinggali yang nantinya akan membantu petani dengan kebutuhan dasar. 

Apa yang diperoleh, tidak pernah lebih dari sebidang tanah dan kebutuhan 

dari pemiliknya. 22  Di sisi lain, feodalisme mengalami pergeseran yang 

signifikan mengikuti arus waktu. Feodalisme secara cepat merambat ke 

semua sistem kehidupan masyarakat, seperti sistem penggunaan teknologi, 

sistem adaptasi manusia, sistem hukum, sistem militer, sistem norma yang 

berlaku, sistem budaya lokal serta sistem lainnya. Oleh karena itu, feodalisme 

perlu dipahami dari perspektif yang komprehensif dan lebih mendetail serta 

perspektif yang antipati. Sebab, feodalisme sifatnya kompleks, canggih dan 

tidak kelihatan tetapi terasa dalam praktiknya. 

Dalam konteks budaya lokal, seperti budaya yang diwarisi dari nenek 

moyang juga mengalami pergeseran. Pergeseran budaya lokal ditandai 

dengan hadirnya budaya baru dan meleburnya nilai-nilai modernisasi dengan 

nilai-nilai budaya lokal. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

budaya lokal yaitu perkembangan teknologi informasi yang masif, akulturasi 

budaya asing dengan budaya lokal, transmigrasi yang masif, dan perubahan 

global yang begitu cepat serta sistem kekerabatan masyarakat yang 

menuntut adanya penyesuaian dengan situasi dan kondisi lingkungan. 

Sedyawati menjelaskan bahwa perubahan kebudayaan dalam masyarakat 

tradisional terjadi karena adanya tarikan budaya asing atau nilai-nilai baru 

                                                                 
21 Ibid., 5. 
22 Tung-tsu Chu, The History of Chinese Feudal Society (New York: Routledge, 2021), 89. 
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yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.23 Lebih lanjut budaya baru 

memberi implikasi bagi budaya lokal yang ada di Indonesia, baik itu nilai, 

sikap dan perilaku masyarakat. Tidak terkecuali budaya Suku Boti di desa Boti, 

kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan. 

Suku Boti merupakan salah satu suku warisan kerajaan Timor (Atoin 

Meto) yang masih tersisa dan merupakan suku tertua di tanah timor.24 Suku 

Boti terbagi dalam dua bagian yaitu Boti Dalam dan Boti Luar. Suku Boti 

Dalam, dikenal dengan keteguhannya dalam memegang tradisi yang dianut 

secara turun-temurun, dan tertutup dengan segala perubahan di sekitarnya. 

Sedangkan Boti Luar umumnya telah terbuka dengan perkembangan global, 

sehingga bebas untuk memeluk agama seperti Kristen Protestan maupun 

Katolik. Di sisi lain, Desa Boti mempunyai luas 17.16 Km2 dengan jumlah 

penduduk 597 Kepala keluarga atau 2150 jiwa. Suku Boti Dalam terdapat 76 

kepala keluarga yang secara langsung dibawah aturan Raja Boti, yakni di 

lingkungan khusus yang dekat dengan alamat hunian raja, sedangkan sisanya 

mengikuti aturan-aturan umum yang dipimpin oleh Kepala Desa Boti. Untuk 

Boti Dalam, sangat dekat dengan alam di mana mereka sangat menjaga 

kelestarian alam. Filosofinya adalah bahwa mereka akan selamat dan 

sejahtera sejauh mereka dapat menjaga alam dengan baik. Bagi mereka alam 

adalah pemberi hidup. Oleh karena itu, menjaga alam seperti tidak 

sembarang menebang pohon adalah harga yang tidak bisa ditawar-menawar 

oleh apapun.25 Meski demikian, keduanya hanya dibatasi oleh pagar yang 

terbuat dari kayu. Keduanya juga hidup dalam satu kesatuan yang tidak bisa 

dipisahkan. Dengan kata lain, keduanya memiliki kebiasaan yang sama, 

namun berbeda dari segi pendidikan dan pemahaman tentang Tuhan.  

 

 

 

                                                                 
23 Babul Bahrudin dkk, “Pergeseran Budaya Lokal Remaja Suku Tengger Di Desa Argosari 

Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang,” Journal of Educational Social Studies Volume 

4 (June 2017): 20–28, accessed October 9, 2021, 

https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jess/article/view/16251/8498. 
24 Aksilas Dasfordate & Paulo Rano, “Mata Rumah Dalam Adat Istiadat Suku Maumere Di 

Desa Hewokloang Kabupaten Sikka,” Nyiur: Jurnal Humaniora dan Ilmu Sosial  Volume 1, 

Nomor 1 (June 2020): 26–39, accessed October 9, 2021, https://ejurnal-mapalus-

unima.ac.id/index.php/nyiur/article/view/242/158. 
25 Petrus Ana Andung, ““Komunikasi Ritual Natoni Masyarakat Adat Boti Dalam Di Nusa 

Tenggara Timur,” Jurnal Ilmu Komunikasi 8, no. 1 (2014): 36–44. 
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Budaya Suku Boti umumnya memiliki nilai-nilai luhur yang positif seperti: 

(a) Nilai tentang prinsip manusia dengan Tuhan,26 (b) bekerja keras,27,28 (c) 

mencintai dan merawat alam,29 (d) mencintai dan merawat tradisi,30 ,31 (e) 

mencintai keluarga, (f) menjunjung tinggi etika,32 (g) menjaga hubungan 

sesama manusia.33 Di samping nilai-nilai positif di atas, terdapat juga nilai-

nilai negatif yang terkandung dalam budaya Suku Boti seperti: (a) Nilai-nilai 

adat yang terlalu mengikat masyarakat, (b) raja menjadi sumber hukum adat 

dan kepatuhan kepada raja adalah penyerahan mutlak, (c) kekuatan politik 

dan hukum hanya dikelola oleh tua-tua adat, (d) tidak semua anak diizinkan 

untuk bersekolah, (e) tidak menerima bantuan apapun dari luar, (f) tidak 

melebur dalam sistem modernisasi, (g) Nilai-nilai adat mengikat masyarakat/ 

tidak memberi kebebasan untuk berubah, dan (h) Masyarakat Boti kurang 

berkembang/cukup puas dengan keadaan. 34  Nilai-nilai negatif tersebut 

menghambat lajunya perkembangan kehidupan masyarakat. 

Dalam perspektif humaniora, Suku Boti memiliki keunggulan seperti 

nilai-nilai positif yang sudah dipaparkan sebelumnya, namun ekonomi dan 

pendidikan menjadi persoalan yang memprihatinkan. Dengan kata lain, 

masyarakat kurang memperhatikan apa yang harus dilakukan untuk meng-

upgrade diri dalam gerakan modernisasi yang semakin gencar terjadi. Di sisi 

lain, anak-anak yang kurang merasakan pendidikan serta fasilitas yang 

                                                                 
26  Petrus Ana Andung & and Hotlif Arkilaus Nope, “Media Rakyat Sebagai Media 

Komunikasi Pembangunan Masyarakat Suku Boti,” Jurnal Ilmu Komunikasi 14, no. 2 

(December 6, 2017): 277–292, accessed April 12, 2022, 

https://ojs.uajy.ac.id/index.php/jik/article/view/870. 
27 Erna Suminar, “Persepsi Suku Boti Terhadap Lingkungan Hidup,” jurnal universitas 

kebangsaan Volume 1, nomor 2 (September 2018): 89–94, accessed October 9, 2021, 

http://jurnal.universitaskebangsaan.ac.id/index.php/ensains/article/download/100/91. 
28  Andam Surianty Ardan, “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Biologi Berbasis 

Kearifan Lokal Timor Untuk Meningkatkan Pengetahuan Lingkungan Pada Topik 

Keanekaragaman Hayati Kelas X Sma,” Media Sains: Jurnal Matematika & Ilmu 

Pengetahuan Alam Volume 19, nomor 1 (June 2019): 33–39, accessed October 9, 2021, 

http://jurnalfkipundana.id/5. Andam Surianty Ardan.pdf. 
29 Erna Suminar, “Persepsi Suku Boti Terhadap Lingkungan Hidup.” 
30 Petrus Ana Andung & Hotlif Arkilaus Nope, “Media Rakyat Sebagai Media Komunikasi 

Pembangunan Masyarakat Suku Boti.” 
31 Erna Suminar, “Persepsi Suku Boti Terhadap Lingkungan Hidup.” 
32 Dominikus Rato dkk, Ekspresi Kebudayaan Dan Keadilan Dalam Memperjuangkan Hak 

Atas Lingkungan. (Jakarta: Media Sains Indonesia, 2020),481.    
33 Petrus Ana Andung & Hotlif Arkilaus Nope, “Media Rakyat Sebagai Media Komunikasi 

Pembangunan Masyarakat Suku Boti.” 
34 Hasil wawancara informal dengan beberapa narasumber yang layak dipercaya di Soe, 

Timor Tengah Selatan, tanggal 16 Mei 2021, dengan menggunakan aplikasi telepon 

seluler. 
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memadai menjadi problem tersendiri bagi perkembangan pikiran serta 

perkembangan masa depan anak itu sendiri. Dari sisi, pendidikan nonformal 

seperti pendidikan tentang etika, tentang kehidupan sosial, tentang moral 

dan tentang bagaimana menghargai orang menjadi pendidikan yang sudah 

wajib didapatkan. Namun, dari sisi pendidikan formal atau pendidikan yang 

diadakan oleh pemerintah sangat kurang dan bahkan tidak pernah sama 

sekali, sehingga efeknya adalah anak-anak kurang mengetahui tentang sistem 

ilmu yang terus berkembang dan mudah untuk dipengaruhi oleh hal-hal yang 

kurang baik dari pihak-pihak yang lebih berpendidikan. Dengan demikian, 

anak-anak yang seharusnya memiliki masa depan untuk bekerja dalam 

berbagai bidang pemerintahan atau bidang-bidang yang lebih menjanjikan 

kehidupan yang lebih baik menjadi terhambat. Secara praktis, budaya 

seharusnya bisa menjadi jembatan untuk memajukan masyarakat dari 

berbagai aspek seperti pendidikan dan ekonomi, namun yang terjadi adalah 

kebalikannya. Hal tersebut menjadi satu budaya yang melekat dalam diri 

sebagian besar masyarakat Suku Boti. Nilai-nilai negatif yang melekat pada 

Suku Boti menyebabkan ketimpangan dari berbagai aspek seperti pendidikan, 

status sosial, psikologis dan sebagainya. 

Akibat dari problematika yang terjadi di dalam konteks masyarakat suku 

Boti, maka orang melakukan penelitian tentang suku Boti. Erna Suminar 

menjelaskan bahwa raja adalah sumber hukum adat dan kepatuhan kepada 

raja adalah penyerahan mutlak. Karenanya, persepsi masyarakat Boti 

terhadap ekologi bersumber pada keyakinan-keyakinan mistis yang dipandu 

oleh raja.35 Selanjutnya Sandiningtyas menjelaskan bahwa setiap anak di desa 

Boti boleh sekolah dengan catatan keluarga yang memiliki anak lebih dari 

satu dan jika hanya satu, maka tidak diizinkan demi menjaga tradisi/adat. Hal 

tersebut dilakukan dengan alasan menghargai pemerintah daerah dan 

negara.36  

Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Selatan 2019, 

tingkat pendidikan masih sangat rendah. Dari jumlah keseluruhan penduduk 

Timor Tengah Selatan, hanya 6,71% yang menyelesaikan studi di perguruan 

tinggi (DIII-S3), sedangkan yang menyelesaikan sekolah tingkat SMA 15,58%, 

tingkat SMP 19,72%, tingkat SD 25,08% dan yang lebih memilukan adalah 

                                                                 
35 Erna Suminar, “Persepsi Suku Boti Terhadap Lingkungan Hidup.” 
36 Herawati Sandiningtyas & Bambang Budi Wiyono, “Pendidikan Berbasis Budaya Lokal 

Suku Boti: Studi Kasus Di SDN-SMPN Satu Atap Oefau Desa Boti Nusa Tenggara Timur,” 
Ilmu Pendidikan: Jurnal Kajian Teori dan Praktik Kependidikan 3, no. 1 (June 22, 2018): 

77–82, accessed October 9, 2021, 

http://journal2.um.ac.id/index.php/jktpk/article/view/4435. 
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32,90% tidak memiliki ijazah dan putus sekolah.37 Dari data BPS tersebut, 

Suku Boti Dalam masuk dalam kategori tidak memiliki ijazah dan jika memiliki 

(Boti Luar), tidak diizinkan tinggal di desa Boti dengan alasan telah melanggar 

sistem kekerabatan yang telah diwariskan oleh nenek moyang. Presentase 

tingkat pendidikan dapat dilihat dalam diagram batang berikut: 

 
 

Dalam pelaksanaan pendidikan agama Kristen, perilaku feodalis dari 

sistem budaya suku Boti sedikit memperkeruh citra masyarakat desa Boti 

yang secara khusus yang terkenal dengan etika dan normanya. Walaupun 

secara umum diterima oleh sebagian besar masyarakat desa Boti, namun hal 

ini tentu menghambat kebebasan masyarakat dalam berekspresi lewat 

berbagai aspek seperti pendidikan dan gaya hidup. Pernyataan tersebut, 

tentu punya dalil sebagai bagian dari kritik, bahwasanya setiap orang berhak 

hidup sesuai dengan standar yang di inginkan. Dalam hal ini, membiasakan 

yang benar bukan membenarkan yang biasa dalam struktur hidup manusia. 

Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi problematika 

tersebut adalah melalui pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Kristen 

harus dipahami dalam perspektif memperbaiki hidup manusia menjadi lebih 

baik dan agama dipandang sebagai kekuatan religius dalam menjalani 

kehidupan serta budaya dipandang sebagai satu kebiasaan yang memperkaya 

manusia dalam keberagaman di tengah masyarakat yang majemuk. Artinya, 

pendidikan, agama dan budaya harus dipahami secara benar, agar 

masyarakat mengalami kemajuan dan tidak terikat oleh sistem feodalisme. 

Dengan kata lain, pendidikan agama Kristen menjadi media dan sarana yang 

                                                                 
37 Badan Pusat Statistik (Penyunting), Presentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas 

Menurut Ijazah Teritinggi (Soe, 2019). 



 

Pendahuluan | 11 

bisa menjembatani serta melakukan pendekatan humanis-sosial untuk 

meningkatkan mutu pendidikan yang universal bagi anak-anak serta 

masyarakat Suku Boti. Dengan demikian, pendidikan akan menciptakan 

ekosistem pembudayaan dan pemberdayaan individu menjadi lebih dewasa 

dalam berbagai aspek kehidupan. 

Penulis melihat bahwa konsep pendidikan yang membebaskan dalam 

konteks kehidupan orang Brasil dan sistem feodal yang terjadi di Suku Boti 

sangat relevan, “Feodalisme Budaya Suku Boti Dalam Pendidikan Agama 

Kristen” dapat memberi masukan bagi masyarakat Suku Boti, sehingga 

mereka sadar bahwa pendidikan sangat dibutuhkan guna mencapai 

perubahan dalam segi pendidikan dan ekonomi. 

 

B. PETA KONSEP  

Agar para pembaca tidak kebingungan dan terarah, maka buku ini 

difokuskan pada persoalan mengenai Pengamatan budaya Suku Boti 

khususnya menyangkut feodalisme pada masyarakat Suku Boti di Desa Boti, 

Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kajian penulisan ini juga akan 

memfokuskan pada Pendidikan Agama Kristen. Penulisan ini melakukan 

pendekatan etnografi terhadap masyarakat Boti dan pihak-pihak terkait 

seperti Guru Pendidikan Agama Kristen, Kepala Sekolah, Kepala Desa, tokoh 

agama dan Raja Boti, tokoh adat serta dinas pendidikan Kabupaten Timor 

Tengah Selatan untuk mengetahui masalah yang sebenarnya terjadi di 

lapangan serta mencari solusi untuk mengatasi masalah kurangnya 

pendidikan di Desa Boti. 

Adapun harapan dari penulisan buku ini adalah memberikan gambaran 

terkait sistem feodalisme yang menguasai masyarakat Suku Boti di Desa Boti, 

Kabupaten Timor Tengah Selatan. Untuk mengetahui konsep dan urgensi 

Pendidikan Agama Kristen yang membebaskan masyarakat menurut teori 

Paulo Freire. Untuk mengetahui feodalisme budaya Suku Boti menurut 

perspektif teori Paulo Freire tentang pendidikan yang membebaskan dan 

implementasinya dalam pendidikan agama Kristen. 

Buku ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Bagi pemerintah daerah dan Desa 

Boti memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran berupa upaya dan 

metode dalam menangani pendidikan yang terbelenggu oleh budaya kepada 

pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Selain berkontribusi, 

penelitian ini dapat menjadi kritikan bagi masyarakat Suku Boti dan raja Boti 

karena lebih mengutamakan tradisi dan ritual dibandingkan dengan 

pendidikan bagi keberlangsungan kebebasan masyarakat di desa Boti secara 

khusus. 
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KONSEP FEODALISME 
 

 

A. PENGERTIAN FEODALISME 

Feodalisme berasal dari bahasa Latin yaitu Feudum (sebidang tanah yang 

diberikan untuk sementara waktu), dan vasal (penguasa bawahan/ 

bangsawan pembantu raja) atau dapat diartikan sebagai tanah yang diberikan 

oleh raja kepada bawahan untuk dikelola/suatu bentuk kekuasaan terhadap 

mayoritas lahan yang kuasai oleh sekumpulan orang dalam sistem kelas sosial. 

Menurut KBBI, feodalisme merupakan (a) sistem sosial atau politik yang 

memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan, (b) sistem 

sosial yang mengagung-agungkan jabatan atau pangkat dan bukan 

mengagung-agungkan prestasi kerja, (c) sistem sosial di Eropa pada abad 

pertengahan yang ditandai oleh kekuasaan yang besar di tangan tuan tanah.38  

Terdapat beberapa pandangan Feodalisme sebagaimana dikutip dari 

Buku “The History of Chinese Feudal Society” karya Tung-tsu Chu sebagai 

berikut: G.B. Adams mencantumkan lima prinsip dalam Encyclopedia 

Britannica: (1) Penyerahan kepada pemilik; (2) Rakyat jelata bertani tanpa 

memiliki tanah; (3) yang bertani wajib mengabdi kepada pemilik tanah 

(secara ekonomi, politik dan secara moral); (4) Semua kelas diikat oleh 

kesetiaan, layanan, dan perlindungan antara mereka; dan (5) Kontrak antara 

pemilik tanah dan petani yang ditunjuk setiap benar. Henry Sumner Maine 

berfokus pada ketidakadilan kepemilikan tanah. Dia menyimpulkan bahwa 

feodalisme dicirikan oleh kepemilikan ganda, yaitu, kepemilikan yang lebih 

tinggi dari tuan-tuan tanah yang berbeda dengan properti yang lebih rendah 

atau harta milik penyewa. Mengingat pentingnya kepemilikan tanah, Maine 

mengemukakan gagasan kedaulatan teritorial. Dia berpendapat bahwa 

                                                                 
38 KBBI, arti feodalisme, (Jakarta 2021). 
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kepemilikan tanah adalah faktor penentu dalam kekuasaan dan hak penguasa 

pemilik serta kewajiban rakyat jelata. Paul Vinogradoff menekankan 

pentingnya ketidakadilan sosial. Baginya, feodalisme didirikan atas 

kesepakatan atau kontrak yang menunjukkan hak dan kewajiban timbal balik 

Seperti Maine, Vinogradoff juga memeriksa kepemilikan tanah dan 

membaginya menjadi pemilik superior dan pemilik inferior. Mantan memiliki 

kepemilikan aktual atas tanah, sedangkan yang terakhir memiliki hak untuk 

menggunakannya. Tanah menentukan status sosial, hak dan kewajiban 

politik.39 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, feodalisme dapat diartikan 

sebagai sistem monopoli dan sistem korupsi. Kata monopoli yang dimaksud 

adalah memiliki hak tunggal terhadap kepemilikan lahan, tenaga kerja yang 

dijadikan sebagai budak, aturan yang mengikat. Sementara sistem korupsi 

merujuk pada penyelewengan kekuasaan yang didasarkan pada sistem 

kekeluargaan dan sistem kepemilikan lahan/barang serta status sosial dalam 

masyarakat. Sistem feodalisme selalu diidentikkan dengan konotasi negatif 

karena tidak memberikan keuntungan bagi banyak pihak terutama rakyat 

kelas bawah, tetapi menjadi satu-satunya jalan untuk masyarakat bertahan 

hidup di zaman itu. 

Feodalisme bukanlah paham ataupun ideologi, namun sebuah reaksi 

terhadap ketidakpastian dan gejolak yang panjang akibat krisis 

berkepanjangan yang terjadi dalam kekaisaran Romawi atau bisa juga 

dikatakan sebagai bentuk improvisasi merespon tantangan yang ditimbulkan 

oleh kekaisaran Romawi. Hal ini membuat krisis dalam berbagai aspek seperti 

menurunnya tingkat ekonomi, masalah internal dalam kerajaan, sistem 

pemerintahan yang kacau balau, dan munculnya penguasa-penguasa baru 

serta perlombaan dalam memperluas daerah jajahan oleh negara-negara 

Eropa seperti Jerman, Inggris dan sebagainya. Meski sistem feodalisme hanya 

solusi sementara, namun berhasil menata kembali sistem politik, keamanan, 

hukum dan mengembalikan ketertiban umum serta raja menegaskan kembali 

kedudukannya di abad pertengahan.40 Faktor lain yang turut mempengaruhi 

lahirnya feodalisme adalah beralihnya sistem kepemilikan tanah dari petani 

ke tangan kaum bangsawan. Hal tersebut dilakukan akibat dari perang yang 

tak berkesudahan dan intensifnya perjuangan Kristen serta tingginya biaya 

pajak. Faktor berikutnya adalah masuknya sistem baru dari Jerman yang 

terbiasa dengan gaya membagi hasil rampasan barang perang pada prajurit 
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sebagai imbalan jasa karena telah terlibat dalam perang.41 Sistem kepemilikan 

tanah Romawi menjadi semakin penting ketika sektor perdagangan mundur 

akibat perang, para petani miskin yang tidak mampu membayar pajak 

menyerahkan tanahnya kepada bangsawan, yang kemudian para bangsawan 

berstatus tuan tanah meminjamkan tanah itu kepada para petani miskin 

untuk dikelola. Para petani yang terikat pada tanah yang sudah bukan 

miliknya ini berkedudukan setengah budak.42 Inti dari uraian tersebut adalah 

kesulitan membuat para pemangku kepentingan mencari solusi dan juga 

keuntungan di tengah krisis yang melanda kerajaan Romawi, sehingga 

membuat sistem untuk memagari setiap aturan yang dibuat oleh raja beserta 

koloninya. Lebih tepatnya, feodalisme menunjukkan sisi dari sistem 

masyarakat bertingkat, dan tanah adalah dasar di mana kewajiban dan hak 

orang tentukan oleh kaum bangsawan. 

 

B. SEJARAH FEODALISME 

Sejarah feodalisme sudah ada sejak zaman Romawi dan terus 

berkembang dan mengalami pergeseran nilai dan sistem yang berbeda. 

Sejarah feodalisme juga melewati jalan yang panjang dan mencakup banyak 

hal seperti adat istiadat, hukum, ekonomi militer dan budaya yang 

berkembang di Eropa Abad pertengahan. Sejarah lahirnya feodalisme berawal 

dari Romawi sejak 753 SM, saat Yunani sedang gencar-gencarnya melakukan 

ekspansi melalui kolonisasi. Meski kala itu koloni Yunani mencapai Italia, 

belum ada sumber valid yang memastikan apakah Romawi termasuk koloni 

Yunani atau bukan. Tetapi, jika bertolak pada argumen para sejarawan dan 

studi literatur, akan mengerucut pada klaim bahwa Romawi adalah sebuah 

kerajaan (monarki) yang berdiri sendiri, bukan merupakan bekas koloni 

Yunani. Justerus Romawi yang menginvasi Yunani dari Macedonia dan seluruh 

koloninya, termasuk Mesir yang saat itu dipimpin Cleopatra pada 275. Ketika 

memperluas kekuasaannya, Romawi sempat berbenturan dengan Kartago 

(pemerintahan dirian bangsa Fenesia tahun 814 SM) dalam Perang Punic, tapi 

Romawi keluar sebagai pemenang. Kalahnya Kartago membuat wilayahnya 

dimiliki Romawi, termasuk Spanyol, kepulauan Sardinia, dan Korsika (Prancis). 

Sayangnya, pasca kemenangan Romawi dilanda krisis. Perang saudara, 

korupsi, pemberontakan militer, dan ketidakpuasan publik terhadap senat 

terjadi terus menerus, Pembentukan triumvirat (tiga serangkai pemimpin 

perang) hanya mampu menangani persoalan militer saja. Julius Caesar selaku 

                                                                 
41 Miftakhuddin, Kolonialisme: Eksploitasi Dan Pembangunan Menuju Hegemoni,(Sukabumi: 

CV Jejak, 2019), 15. 
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anggota triumvirat, merasa bentuk pemerintahan republik tidak lagi relevan 

dengan kondisi sebab sangat rentan terhadap konflik internal dan tidak bisa 

menyelesaikan persoalan politis yang demikian kompleks. Saat ia dinobatkan 

sebagai diktator seumur hidup berdasarkan sidang senat, kekuasaan Romawi 

meluas sampai ke utara Eropa dan menekan garis batasnya sampai ke 

Britania (Inggris). Secara administratif, wilayah kekuasaan Romawi melebihi 

separuh benua Eropa. Meski sudah berada di puncak kekuasaan, sebagai 

pribadi yang tidak begitu suka dengan bentuk pemerintahan republik, ia tidak 

menghapuskan republik dari bumi Romawi, sebab dengan hadirnya dia 

sebagai diktator, maka bentuk pemerintahan Romawi juga merupakan 

oligarki.43 

Sistem feodalisme memiliki andil dalam meletakkan dasar-dasar 

kedudukan monarki (bentuk pemerintahan yang di kepalai oleh raja/ratu) dan 

oligarki (pemerintahan yang dijalankan oleh golongan tertentu). Sistem 

ketatanegaraan monarki dan oligarki masih berlaku di beberapa negara Eropa 

dan Asia seperti Inggris, Belgia, Jerman, Liechtenstein, Korea Utara dan 

sebagainya. Hal Ini diperjelas oleh Alfi Arifian, bahwa feodalisme memberikan 

kontribusi melalui gagasan-gagasan tentang kehormatan, etika, sikap pria 

yang berani, kisah cinta yang romantis dan meletakkan batasan dalam 

pemerintahan parlementer (sistem pemerintahan yang dibangun dalam 

keadaan darurat). 44  Uraian tersebut memberikan pemahaman bahwa 

sekalipun sistem feodalisme memiliki konotasi negatif, namun memberikan 

manfaat dalam roda pemerintahan. Seiring dengan berjalannya waktu sistem 

tersebut mengalami pergeseran sehingga setiap aturan, nilai dan setiap 

tatanan hidup manusia disesuaikan dengan perkembangan dunia. 

Feodalisme memiliki sejarah panjang dalam peradaban kerajaan Romawi 

hingga kerajaan-kerajaan Eropa di abad pertengahan. Segala bentuk nilai, 

norma, kebiasaan dan adat istiadat memberikan dampak besar bagi budaya 

Eropa dan dunia secara luas. Sistem feodalisme berkembang pesat melalui 

sistem kepemilikan tanah dan kekuasaan oleh kaum bangsawan. Kepemilikan 

tanah menjadi awal bangkitnya feodalisme hingga menciptakan konotasi 

negatif terhadap kekuasaan raja, sistem militer, kaum rohaniawan, kaum 

bangsawan, sistem kerja yang mengikat, aturan yang berlaku dan kehidupan 

kaum bangsawan serta tingkat kehidupan bermasyarakat yang rendah di 

masa itu. Konotasi negatif tersebut berubah wujud menjadi lebih sadis ketika 
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muncul masalah-masalah dalam internal kerajaan, antara raja dan kaum 

bangsawan dan sebaliknya, sehingga menimbulkan keresahan di tengah 

masyarakat. 

 

C. CIRI-CIRI FEODALISME 

Perkembangan feodalisme dalam struktur masyarakat Eropa dan 

Romawi memiliki karakteristik yang sama seperti pembayaran pajak kepada 

raja, perbudakan, pendelegasian kekuasaan dan upah rendah kepada 

pengelola lahan. Praktik feodal memberikan ruang bagi proletar berusaha 

keras mengumpulkan upeti kepada raja dan juga upeti untuk membeli tanah, 

sehingga kaum proletar akan menjadi lebih galak ketika menjadi pemilik 

tanah di kemudian hari dan berlaku secara intensif pada semua kaum proletar. 

Persoalan inilah yang kemudian membuat sistem feodalisme mengalami 

kemerosotan dan melahirkan sistem baru yaitu kapitalisme.45 

Marc Bloch berpendapat bahwa ciri mencolok feodalisme adalah tanah 

hibah (yaitu wilayah) dan sistem vasal. Para ulama ini tidak setuju dalam 

segala hal, tetapi mereka memiliki dua poin dalam umum: (1) Kepemilikan 

tanah dan (2) Hubungan antara pemilik tanah dan petani. Yang pertama 

menyangkut ciri fundamental dan pilar feodalisme; yang kedua menyangkut 

perkembangan masyarakat feodal. Yang punya tanah adalah pemilik, 

sedangkan mereka yang tidak memiliki tanah dan menggarap tanah orang 

lain adalah petani. Hubungan mereka membentuk identitas mereka sebagai 

orang-orang yang diistimewakan dan yang tidak diistimewakan serta 

kewajiban dan haknya masing-masing. Di lain kata, semua kewajiban dan hak 

istimewa berakar pada mereka tanah. Adalah wajib bagi orang-orang 

istimewa itu untuk menjadi bawahan bagi mereka tuan dan karenanya 

menyediakan berbagai layanan, terutama dalam hal militer. Di sisi lain, 

mereka menikmati hak untuk memerintah bawahan dan menerima layanan 

dari mereka. Yang tidak memiliki hak istimewa, karena mereka tidak memiliki 

tanah, dipaksa untuk setia melayani pemilik tanah mereka.46 

Sistem feodalisme membagi stratifikasi masyarakat menjadi 4 bagian 

yaitu: 

1. Lord (raja) 

Lord merupakan struktur tertinggi dalam feodalisme. Dia adalah pemilik 

tanah, biasanya seorang bangsawan dari keluarga raja atau kalangan 

agamawan (uskup atau biarawan). Lord berkuasa penuh atas segala sesuatu 

yang ada. Bisa dikatakan raja sebagai titisan dewa, sehingga segala sesuatu 
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yang ada pada masa abad pertengahan adalah milik raja. Raja memiliki hak 

penuh atas kekuasaan dalam melaksanakan setiap sistem yang ada seperti 

pendelegasian kekuasaan, pemberian tanah, upeti atau pajak, militer, dan 

sebagainya.47 

Raja begitu dominan dalam berbagai aspek menimbulkan ketimpangan 

dan juga kisruh yang berkepanjangan ketika kekuasaan raja kembali pada 

kekuasaan yang semula. Atau dengan kata lain, sistem feodalisme runtuh 

akibat dari banyaknya pemberontakan dari kaum proletar, sehingga sistem 

kekuasaan mengalami perubahan sistem menuju sistem yang tidak yang 

terbalik yaitu pemegang modal menjadi yang tertinggi. Runtuhnya feodalisme 

merupakan proses panjang dan bertahap. Konflik antara raja dan pejabatnya 

yang melawan akan terus berlanjut selama beberapa abad, tetapi 

sesungguhnya masa depan negara dengan sistem administrasi terpusat 

dibentuk oleh raja.48 

 

2. Vassal 
Kaum bangsawan yang memberikan jasa berupa dukungan militer 

kepada lord dengan imbalan berupa tanah (tumbal baliknya berupa pasokan 

militer untuk berperang, upeti, kewajiban melindungi lord dengan kekuatan 

militer, ikut hadir dalam pengadilan lord, beserta vasal lain sebagai penasihat 

dalam suatu kasus hukum, membayar tebusan bila seorang lord ditawan 

musuh, menyediakan penginapan bila lord mampir ke wilayahnya saat dalam 

perjalanan, memberi hadiah saat putra-putri lord menikah, serta memberi 

hadiah saat putra lord mendapat gelar). Atau dengan kata lain, segala sesuatu 

yang berkaitan dengan kehidupan, lord seperti keamanan, kenyamanan, 

perjalanan, tempat tinggal dan hal-hal di sekitar lord menjadi tanggung jawab 

vasal. Sebagai balasan kepada kaum vasal maka lord memberi tanah sebagai 

bayaran. Bila vasal berada di bawah tingkat raja, maka mereka adalah kaum 

bangsawan penguasa wilayah (gubernur) seperti pangeran bisa juga kaum 

rohaniwan (uskup). Bila mereka masih berada di bawah lord, maka ordo 

mereka adalah ksatria. Saat diangkat sebagai vasal dan diberi tanah pangeran 

akan berganti gelar menjadi baron (orang yang berkuasa/kaya).49 
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3. Fief  
Fief adalah tanah milik lord (pemilik lahan) yang disewakan kepada serf 

(budak) berupa lahan-lahan pertanian sebagai solusi petani yang tak lagi bisa 

membayar pajak. Pada titik ini sistem ini menawarkan sistem tenaga untuk 

membayar hutang berupa pajak yang di tunggak. Pada intinya sistem ini 

memiliki karakteristik yang sama dengan serf. 

 

4. Serf 
Serf merupakan penggarap tanah yang mengerjakan lahan pertanian 

dengan Status setengah budak. Mereka merupakan sasaran utama para 

perampok atau musuh karena mereka adalah golongan lemah tak berdaya 

jika sudah tertangkap musuh. Karena itulah mereka butuh perlindungan dari 

para pemilik tanah dan kaum bangsawan. Jadi meski Status mereka adalah 

orang merdeka (bukan budak), mereka tetap mengabdi pada tuan tanah. 

Sebagai imbalan pengabdian, mereka mendapat perlindungan dari pemilik 

lahan. Di Samping itu, pemilik lahan juga memberi mereka makanan dari 

simpanan di gudangnya. Walaupun mereka harus membayar, para petani 

memakai peralatan dan ternak tuan tanah untuk mengerjakan tanahnya 

sendiri dan tanah tuannya. Jika mereka tidak punya alat-alat produksi karena 

begitu melaratnya, mereka akan diberi alat-alat bertani secara cuma-cuma. 

Semua anggota kelas penguasa, dari kesatria paling rendah raja, menduduki 

tempat dalam hierarki feodal. Secara teori, raja adalah otoritas politik 

tertinggi dan sumber kepemilikan lahan, tetapi dalam kenyataannya lemah 

dibandingkan para kesatria.50 

 

D. NILAI-NILAI FEODALISME ERA MODERN 

Seiring runtuhnya kerajaan Romawi, feodalisme berupaya 

mempertahankan eksistensi dan kedaulatan untuk berbenah sehingga 

berubah bentuk. Feodalisme tidak lagi berprinsip pada keturunan dan 

kekuasaan, tetapi pemilik modal (biaya) dan kinerja. Kinerja atau tinggi 

rendahnya mobilitaslah yang menjadi tolok ukur status sosial. Bentuk 

pergeseran ini menghasilkan suatu paham baru, yakni kapitalisme, suatu 

paham yang menjadi wajah baru dari kelamnya sistem di masa lalu, sekaligus 

penanda dimulainya renaissance (kebangunan kembali/kelahiran baru) di 

Italia. Paham kapitalisme memandang penguasa tidak selalu berasal dari 

keturunan bangsawan. Kapitalisme lebih bebas dan terbuka, di mana 

penguasa adalah siapapun yang memiliki modal. Entah dari kasta manapun, 

jika memiliki modal maka dia adalah penguasa. Perlu diketahui, abad 
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pertengahan adalah masa di mana tren feodalisme diperkenalkan secara tak 

sengaja oleh kaisar Romawi. Krisis ekonomi ditambah ledakan penduduk 

menampakkan takdir seolah berpihak kepada kaisar untuk menerapkan 

feodalisme dan mempertahankannya. Begitu populernya feodalisme di abad 

pertengahan, beberapa literatur sejarah menyatakan feodalisme sebagai ciri 

khas abad pertengahan. Praktik feodalisme bertujuan mengkontrol kondisi 

ekonomi yang melemah. Namun karena sistem kerja feodalisme yang 

sedemikian rupa, maka melahirkan suatu bentuk intimidasi dari kalangan 

penguasa, (terutama oleh vassal). Sistem feodalisme merupakan sebuah 

hierarki sosial yang besar, lebih besar dari sistem kasta Hinduisme. 

Kendatipun jauh dari nilai-nilai demokrasi, namun feodalisme memiliki 

undang-undang dan angkatan militer.51 

Nilai-nilai feodalisme yang dulu begitu kental dengan sistem monarki dan 

oligarki kini telah beralih posisi menjadi begitu demokratis-liberal. Meski telah 

beralih, namun nilai peninggalan sistem feodalisme masih tetap di 

pertahankan seperti perbudakan dan sistem penggajian. Dengan kata lain, 

sistem kapitalisme mewarisi hampir semua nilai-nilai feodalisme. Sistem nilai 

yang di bawa oleh kapitalisme di modifikasi menjadi lebih manusiawi. Yang 

membedakan keduanya adalah kapitalisme menekankan kebebasan pemilik 

modal dan feodalisme menekankan pengekangan dan pengisapan kaum 

bawah. Berkaitan dengan modus produksi kapitalisme, dengan hubungan 

produksi yang eksploitatif sejak terkonsolidasinya hingga mengakibatkan 

petaka berupa penumpukan kemakmuran pada segelintir orang dengan 

mengorbankan sebagian besar umat manusia, kolonialisme, perang-perang 

imperialis, serta kerusakan alam yang semakin parah. Premis nilainya adalah 

keberpihakan kepada yang mengeksploitasi, menindas kaum buruh dalam hal 

ini rakyat, dan memarjinalkan hingga alam yang menjadi sumber eksploitasi 

turut terkena imbas.52 

Kapitalisme sering kali di sebut sebagai sistem perbudakan berupah. 

Artinya sistem yang di tinggalkan oleh feodalisme di modifikasi menjadi lebih 

modern sehingga memberi keuntungan bagi pemilik modal dan juga individu. 

Sistem kapitalisme memberikan kebebasan penuh kepada setiap orang untuk 

melakukan kegiatan ekonomi seperti memproduksi barang, menjual barang, 

menyalurkan barang, dan kegiatan perekonomian lainnya untuk 

mendapatkan keuntungan.53 Dengan kata lain, pemilik modal memiliki kuasa 
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yang lebih dalam mengelola kegiatan perekonomian termasuk didalamnya 

politik suatu negara, sehingga berdampak pada ketidakseimbangan dalam 

segi ekonomi.54 Fernand Braudel menjelaskan bahwa para kapitalis adalah 

spekulan dan pemonopoli yang berada dalam posisi meraup untung besar 

tanpa mengambil terlalu banyak risiko, sehingga kapitalisme identik dengan 

yang kaya semakin kaya karena memiliki kontrol lebih atas barang dan jasa 

serta yang miskin semakin miskin karena tidak memiliki akses lebih dalam 

kontrol ekonomi.55 

Kapitalisme neoliberalisme adalah sistem ekonomi, moral, dan sosial 

yang dirancang untuk memajukan kapitalisme global abad ke-20. 

Neoliberalisme identik dengan hegemoni. Artinya, sebagai sebuah ideologi ia 

tidak mengenal batas-batas negara, batas-batas politik, atau batas-batas 

kehidupan normal. Hegemoni adalah sistem kekuasaan yang dijalankan 

melalui ideologi yang sepenuhnya mendominasi kesadaran sosial dengan 

menanamkan seperangkat nilai dan gagasan. Neoliberalisme 

mempromosikan struktur ekonomi yang memungkinkan pemilik modal dan 

produksi untuk beroperasi hampir tanpa hambatan di seluruh dunia untuk 

mengambil keuntungan penuh dari pasar tenaga kerja yang dibayar rendah 

dan tidak ada peraturan lingkungan. Sistem ini secara terbuka tidak adil dan 

menunjukkan penghinaan terhadap kesetaraan sosial.56 Wacana neoliberal 

mengandung bahasa demokrasi seperti kebebasan dan pemilu yang memuji 

nilai-nilai imajiner kapitalisme dan diam-diam melakukan operasi rahasia 

untuk mengendalikan lanskap politik dan ekonomi negara lain.57 

Kapitalisme neoliberal kontemporer kurang menghargai gagasan negara 

bangsa. Negara adalah untuk modal bukan orang. Demokrasi hanyalah 

sebuah slogan yang mewakili perusahaan multinasional dari kolonialisme 

ekonomi dan imperialisme militer. Ketika para pemimpin politik dunia ketiga 

menarik investasi asing, mereka memulai proses hutang jangka panjang 

kepada perusahaan multinasional. Esensi demokrasi dijual kepada penawar 

tertinggi dan generasi kelas pekerja didorong ke dalam perbudakan ekonomi 
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jangka panjang.58 Kapitalisme mengorbankan rakyat negara-negara dunia 

ketiga untuk menentukan nasib sendiri. Dalam banyak hal, demokrasi 

neoliberal tidak jujur. Dunia pertama menggunakan demokrasi untuk 

melindungi dan memajukan kepentingan neoliberal daripada memajukan 

penentuan nasib kelas pekerja. Demokrasi telah digunakan sebagai sendok 

untuk mengaduk panci pertumbuhan kapitalis. Demokrasi tidak digunakan 

sebagai revolusi politik emansipatoris dalam memberdayakan masyarakat 

yang terpinggirkan. Demokrasi telah menjadi alasan dan pembenaran militer 

untuk melakukan penjajahan. Dalam demokrasi perwakilan, politisi dipilih 

untuk melayani rakyat. Namun, kenyataannya, mereka melayani kepentingan 

perusahaan multinasional. 59  Dalam realitas sosial monolitik yang 

terkonstruksi, dapat dilihat banyak pengalaman serupa yang dibingkai oleh 

konteks historis, politik, dan ideologis. Neoliberalisme adalah pengalaman 

ideologis dan historis yang dibagikan secara luas.60 

Terdapat empat pilar penerapan sistem ekonomi kapitalisme, yaitu: 

1. Kegiatan ekonomi dalam sistem kapitalis digerakkan dan dikoordinasikan 

oleh pasar bebas dengan instrumen harga sebagai sinyal. Jika harga 

dianggap melebihi biaya produksi dan margin keuntungan, hal ini 

menjadi sinyal bagi pelaku ekonomi lain untuk masuk ke pasar guna 

meningkatkan pasokan barang/jasa sehingga dapat menurunkan harga 

dan sebaliknya.  

2. Setiap individu memiliki kebebasan untuk memiliki hak milik sebagai 

dasar bertransaksi. Tanpa hak milik, individu tidak akan pernah bisa 

melakukan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, salah satu fungsi 

terpenting kapitalisme adalah menawarkan dan melindungi hak milik 

pribadi. 

3. Kegiatan ekonomi pemilik dipisahkan oleh tiga faktor produksi yaitu 

investor, pekerja dan pemilik lahan. Pemilik modal memperoleh 

pendapatan dari keuntungan, tenaga kerja dari upah, dan pemilik tanah 

dari sewa. Oleh karena itu, salah satu fungsi terpenting kapitalisme 

adalah menawarkan dan melindungi hak milik pribadi. Aktivitas ekonomi 

pemilik dipisahkan oleh tiga faktor produksi yaitu investor, pekerja dan 

pemilik lahan. Pemilik modal memperoleh pendapatan dari keuntungan, 

tenaga kerja dari upah, dan pemilik tanah dari sewa. 

 

                                                                 
58 Ibid.,17-18 
59 Ibid.,23 
60 Ibid.,22 
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4. Tidak ada hambatan bagi pelaku ekonomi untuk masuk dan keluar pasar. 

Pelaku ekonomi yang melihat adanya peluang keuntungan bisa langsung 

masuk ke pasar. Begitu pula pelaku ekonomi yang gagal (rugi) bisa 

langsung pergi tanpa ada regulasi yang mencegahnya.61 

 

Sistem kapitalis dipengaruhi oleh semangat untuk mendapatkan 

keuntungan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang terbatas. Upaya 

kapitalis ini didukung oleh nilai-nilai kebebasan mencari nafkah. Kebebasan 

ini mengakibatkan persaingan yang tinggi untuk bertahan hidup. Sistem 

ekonomi kapitalis memiliki beberapa kecenderungan seperti kebebasan 

memiliki harta benda sebagai individu, kebebasan ekonomi dan persaingan 

bebas, serta ketimpangan ekonomi.62  

Sistem kapitalisme juga menjadi salah satu bentuk neoliberalisme. Di 

mana Neoliberalisme membuat sistem ekonomi, moral, dan sosial yang 

dirancang untuk memajukan kapitalisme global abad ke-20. sebagaimana 

penjelasan Dale mengutip Mayo dengan tepat menunjukkan bahwa 

neoliberalisme adalah hegemoni. Artinya, sebagai sebuah ideologi ia tidak 

mengenal batas-batas negara, batas-batas politik, atau batas-batas sosial. 

Hegemoni adalah sistem kekuasaan yang dijalankan melalui ideologi yang 

sepenuhnya mendominasi kesadaran sosial dengan menanamkan 

seperangkat nilai dan gagasan. Neoliberalisme adalah model ekonomi 

Amerika yang khas, semacam perspektif ekonomi sosial Darwinian yang 

dibawa ke ekstrem logisnya, yang menghancurkan dan menyalahkan orang 

miskin sambil memberi penghargaan dan merayakan orang kaya. 

Neoliberalisme mempromosikan struktur ekonomi yang memungkinkan 

pemilik modal dan produksi untuk beroperasi hampir tanpa hambatan di 

seluruh dunia untuk mengambil keuntungan penuh dari pasar tenaga kerja 

yang dibayar rendah dan peraturan lingkungan yang tidak ada. Sistem ini 

secara terbuka tidak adil dan menunjukkan penghinaan terhadap kepura-

puraan kesetaraan sosial.63 

 

                                                                 
61 Itok Dwi Kurniawan & Sri Lahir, “Sistem Kapitalisme Negara Sebagai Alternatif Sistem 

Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila,”  Jurnal Ilmiah Edunomika Vil. 1, no. 1 

(August 2017): 84–99, accessed April 11, 2022, http://jurnal.stie-

aas.ac.id/index.php/jie/article/view/153/119. 
62 Andri Fransiskus Gultom, “Konsumtivisme Masyarakat Satu Dimensi Dalam Optik Herbert 

Marcuse ,” Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter Vol.2, no. 1 

(2018): 1–14, accessed April 11, 2022, 

https://waskita.ub.ac.id/index.php/waskita/article/view/27/29. 
63 Hyslop-Margison, Paulo Freire: Teaching for Freedom and Transformation., 6. 
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E. DAMPAK SISTEM FEODALISME PADA MASYARAKAT 

Fungsi sosial dalam aktivitas masyarakat cenderung berubah mengikuti 

arus global. Sama halnya dengan sistem feodalisme yang berkembang 

sehingga, memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat. 

Kemudian menjadi satu kebudayaan yang membuat masyarakat kurang 

berkembang. Feodalisme, korupsi, dan kolusi merupakan rangkaian 

permasalahan yang saling berkaitan. Feodalisme tidak hanya menyangkut 

tata kelola pemerintahan tetapi menyangkut birokrasi yang ruwet dengan 

berbagai macam mental yang menyulitkan masyarakat dalam mengurus 

berkas ataupun hal penting lainnya. Persoalan-persoalan tersebut menjadi 

kebiasaan yang terjadi di berbagai daerah, sehingga menjadi satu kebudayaan 

yang dianggap sudah biasa. 64  Contohnya adalah beberapa orang atau 

seseorang hendak mengurusi izin usaha tetapi dipersulit dengan berbagai 

alasan yang tidak jelas dan tidak dipahami oleh pemohon. Dengan kata lain, 

pengurus atau pemimpin yang terlibat dalam birokrasi ruwet dengan alasan 

yang sebenarnya merujuk pada korupsi/suap untuk memuluskan izin usaha 

tersebut. Margaretha Christian dkk menjelaskan bahwa feodalisme menjadi 

akar dari korupsi dan kolusi.65 Keduanya merupakan warisan era kolonial 

Belanda yang digunakan untuk menggulingkan kekuasaan pada masa 

penjajahan yang masih bertahan hingga sekarang dengan cara yang berbeda 

melalui kaum-kaum elit yang haus akan kekuasaan. Dimana Belanda 

memberikan pengaruh kuat kepada masyarakat dan mengacaukan sistem 

pemerintahan yang sah menggunakan politik adu domba, sehingga memecah 

belah rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah. 66  Dengan 

demikian, dapat ditarik benang lurus bahwa hadirnya korupsi menjadi 

problematika bagi semua kalangan yang secara tidak sadar tumbuh menjadi 

satu fenomena budaya.67 Fenomena budaya yang dimaksud yakni terkait 

dengan mentalitas yang sudah mengakar akibat dari masifnya perilaku 

korupsi yang terus dilakukan. Di sisi lain, budaya korupsi yang merajalela juga 

menciptakan mentalitas feodal dengan menyakiti diri sendiri demi 

                                                                 
64 Margaraetha Christian, Darren Kusnadi & Maria Anjelina Talu Primayasti, MEMANDANG 

POTRET REPUBLIK:Sejarah Indonesia Pasca Proklamasi Dalam Komik, ed. Baskara T. 

Wardaya & Brigida Intan Printina (Yogyakarta: Akal Budi Media, 2020), 39. 
65 Ibid. 
66 Ibid., 41. 
67  Listiyono Santoso and Dewi Meyrasyawati, “Model Strategi Kebudayaan Dalam 

Pemberantasan Korupsi Di Indonesia,” Jurnal Review Politik Volume 5, no. Nomor 1 (June 

1, 2015): 22–45, accessed October 24, 2021, 

http://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/JRP/article/view/1075. 
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menyenangkan orang lain atau yang biasa dikenal dengan istilah asal bapak 

senang.68 

Korupsi sangat dominan dan menggeliat dalam pranata kehidupan sosial, 

ekonomi, politik serta hukum yang didorong oleh keinginan berlebihan dan 

sifat serakah manusia. 69  Korupsi dapat terjadi karena pemangku atau 

pengurus yang terlibat dalam birokrasi memiliki motivasi untuk 

melakukannya. Teori motivasi Maslow dalam konteks korupsi dapat terjadi 

apabila kebutuhan hierarkis manusia tidak terpenuhi, maka keinginan akan 

mengobsesi dan menghantui pikiran seseorang untuk melakukan berbagai 

cara demi mendapatkan keuntungan meskipun menggunakan cara-cara yang 

melanggar norma sosial ataupun norma agama. Setelah kebutuhan yang lebih 

rendah terpenuhi, maka muncul keinginan berikutnya yang lebih besar 

sebagai bukti aktualisasi diri. 70  Dengan kata lain, manusia cenderung 

berambisi hidup dengan kemewahan, kehormatan dan jenuh dengan 

kemiskinan yang bermuara pada penderitaan. Sebagian orang meskipun telah 

bekerja keras namun, hasil yang didapat hanya sedikit. Sedangkan sebagian 

orang yang kelihatannya biasa saja, tetapi kehidupannya menjanjikan dari 

segi ekonomi dan status sosial. Bergerak dari keadaan tersebut, maka 

sebagian ingin mencoba memperbaiki kedudukan dan ekonominya dengan 

usaha dan pengorbanan yang ekstrem. 

Korupsi memberi dampak besar terhadap banyak hal. Transparency 

International menjelaskan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat 

seperti politik, ekonomi, sosial, hingga lingkungan.71 Konsekuensi Sosial Politik 

seperti Ketidakpercayaan terhadap politisi dan pejabat publik, berarti 

kehilangan kepercayaan terhadap negara hingga masyarakat menjadi apatis 

terhadap kegiatan publik dan demokrasi. Ketegangan sosial tumbuh dan 

stabilitas politik negara berkurang serta Persaingan politik menjadi tidak 

                                                                 
68 Syamsu Ridhuan, “Enam Watak Manusia Indonesia Dalam Perspektif Bela Negara, Konflik 

Sosial Dan Pembangunan Masyarakat,” (Jakarta: Prosiding Sendi Unisbank, 2018), 432–
437, accessed April 11, 2022, 

https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendi_u/article/view/6017/1884. 
69 Umar Sulaiman, “KORUPSI DAN DIALEKTIKA NILAI-NILAI SUFISTIK: Analisis Dampak 

Karakter Nasut Manusia Bagi Kehidupan | Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan,” 
Tarbawiyah:Jurnala Ilmiah Pendidikan 13, no. 1 (2016): 95–120, accessed April 11, 2022, 

https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tarbawiyah/article/view/489. 
70 Ibid. 
71 Eka Adhi Wibowodan Heru Kristanto, “Korupsi Dalam Pelayanan Gereja: Analisis Potensi 

Penyimpangan Dan Pengendalian Internal,” Jurnal Integrita Volume 3, no. 2 (December 

2017): 105–136, accessed November 1, 2021, 

https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/104/5. 
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sehat.72 Aspek sosial menunjukkan bahwa korupsi merusak bangunan sosial 

kemasyarakatan. Masyarakat tidak lagi menghiraukan aspek profesionalisme 

dan kejujuran, karena semua persoalan bisa diselesaikan dengan uang. 

Korupsi mendidik masyarakat menggunakan cara-cara yang tidak bermoral 

dan melanggar hukum. Dari sisi lingkungan dapat menyebabkan degradasi 

lingkungan akibat sistem korupsi yang mengeksploitasi sumber daya alam dan 

merusak ekosistem.73 

 

F. UPAYA MENGATASI FEODALISME 

Perubahan sosial budaya berjalan jauh lebih cepat dibandingkan upaya 

pembaruan dan laju perubahan pendidikan. Akibatnya, fungsi pendidikan 

sebagai konservasi budaya menjadi lebih menonjol, tetapi tidak mampu 

mengantisipasi perubahan sosial secara akurat. Ketidakmampuan mengelola 

dan mengikuti dinamika perubahan sosial sama artinya dengan menyiapkan 

keterbelakangan. Dengan demikian, permasalahan perubahan sosial harus 

menjadi agenda penting dalam pemikiran dan praksis pendidikan nasional 

melalui gagasan dan langkah untuk menuju pendidikan yang berorientasi 

pada kemanusiaan, sehingga menjadi alternatif untuk membebaskan manusia 

dari berbagai jerat yang mengikat manusia. 

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menghasilkan 

manusia yang beradab dan berkarakter serta bernilai jual tinggi dalam 

berbagai aspek. Pendidikan menjadi alternatif untuk membebaskan manusia 

dari jerat kemiskinan dan jerat penjajahan mental akibat dari mengakarnya 

nilai-nilai feodal dalam diri manusia yang terjajah. Dengan kata lain 

pendidikan adalah wadah atau sarana yang dipakai untuk mendidik seseorang 

demi kebaikan dalam upaya mendewasakannya baik secara mental, norma 

maupun kognitifnya. Dengan demikian, pendidikan menjalankan peran dan 

fungsinya dalam upaya sadar dan sengaja untuk memperlengkapi seseorang 

atau sekelompok orang, guna membimbing keluar dari suatu tahapan ke 

suatu tahapan yang lebih baik.74 Pendidikan yang tepat akan menjadi fondasi 

dan bekal bagi manusia untuk bertumbuh menjadi dewasa dengan karakter 

                                                                 
72 Yulita TS, Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah, Perlukah?, Pusat Studi Urban Unika 

Soegijapranata (Semarang, April 2010). 
73 Eka Adhi Wibowodan Heru Kristanto, “Korupsi Dalam Pelayanan Gereja: Analisis Potensi 

Penyimpangan Dan Pengendalian Internal.” 
74 Adida Casriarno and Demianus Nataniel, “Dinamika Pendidikan Agama Kristen Di Tengah 

Wabah Corona: Sebuah Refleksi Berdasarkan Pengajaran Paulus Dalam Galatia 6:2,” 
Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen, dan Musik Gereja 

4, no. 1 (May 17, 2020): 25–42, accessed November 1, 2021, http://journal.stt-

abdiel.ac.id/JA/article/view/135. 
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hingga moral yang baik. Pendidikan karakter dan nilai-nilai moral yang 

diajarkan sejak dini hingga dewasa memerlukan pembangunan dari sisi 

kebudayaan, sehingga menumbuhkan mentalitas yang berintegritas dan 

bertanggung jawab.75 

Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi individu 

agar menjadi subjek yang berkembang secara optimal dan berdaya guna bagi 

masyarakat, bangsa, dan negara yang mencakup berbagai dimensi, di 

antaranya sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dimensi sosial mendorong 

pendidikan untuk melahirkan insan terpelajar yang berperan dalam setiap 

gerak perubahan sosial dalam masyarakat. Dimensi budaya menjadikan 

pendidikan sebagai salah satu wahana utama yang efektif dalam proses 

transfer nilai, norma keluhuran karakter, serta etos masyarakatnya. Dari 

dimensi politik, pendidikan dituntut untuk mampu mengembangkan 

kapasitas individu agar menjadi warga negara yang baik hingga memiliki 

kesadaran akan hak dan tanggung jawabnya. Hakikatnya, pendidikan 

merupakan sebuah proses budaya yang bertujuan untuk meningkatkan 

harkat dan martabat manusia. Dengan kata lain pendidikan berfungsi untuk 

memanusiakan manusia. 

 

 

 

 

  

                                                                 
75  Christian Darren Kusnadi and Primayasti, MEMANDANG POTRET REPUBLIK:Sejarah 

Indonesia Pasca Proklamasi Dalam Komik., 42. 
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RAGAM KEHIDUPAN SUKU BOTI 
 

 

A. GAMBARAN UMUM SUKU BOTI 

Budaya merupakan kebiasaan manusia yang secara sadar maupun tidak 

sadar untuk menciptakan satu tradisi antara sesama manusia. Kebiasaan 

manusia dapat dilihat dari rasa saling memiliki dan rasa persaudaraan serta 

gotong royong dalam berbagai aspek. Budaya juga menawarkan model baru 

kepada manusia melalui arus modernisasi global yang menuntut manusia 

untuk tanggap beradaptasi. Margaret Med menyebutkan bahwa kebudayaan 

sebagai suatu abstraksi dari keseluruhan kecakapan bertindak manusia yang 

telah diwarisi dari generasi ke generasi oleh sekelompok manusia yang telah 

mempunyai tradisi atau adat kebiasaan yang sama.76 Selanjutnya E.B Tylor 

mendefinisikan budaya sebagai kompleksitas yang meliputi pengetahuan, 

kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan lainnya, 

serta kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota 

masyarakat.77 Secara singkat, budaya lahir karena adanya faktor sosial-psikis 

melalui unsur-unsur yang ada di sekitar masyarakat. Kebiasaan dan sistem 

nilai yang terbentuk tidak bisa dipisahkan. Dalam hal ini, budaya memiliki 

peran penting dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat, sehingga 

budaya perlu dipahami dari perspektif yang benar, agar tidak menjadi 

penghalang manusia beradaptasi dengan lingkungan. 

 

                                                                 
76 Kusnanto, Keanekaragaman Suku Dan Budaya Indonesia - Google Books (Semarang: 

Alprin, 2020), 20. 
77 Adelina Melani dkk, Sosiologi Untuk Mahasiswa Fakultas Hukum - Google Books, 

pertama. (Jakarta: Universitas Katolik Atma Jaya, 2019), 37.  
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Budaya menjadi menjadi wujud kebiasaan yang dibangun melalui 

kebiasaan dan rasa memiliki. Budaya yang dibangun mendeskripsikan 

identitas diri sehingga membuat penganut budaya tertentu merawat dan 

melestarikannya secara intens. Budaya wujud kehidupan dan budaya wujud 

semangat serta budaya wujud identitas, sehingga budaya akan memberikan 

banyak manfaat bagi banyak pihak, terutama penganut dan sekutunya. 

Seperti halnya yang di lakukan oleh Suku Boti di Kabupaten Timor Tengah 

Selatan. Suku Boti merupakan yang memegang erat tradisi nenek moyangnya. 

Penjelasan selanjutnya tentang Suku Boti akan terlihat dalam bagian-bagian 

yang telah di bagi dalam bentuk sub-sub judul berikut. 

 

B. LETAK GEOGRAFIS SUKU BOTI 
Suku Boti merupakan salah suku warisan nenek moyang yang masih 

tersisa di tanah Timor, tepatnya Desa Boti, Kecamatan Ki’e, Kabupaten Timor 
Tengah Selatan. Suku Boti sangat jauh dari jangkauan perkotaan dan 

jangkauan keramaian karena Suku Boti berdiam di kawasan terpencil dan 

pegunungan. Kondisi topografis Desa Boti umumnya seperti daratan Timor 

lainnya yang bergunung dengan tanah berkapur. Kondisi alam ini terjadi 

karena Pulau Timor terbentuk dari gugusan pulau karang selama berjuta 

tahun silam. Akibatnya, daratan Pulau Timor secara umum tandus dan kering. 

Vegetasi tanaman penutupnya tidak memiliki varian yang terlalu banyak 

seperti hutan tropis di wilayah Jawa dan Sumatera. 

Letak geografis tempat tinggal Suku Boti kurang lebih 40 KM2 dari Kota 

Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Luas wilayah 

desa Boti adalah 17,69KM2, berada di garis 090 LU dan 54.26 LS serta garis 

1240 BT dan 31.803 BB. Jarak dari Boti ke ibukota Kecamatan (Ki’e) 12KM, 
dan ke ibukota Kabupaten TTS (Soe) 52 KM2, sedangkan ke ibu kota propinsi 

NTT (Kupang) 167KM2. Perbatasan desa Boti meliputi: bagian timur dengan 

desa-desa Nunbena, Bele, dan Nekmese; bagian barat dengan desa Baki, 

Nakfunu, dan Taibesa di Kecamatan Amanuban Tengah; bagian utara dengan 

desa Napi dan Oenay; bagian selatan dengan desa Babuin dan Haunobena di 

Kecamatan Amnuban Tengah.78 Desa Boti berada di ketinggian 776M di atas 

permukaan Laut.79 Itu artinya suhu udara di desa Boti berada dalam kisaran 

180C pada malam hari dan 290C di siang hari. Perkiraan cuaca desa Boti 

mengalami siklus dingin yang dipengaruhi oleh alam dan arah angin laut 

                                                                 
78 Kecamatan Ki’e dalam Angka.2016 
79Badan Pusat Statistik (Penyunting), Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) 

Menurut Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan 2019, (Soe:Berita Resmi 

Statistik, 20 Januari 2021) 
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Kolbano serta siklus panas yang dipengaruhi oleh titik ketinggian di siang hari. 

Berdasarkan letak topografis tersebut, maka untuk mencapai kediaman Suku 

Boti memerlukan waktu 3 jam dengan kendaraan roda dua dan kurang lebih 4 

jam dengan kendaraan roda empat. Meskipun letak geografis Desa Boti 

terpencil dan bergunung, namun banyak wisatawan berkunjung untuk 

mengenal lebih dekat keunikan Suku Boti.  

 
Sumber Gambar: Peta Topografi Kabupaten TTS - Bing images 2021, 

(disunting oleh penulis). 

 

C. SISTEM KEKERABATAN SUKU BOTI 

Indonesia terkenal dengan negara budaya dan negara kepulauan yang 

membentang dari Sabang sampai Merauke dan Miangas sampai Pulau Rote. 

Indonesia dideskripsikan sebagai negara seribu budaya. Hal ini tentu 

beralasan, sebab Indonesia terdiri dari 17.058 pulau, 34 Propinsi, 514 

Kabupaten/Kota, 7.252 Kecamatan dan 83.820 Desa.80 Melalui data tersebut 

bisa dilihat dan dipahami bahwa masyarakat Indonesia sangatlah majemuk 

dan heterogen dalam berbagai hal seperti budaya, adat istiadat, tradisi, 

bahasa, kesenian, sistem kekerabatan dan hal lain yang berkaitan dengan 

kebudayaan. Keberagaman suku menjadi kebanggaan tersendiri bagi 

Indonesia di dunia Internasional dan juga menjadi identitas bangsa Indonesia. 

Hal ini tak lepas dari tradisi setiap daerah yang melestarikan setiap 

kebudayaan dengan tata cara yang sudah diatur oleh para pemangku 

                                                                 
80 Badan Pusat Statistik (Penyunting), Jumlah kabupaten dan kecamatan Indonesia, (BPS 

Pusat 2020) 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=lWFE%2BL2V&id=BBA1D45F19BDC3815FFD5368C9D4DE79BA814E9A&thid=OIP.lWFE-L2VkZ5Ou2WlB_KhUwHaE7&mediaurl=https%3A%2F%2Fimg.antaranews.com%2Fcache%2F800x533%2F2015%2F02%2F20150214peta-timor-tengah-selatan_fatumnasi1.jpg&exph=533&expw=800&q=Peta+Topografi+Kabupaten+TTS&simid=608025944524725288&ck=0146722861221244B24D229DB5C56340&selectedindex=0&form=IRPRST&ajaxhist=0&ajaxserp=0&vt=0&sim=11


   

32 | Feodalisme Budaya & Konsep Pendidikan Agama Kristen yang Membebaskan 

kepentingan di tingkat propinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga tingkat 

desa. 

Tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun yang 

dijalankan oleh golongan tertentu. Tradisi atau etnis/suku menjadi hal 

penting dalam menyatukan golongan tertentu yang mempunyai kebiasaan 

yang sama, adat istiadat yang sama dan daerah yang sama dengan tujuan 

yang terpampang dalam tradisi yang di anut oleh golongan tertentu. Nusa 

Tenggara Timur, terdapat 16 Kabupaten, 306 kecamatan dan 3.353 Desa,81 

dan banyak suku, bahasa, kebiasaan dan adat istiadat. Pembagian jumlah 

wilayah tersebut bisa kita pahami bahwa masyarakat NTT sangat heterogen 

dan majemuk seperti tradisi, bahasa, kesenian, adat istiadat dan sebagainya. 

Sry Yuliawati menjabarkan etnis NTT yang terbagi dalam 16 suku besar yang 

meliputi: (a) Etnis Helong (Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Tengah 

dan Kupang Barat serta Semau), (b) Etnis Dawan (Kupang, Kecamatan 

Amarasi, Amfoang, Kupang Timur, Kupang Tengah, Kabupaten Timor Tengah 

selatan, Timor Tengah Utara dan Belu), (c) Etnis Tetun (Kabupaten Belu dan 

sebagian wilayah Negara Timor Leste), (d) Etnis Kemak (Kabupaten Belu dan 

wilayah Negara Timor Leste), (e) Etnis Marae (Kabupaten Belu bagian utara), 

(f) Etnis Rote (Pulau Rote dan sepanjang pantai utara Kabupaten Kupang serta 

Pulau Semau), (g) Etnis Sabu/Rae Havu (Pulau Sabu dan Raijua serta beberapa 

daerah di Sumba), (h) Etnis Sumba (Pulau Sumba), (i) Etnis Manggarai Riung 

(Flores bagian barat dan Manggarai Barat), (j) Etnis Ngada (Kabupaten Ngada), 

(k) Etnis Ende Lio (Kabupaten Ende), (l) Etnis Sikka-Krowe Muhang 

(Kabupaten Sikka), (m) Etnis Lamaholor (Kabupaten Flores Timur meliputi 

Pulau Adonara, Pulau Solor dan sebagian Pulau Lomblen), (n) Etnis Kedang 

(Ujung Timur Pulau Lomblen), (o) Etnis Labala (Ujung selatan Pulau Lomblen), 

dan (p) Etnis Pulau Alor (Kabupaten Alor dan sekitarnya). 82  Seiring 

berjalannya waktu dan perkembangan teknologi yang masif, maka etnis/suku 

menyebar dan bercampur baur dengan suku lainnya di seluruh NTT. Hal ini 

disebabkan oleh transmigrasi yang masif, perkawinan silang antar suku, 

pekerjaan dan sebagainya. 

Perkembangan teknologi yang masif turut mempengaruhi sistem 

kekerabatan di NTT seperti Suku Helong yang mulai terbuka terhadap setiap 

perubahan dan setiap nilai baru yang muncul. Sebagai contoh tata cara 

berpakaian, tata cara beradaptasi dengan masyarakat luar, tata cara 

                                                                 
81 Badan Pusat Statistik (Penyunting), jumlah kebupaten dan kecamatan NTT, (BPS NTT 

2018) 
82 Sry Yuliawati, “Pengukuran Gatra Sosial Budaya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur,” Jurnal 

Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Volume 15, no. 1 (January 11, 2013): 139–154, 

accessed October 11, 2021, https://journal.uny.ac.id/index.php/jpep/article/view/1091. 
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beribadah, dan tata cara mengelola alam serta tata cara komunikasi. Namun, 

ada juga suku yang tidak mudah dipengaruhi oleh arus globalisasi dan arus 

modernisasi. Beberapa contoh nyata adalah Suku Anak Dalam di Jambi, Suku 

Baduy di Banten, Suku Korowai di Papua, Suku Laut di Riau, Suku Polahi di 

Gorontalo, Suku Boti di Timor Tengah Selatan. Secara garis besar, alasan 

utama penolakan pengaruh luar karena terikat dengan kebiasaan lama yang 

diwariskan dari nenek moyang. 

Suku Boti merupakan salah satu suku yang tegas menolak segala jenis 

dan bentuk modernisasi dalam kehidupan masyarakatnya. Hal ini disebabkan 

oleh sistem kekerabatan yang lebih menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal 

seperti karya seni, hukum adat, sistem kepercayaan, pola pikir dan tradisi 

yang dilakukan secara turun temurun. Perkembangan teknologi dan informasi 

ini tidak membawa perubahan yang berarti bagi komunitas Suku Boti. Mereka 

tetap mempertahankan kemurnian adat mereka, dengan menutup diri dari 

pengaruh nilai-nilai budaya luar. Karena itulah, anggota suku ini diharuskan 

tinggal dalam area yang telah diberi pagar kayu keliling. Budi Setyaningrum 

menjelaskan kearifan lokal merupakan bagian dari kebudayaan yang bernilai 

tinggi, atau mengandung nilai-nilai yang luhur. Budaya yang tercipta 

membentuk dan menumbuhkan identitasnya sebagai manusia seutuhnya. 

Setiap orang memiliki identitas yang dibangun oleh budayanya, dan kearifan 

lokal hadir dalam budaya yang membentuk identitas manusia itu.83 Lebih 

lanjut Ulfah Fajarini menjelaskan Kearifan lokal adalah pandangan hidup, ilmu 

pengetahuan dan berbagai strategi dalam kehidupan yang berwujud aktivitas 

yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah 

dalam pemenuhan kebutuhan mereka atau dengan kata lain, keseluruhan 

pengetahuan yang dimiliki oleh sekelompok manusia dan dijadikan sebagai 

pedoman hidup untuk menafsirkan lingkungannya dalam bentuk tindakan-

tindakannya sehari-hari.84  Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan 

bahwa budaya kearifan lokal/tradisi adalah hal sentral dalam kehidupan 

masyarakat lokal seperti Suku Boti dalam menjalani aktivitas setiap hari, 

sehingga tidaklah mengherankan jika mereka tidak mudah goyah atau 

terpengaruh oleh peradaban dan modernisasi yang masif terjadi. 

                                                                 
83 Naomi Diah Budi Setyaningrum, “Budaya Lokal Di Era Global,” Ekspresi Seni : Jurnal Ilmu 

Pengetahuan dan Karya Seni Volume 20, Nomor 2 (November 1, 2018): 102–112, 

accessed October 11, 2021, http://journal.isi-

padangpanjang.ac.id/index.php/Ekspresi/article/view/392. 
84 Ulfah Fajarini, “Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter,” Sosio Didaktika: 

Social Science Education Journal Volume 1, no. nomor 2 (December 2014): 123–130, 

accessed October 11, 2021, http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/SOSIO-

FITK/article/view/1225/1093. 

http://journal.isi-padangpanjang.ac.id/index.php/Ekspresi/article/view/392/290
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Interpretasi Suku Boti dalam kehidupan kesehariannya sangat sederhana 

dan sumber kehidupan mereka berasal dari alam. Salah satu kebiasaan Suku 

Boti yang sering dilakukan sebelum beraktivitas adalah meminta petunjuk 

kepada penjaga alam (uis pah) dan penjaga langit (uis neno) yang dipimpin 

oleh raja Namah Benu. Suku Boti masih menganut sistem pemerintahan yang 

dipimpin oleh raja sehingga tidaklah mengherankan jika segala sesuatu yang 

berkaitan dengan Suku Boti harus melalui raja. Raja diyakini sebagai titisan 

dewa dalam mengambil keputusan maupun memimpin rakyatnya. Raja 

menjadi bagian vital bagi masyarakat Boti. Segala sesuatu yang berkaitan 

dengan Suku Boti dan juga wilayah Suku Boti adalah bagian dari kekuasaan 

raja. Jika segala sesuatu dilakukan tanpa sepengetahuan raja, maka akan 

mendapat hukuman dari halaika (dewa). Suku Boti sangat menjunjung tinggi 

budaya dalam kehidupan kesehariannya. Budaya dalam Suku Boti bisa 

dideskripsikan seperti presiden dan negara. Artinya tanpa presiden 

operasional negara akan lumpuh dan tidak berjalan normal. Hal itu tercermin 

dari setiap kebijakan dan setiap keputusan yang di buat oleh Namah Benu 

(raja Boti). Namah Benu memiliki kebijakan tersendiri dalam menyikapi hal-

hal seperti perkawinan, pengelolaan alam, kebiasaan sehari-hari yang 

berkaitan dengan masyarakat, tata cara penyambutan tamu, budaya luar, 

pendidikan, tradisi, pekerjaan, tata ibadah dan sebagainya. 

 

D. SISTEM PERKAWINAN SUKU BOTI 
Perkawinan merupakan salah satu fase terpenting dalam kehidupan 

manusia sebagai makhluk sosial. Pelaksanaan perkawinan mayoritas 

masyarakat Indonesia tidak bisa dilepaskan dari adat-istiadat yang berlaku. 

Sebagai contoh masyarakat Suku Boti di desa Boti, Kecamatan Kie, Kabupaten 

Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Suku Boti menganut 

sistem perkawinan patrilineal (garis keturunan ditarik dari keturunan laki-laki). 

Penguasa Suku Boti dalam hal ini raja mempunyai aturan sebelum 

wanita dan pria melangsungkan perkawinan. Setiap wanita yang hendak 

melakukan perkawinan/pernikahan harus memenuhi syarat yaitu wanita bisa 

menenun dan laki-laki bisa membangun rumah/memiliki rumah sendiri 

(mandiri) serta mampu mengelola perkebunan sendiri. Hal ini dilandaskan 

atas asas keamanan dan kenyamanan pasangan yang akan menikah/ 

membangun keluarga sendiri. Jika wanita dan pria belum bisa memenuhi 

kedua syarat tersebut maka tidak diizinkan menikah. Syarat lainnya adalah 

wanita dan pria harus sesama Suku Boti. Artinya laki- laki tersebut memilih 

wanita dari sesama Suku Boti dan sebaliknya. Jika tidak memenuhi syarat 

tersebut atau wanita dan pria memilih orang di luar Suku Boti, maka akan 

dikenakan sanksi yaitu meninggalkan wilayah Boti bagi wanita dan pria yang 
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tidak memiliki pasangan sesama Suku Boti atau tidak mengambil bagian 

penting dalam setiap kegiatan/ritual yang di lakukan oleh Suku Boti walaupun 

diundang untuk hadir dalam pembicaraan adat. Hal tersebut dilakukan 

dengan alasan telah melanggar aturan yang telah diwariskan secara turun 

temurun oleh nenek moyang. Berikut ini adalah beberapa tahapan/ritual 

perkawinan Suku Boti: 

a. Noin solo tua boit mese (pemberian satu botol Sopi) 

Pemberian satu botol Sopi (sejenis minuman alkohol) sebagai 

pembukaan perkawinan adat.85 Keluarga pihak laki-laki akan menghubungi 

perantara atau juru bicara untuk menyampaikan maksud dari pihak laki-laki 

dan keluarga kepada keluarga pihak perempuan. Tua adat (meo) ditunjuk 

oleh komunitas sebagai juru bicara. Juru bicara harus mampu melakukan 

Natoni (pantun adat yang dilantunkan saat upacara adat). Juru bicara dan 

beberapa anggota keluarga pihak laki-laki akan bertemu dengan keluarga 

pihak perempuan dengan membawa sopi, uang perak dan makanan. 

Makanan biasanya terdiri atas ayam yang sudah dibakar dan nasi jagung yang 

diletakkan di dalam okobeti (tempat yang digunakan untuk meletakkan 

makanan). Sopi yang dibawa oleh keluarga laki- laki mempunyai makna 

ketulusan dari kedua pihak keluarga yang memiliki kepentingan bersama. 

Uang perak sebagai bukti adanya kesepakatan di antara keluarga kedua belah 

pihak. Bila tahapan ini selesai maka pasangan laki- laki dan perempuan sudah 

sah sebagai suami istri dan dapat tinggal serumah. Setelah itu, mereka akan 

menghadap raja untuk melaporkan bahwa mereka telah sah sebagai 

pasangan suami istri dengan membawa okomama (tempat sirih yang berisi 

sirih pinang) dan selimut sebagai simbol penghormatan kepada raja untuk 

mendengarkan petuah/nasihat dalam berumah tangga.86 

 

b. Puah ha na’a blin ma maunsa”na’taken (pinang yang sudah siap di 

petik buahnya dan sirih siap di petik buahnya). 

Pesta perkawinan adat dilaksanakan dengan mengundang banyak orang. 

Pesta ini dilaksanakan bila kedua pasangan suami istri telah berkecukupan. 

Hidup berkecukupan dalam artian memiliki tempat tinggal, hasil kebun dan 

hasil ternak yang cukup atau dengan kata lain sudah mandiri dalam 

membangun rumah tangga dengan segala usaha dan daya tanpa bantuan 

pihak lain. Walaupun demikian, keluarga dan kerabat akan tetap campur 

                                                                 
85 Sopi: Sejenis Minum Beralkohol. 
86 juliana ndolu, Hukum Adata Perkawinan Suku Boti Kabupten Timor Tengah Selatan (TTS 

(Kupang, 2014), accessed October 11, 2021, 

https://www.academia.edu/40245786/Hukum_Adata_Perkawinan_Suku_Boti_Kabupten

_Timor_Tengah_selatan_TTS. 
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tangan dalam pelaksanaan acara adat seperti pembangunan tenda, 

pemotongan ternak dan penyambutan tamu serta keberlangsungan acara.87 

 

c. Upacara Kaosnono (mengganti marga istri dengan marga suami) 

Upacara Kaosnono dilaksanakan setelah semua upacara adat perkawinan 

selesai. Kaosnono merupakan upacara adat untuk memberikan nama kepada 

istri atau mengganti marga istri dengan marga suami.88 Upacara Kaosnono 

dilaksanakan ditempat tinggal keluarga perempuan. Saat upacara Kausnono 

keluarga perempuan menyiapkan satu keping uang perak. Uang perak yang 

disiapkan diberikan oleh saudara laki-laki kepada saudara perempuan yang 

menikah kemudian diambil kembali oleh saudara laki-laki. Pemberian uang 

perak atau kalung kepada keluarga perempuan sebagai simbol istri akan 

menggunakan marga suami. Dalam pelaksanaan upacara Kaosnono, Atoin 

Amaf (saudara laki-laki dari pihak perempuan) akan menyumbang seekor babi 

betina. Babi berwarna hitam dan kain dibawa ke rumah keluarga suami. Babi 

dan kain sebagai simbol perempuan telah melepaskan diri dari ritual adat 

keluarganya dan akan mengikuti ritual adat suami. Babi yang dibawa ke 

rumah keluarga laki-laki akan disembelih untuk dinikmati oleh keluarga dekat 

dari pihak suami. Perempuan yang belum menikah dilarang mengambil 

bagian dalam acara ramah tamah. Sebab hal tersebut di percayai sebagai 

kutukan bahwa mereka tidak menikah jika menikmati sajian adat yang 

dihidangkan.89 

 

d. Penyerahan Ike Suti 
Ike adalah alat untuk memintal benang sedangkan suti adalah alas untuk 

alat memintal benang.90 Ike Suti merupakan harta warisan dari keluarga 

perempuan yang diserahkan kepada perempuan yang sudah menikah adat 

dan akan menjadi bagian dari keluarga laki-laki. Penyerahan Ike suti dilakukan 

oleh Atoin Amaf (saudara laki-laki dari pihak perempuan). Ike suti yang 

diserahkan seperti makanan, kain, uang perak, uang kertas, perak, muti 

(gelang/kalung), ternak berpasangan dan dibawa bersama pada saat keluarga 

mengantar perempuan ke keluarga pihak laki-laki.91 

 

                                                                 
87 “Puah Dan Manus Merupakan Buah Yang Sering Digunakan Oleh Sebagian Besar 

Masyarakat Suku Dawan Dalam Upacara Penyambutan Tamu, Pernikahan Dan Ritual 

Keagamaan.,”. 
88 Kaosnono: Sejenis Upacara Adat Untuk Memberikan Nama Kepada Istri. 
89 ndolu, Hukum Adata Perkawinan Suku Boti Kabupten Timor Tengah Selatan (TTS. 
90 Ike Suti:Tahap Terakhir Setelah Upacara Adat Pergantian Marga Wanita. 
91 ndolu, Hukum Adata Perkawinan Suku Boti Kabupten Timor Tengah Selatan (TTS. 
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e. Berbalas kunjungan antara laki-laki dan perempuan sebagai bentuk 

ucapan terima kasih kepada keluarga besar 

Tahapan-tahapan perkawinan di atas merupakan tradisi yang dilakukan 

oleh masyarakat Boti secara turun temurun. Masyarakat Boti sangat 

menjunjung tinggi kesakralan perkawinan. Tahapan perkawinan sangat kental 

dengan ritual adat. Mulai dari peminangan sampai dengan pelepasan marga 

perempuan. Semua ritual yang dilakukan memiliki makna kebaikan bagi 

kehidupan rumah tangga dan keturunan yang akan datang.92 

 

E. SISTEM KEPERCAYAAN SUKU BOTI 

H.G. Schulte-Nordholt adalah seorang antropolog Belanda yang 

melakukan studi mendalam atas struktur sistem politik orang Atoni di Timor. 

Yang dimaksudkan dengan sistem kehidupan orang Atoni adalah hubungan 

atau interaksi yang kuat antara ritus mite dan organisasi sosial politik dengan 

tatanan-tatanan simbolik (termasuk didalamnya waktu). Dalam interaksi ini, 

orang Atoni melihat diri, kehidupan dan dunia mereka dalam kerangka 

pemikiran kosmologi yaitu tatanan alam semesta. Kehidupannya dilihat 

sebagai bagian dari alam semesta itu. Dalam rangka mewujudkan dirinya 

didalam hubungan dengan alam semesta atau kosmos, agama yang dalam 

konteks ini adalah sistem keyakinan tradisional orang Atoni memegang 

peranan yang sangat penting. Dalam sistem kepercayaan orang Atoni, ilah 

tertinggi disebut uisneno (tuhan langit). Dalam ritus uisneno disembah 

dengan berbagai cara sebagaimana memanifestasikan dirinya dalam berbagai 

bentuk atau wujud. Misalnya, sebagai buaya atau matahari atau bulan yang 

memberi kebenaran (Tetus) memberi kedamaian (Manikin), kesejukan 

(Oetene) hikmat atau kepandaian (Apinat). Dalam keyakinan orang Atoni, 

Uisneno mencakup tuhan langit dan tuhan bumi dan karena itu uisneno 

dipahami dan diyakini dalam dua wujud kehadiran yaitu uisneno mnanu yaitu 

tuhan langit yang yang tidak kelihatan dan uisneno pala yang 

mengidentifikasikan diri dalam bentuk buaya dalam air sungai atau danau 

(Nifu) sebagai tuan air (uis oe) berbentuk ular piton atau sebagai uis meto 

(tuhan dari tanah kering). Sebagai uisneno mnanu yang dilangit ia selalu 

memberikan kehangatan menyebabkan pergantian musim dan waktu yang 

didalamnya petani menanam dan menuai. Karena Uisneno Mnanu adalah Ilah 

tertinggi maka tugas Uisneno Pala adalah menyampaikan doa-doa yang 

disampaikan oleh orang Atoni kepada uisneno mnanu. Kadang-kadang 

uisneno pala itu diidentifikasikan dengan roh atau arwah para leluhur agar 

dapat menyampaikan doa-doa tersebut. Selain uisneno orang Atoni juga 

                                                                 
92 Ibid. 
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percaya adanya roh-roh atau nitu yang berada di sekeliling orang Atoni, ada 

dalam lubang batu atau lubang pohon, nitu ini dianggap sebagai kekuatan 

yang mengalir keluar dari uisneno, dianggap demikian karena uisneno 

dipercaya sebagai asal mula dari segala sesuatu dialam semesta ini. Dalam 

kehidupan sehari-hari roh-roh ini hadir dalam bentuk pah nitu (roh-roh dunia 

atau roh penjaga bumi) dan pah tuaf atau naid juf (tuan atau penguasa 

sebuah wilayah teritori) istilah pah nitu berhubungan dengan nitu yakni roh 

dari orang sakti atau orang-orang yang sudah meninggal. Kepercayaan 

terakhir adalah pada le’u berarti suci, kramat, menimbulkan rasa kagum atau 

segan dalam dirinya sendiri, karena itu le’u disatu sisi merupakan sumber 

bencana atau menyebabkan bencana, namun disisi lain memberikan 

keuntungan atau kebaikan. Orang Atoni membedakannya dalam beberapa 

macam: le’u nono atau kesuburan dan le’u musu atau permusuhan, le’u fenu 

yang digunakan selama kehamilan dan kelahiran bayi, Le’u Abanat digunakan 

pada saat menjinakkan kerbau dan le’u kinat yang digunakan pada saat 

menenun.93 

Kepercayaan atau keyakinan (agama) merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari kehidupan manusia. Hal itu tercermin dari pola hidup, 

tingkah laku dan aktivitas sehari-hari. J.H. Leuba menjelaskan agama sebagai 

cara bertingkah laku, sebagai sistem kepercayaan atau sebagai emosi yang 

bercorak khusus. Sementara Thouless mendefinisikan agama sebagai 

hubungan praktis yang dirasakan dengan apa yang dia percayai sebagai 

makhluk atau sebagai wujud yang lebih tinggi dari manusia. 94  Definisi 

tersebut mewakili sistem kepercayaan yang dianut oleh Suku Boti. Sistem 

kepercayaan Suku Boti adalah Animisme atau Halaika yang biasa di sebut 

uisneno (Penguasa langit) dan uispah (penguasa alam) yang mempunyai 

wujud fisik berupa matahari (nai’ manas) dan istrinya bulan (bi funan) 

keduanya secara bergantian menguasai siang dan malam. Jika keduanya 

sedang tidur maka bumi menjadi gelap tetapi jika sang matahari saja yang 

sedang beristirahat maka kegelapan bumi dikuasai oleh terangnya bulan. 

Bintang-bintang (kfun) diibaratkan sebagai anak-anak matahari dan bulan. 

Dalam kesehariannya, bintang itu menjadi utusan-pembantu dari uisneno. 

                                                                 
93 Aulia Wihelmina Konay, “Waktu Dalam Kosmologi Orang Boti Dalam Di Timor Sebuah 

Studi Dari Perspektif ‘Waktu Suci’ Menurut Mircea Eliade” (Fakultas Teologi UKDW, 2017), 

17-18. 
94 Abdul Hamid, “Agama Dan Kesehatan Mental Dalam Perspektif Psikologi Agama,” Jurnal 

Kesehatan Tadulako Vol.3, No. 1 (2017). 
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Seluruh cara berpikir ini ditempatkan dalam kerangka atau kategori waktu 

tradisional yakni hari.95 

Orang Boti percaya akan siklus hari yang berbeda dari hari yang sudah 

ditetapkan oleh pemerintah yaitu siklus tujuh hari tetapi siklus sembilan hari 

serta norma-norma tingkah laku yang cocok untuk setiap hari. Deskripsi siklus 

hari meliputi: (a) Neon ai atau hari api. Api sangat penting bagi kehidupan 

manusia, karena berguna untuk memasak, membakar, menerangi kegelapan, 

dan menghangatkan tubuh. Namun, api juga bisa membahayakan manusia 

karena itulah Orang Boti sangat berhati-hati, jika tidak maka kemungkinan 

akan terjadi kebakaran besar, (b) Neon Oe atau hari air. Seperti api, air juga 

mempunyai fungsi ganda, entah positif atau negatif. Orang Boti Dalam sangat 

berhati-hati memanfaatkan air karena bisa terjadi banjir atau dewa air yaitu 

buaya bisa memangsa korban, (c) Neon Besi atau hari besi atau tembaga. 

Pada hari besi atau tembaga, Orang Boti sangat berhati-hati menggunakan 

barang yang terbuat dari besi. Jika tidak maka orang bisa terluka karena 

tersakiti oleh besi atau tembaga, (d) Neon Uisneno Ma Uis Pah atau hari dewa 

bumi dan dewa langit. Hari keempat diisi dengan kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan ibadah kepada dewa langit dan dewa bumi, (e) Neon 

Suli atau hari pertengkaran atau perselisihan. Pada hari kelima Orang Boti 

Dalam sangat berhati-hati dalam berbicara karena bisa terjadi perselisihan 

atau pertengkaran diantara mereka. Tetapi, hari itu juga sangat tepat 

digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi antar 

individu dalam komunitas, (f) Neon Masikat atau hari perebutan. Pada hari ini 

tidak dimaksudkan sebagai kesempatan untuk merebut harta milik orang lain. 

Sebaliknya, hari perebutan adalah kesempatan orang yang bekerja dengan 

giat untuk mendapat keuntungan berlipat ganda, baik berupa hasil alam atau 

kebun maupun finansial, (g) Neno Naek atau hari besar, yaitu hari dimana 

orang Boti membina persaudaraan, membangun kerukunan, meningkatkan 

persekutuan, dan menjauhkan perselisihan, (h) Neon li’ana atau hari anak-

anak, yaitu hari dimana anak-anak mendapatkan kebebasan untuk 

mengekspresikan diri, menggali dan mengembangkan potensi diri melalui 

berbagai kegiatan yang cocok untuk anak-anak, (i) Neon Tokos atau hari 

istirahat, yaitu hari orang Boti beristirahat dari semua pekerjaan pribadi. 

Mereka berkumpul di dalam lopo di lingkungan istana raja untuk 

mendengarkan wejangan raja serta mengerjakan berbagai kegiatan yang 

cocok untuk laki-laki dan perempuan dalam semangat gotong royong.96 

                                                                 
95 Konay, “Waktu Dalam Kosmologi Orang Boti Dalam Di Timor Sebuah Studi Dari Perspektif 

‘Waktu Suci’ Menurut Mircea Eliade.”, 17-18. 
96 Ibid., 21-22. 
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Suku Boti menggunakan bahasa Dawan untuk berkomunikasi dengan 

sesama masyarakat sekitarnya. Suku Boti juga menggunakan Ritual natoni 

dan bonet (sejenis tarian dan berbalas puisi dalam acara pernikahan maupun 

acara resmi seperti panen, penyambutan tamu dan acara gotong royong) 

sebagai bentuk penghormatan kepada tamu maupun tradisi sakral yang rutin 

di lakukan oleh Suku Boti dalam siklus sembilan hari. 

 

F. PENDIDIKAN SUKU BOTI  
Pendidikan adalah salah satu faktor penting dalam menghasilkan 

manusia yang beradab dan berkarakter serta bernilai jual tinggi dalam 

berbagai aspek. Pendidikan juga merupakan alternatif untuk membebaskan 

manusia dari jerat kemiskinan dan jerat penjajahan mental. Menurut KBBI 

Pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tata cara laku seseorang 

atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik.97 Dengan kata 

lain pendidikan adalah wadah atau sarana yang dipakai untuk mendidik 

seseorang demi kebaikan seseorang tersebut dalam upaya 

mendewasakannya. Syarbini menyebutkan bahwa pendidikan bukan hanya 

sekedar menumbuhkan dan mengembangkan keseluruhan aspek 

kemanusiaan tanpa diikat oleh nilai-nilai karakter, tetapi nilai itu merupakan 

pengikat dan pengarah proses pertumbuhan dan perkembangan tersebut.98 

Dalam konteks masyarakat Suku Boti, pendidikan masih menjadi 

permasalahan utama. Hal ini disebabkan oleh budaya masyarakat Boti yang 

menganggap pendidikan bukanlah hal yang penting. Masyarakat Boti lebih 

mementingkan hal lain seperti biaya pernikahan dan biaya adat lebih penting. 

Sebagai contoh dalam pernikahan atau tradisi lainnya, keluarga berani 

mengeluarkan uang yang cukup besar dan juga mengorbankan hewan 

peliharaan untuk keberlangsungan acara, namun mengabaikan biaya untuk 

pendidikan anak. Anak adalah masa depan keluarga, anak adalah masa depan 

bangsa dan juga masa depan daerah. Namun, sering kali budaya seperti acara 

nikah, kumpul keluarga untuk penggalangan dana nikah serta acara lainnya 

lebih diutamakan. Pendidikan juga sering dianggap kurang penting bagi anak-

anak karena pola pikir yang sudah tertanam dalam pemikiran mereka adalah 

orang yang sekolah belum tentu bisa sukses dan justru orang yang tidak 

bersekolah lebih sukses dibandingkan orang yang berpendidikan. Inilah 

                                                                 
97 KBBI “pengertian Pendidikan”, (Jakarta 2021). 
98  Lei Zhang et al., “[Correlation Analysis of Major Agronomic Characters and the 

Polysaccharide Contents in Dendrobium Officinale].,” Zhong yao cai = Zhongyaocai = 

Journal of Chinese medicinal materials 36, no. 10 (May 1, 2013): 1573–1576, accessed 

April 27, 2022, https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pkn/article/view/746. 
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bentuk feodalisme modern yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan 

menjadi satu tradisi yang sudah mendarah daging. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Selatan 

2019, tingkat pendidikan masih sangat rendah. Dari jumlah keseluruhan 

penduduk Timor Tengah Selatan, hanya 6,71% yang menyelesaikan studi di 

perguruan tinggi (DIII-S3), sedangkan yang menyelesaikan sekolah tingkat 

SMA 15,58%, tingkat SMP 19,72%, tingkat SD 25,08% dan yang lebih 

memilukan adalah 32,90% tidak memiliki ijazah dan putus sekolah.99 Dari data 

BPS di atas, suku Boti masuk dalam kategori tidak memiliki ijazah dan jika 

memiliki, tidak diizinkan tinggal di desa Boti dengan alasan telah melanggar 

sistem kekerabatan yang telah di wariskan oleh nenek moyang. 

 

G. NILAI-NILAI KEARIFAN SUKU BOTI 

Nilai merupakan hasil dari sebuah ujian dan nilai juga merupakan sebuah 

karya yang dihasilkan dari kebudayaan. Endang Sumantri mendefinisikan nilai 

sebagai Sesuatu yang berharga, yang penting dan berguna serta 

menyenangkan dalam kehidupan manusia yang dipengaruhi pengetahuan 

dan sikap yang ada pada diri atau hati nuraninya. Rezki Hariko menjelaskan 

bahwa nilai pada dasarnya disebut sebagai standar penuntun dalam 

menentukan sesuatu itu baik, indah, berharga atau tidak, yang dijadikan 

sebagai rujukan dan keyakinan dalam melakukan suatu tindakan.100 Definisi 

dari nilai tersebut merupakan perwujudan yang dianut oleh Suku Boti. 

Suku Boti merupakan salah satu suku warisan kerajaan Timor (Atoin 

Meto) yang masih tersisa dan merupakan suku tertua di tanah timor. Suku 

Boti memegang teguh ajaran dan sistem nilai yang diwariskan oleh nenek 

moyang secara turun temurun. Budaya Suku Boti memiliki nilai-nilai luhur 

yang positif seperti:  

1. Nilai tentang prinsip dasar kehidupan manusia, 

2. Nilai tentang prinsip manusia dalam berkarya, 

3. Nilai tentang prinsip hubungan manusia dengan manusia lainnya, 

4. Nilai tentang prinsip manusia dengan dirinya sendiri,  

5. Nilai tentang prinsip dasar manusia dengan kebudayaan,  

6. Nilai tentang prinsip dasar manusia dengan Tuhan, 

7. Nilai tentang prinsip dasar manusia dengan alam, 

                                                                 
99 Badan Pusat Statistik (Penyunting), Presentase penduduk Berumur 15 tahun keatas 

menurut ijazah teritinggi 2019 (Soe:Berita Resmi Statistik, 20 Januari 2021). 
100 Rezki Hariko, “Ilmu Bimbingan Dan Konseling, Nilai Dan Kesejahteraan Individu: Studi 

Literatur,” Jurnal Konseling dan Pendidikan Vol. 4, no. 2 (June 2016): 118–123, accessed 

April 27, 2022, 

https://jurnal.konselingindonesia.com/index.php/jkp/article/view/160/130. 
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8. Nilai tentang prinsip dasar manusia dengan keluarga, 

9. Nilai tentang prinsip dasar manusia dalam beradaptasi dengan keadaan, 

10. Nilai tentang prinsip dasar manusia dalam etika dan tanggung jawab. 101 

 

Implementasi dari nilai-nilai positif di atas adalah masyarakat Boti tidak 

menutup diri terhadap masyarakat luar dan nilai-nilai yang sudah tertanam di 

jalankan dengan baik serta dijunjung tinggi. Hal inilah yang membuat Suku 

Boti begitu unik dan sangat bagus untuk didatangi. Sikap masyarakat Boti 

yang menjunjung tinggi nilai etika dan nilai kesopanan dapat kita jumpai 

ketika ada orang bertamu, maka akan disambut dan diperlakukan seperti raja. 

Artinya akan dijaga dan dilayani segala kebutuhannya seperti makan, minum, 

tempat tinggal dan sebagainya. Hal menarik lainnya adalah orang yang 

bertamu dianggap sebagai bagian dari mereka ketika menerima pemberian 

berupa sirih pinang. 

Nilai-nilai kearifan yang diwarisi oleh Suku Boti merupakan perwujudan 

dari kehidupan yang didambakan setiap manusia. Nilai-nilai kearifan Suku 

Boti secara tidak langsung telah mewarisi segi kehidupan manusia yang 

sebenarnya yaitu merasa diterima dan dihargai, tanpa melihat status dan 

kedudukan orang lain. Hal inilah yang menjadi alasan utama Suku Boti tidak 

menerima segala bentuk modernisasi yang dikhawatirkan akan merusak nilai-

nilai luhur yang sudah bangun beribu-ribu tahun. Namun tidak bisa dipungkiri 

bahwa dunia semakin hari semakin berubah. Sehingga lama-kelamaan akan 

turut mempengaruhi nilai-nilai yang ada. 

Di samping nilai-nilai positif di atas, terdapat juga nilai-nilai negatif yang 

terkandung dalam budaya Suku Boti seperti:  

1. Nilai-nilai adat yang terlalu mengikat masyarakat,  

2. raja menjadi sumber hukum adat dan kepatuhan kepada raja adalah 

penyerahan mutlak,  

3. kekuatan politik dan hukum hanya dikelola oleh tua-tua adat,  

4. tidak semua anak diizinkan untuk bersekolah, 

5. tidak menerima bantuan apapun dari luar,  

6. tidak melebur dalam sistem modernisasi,  

7. Nilai-nilai adat mengikat masyarakat/tidak memberi kebebasan untuk 

berubah, dan 

8. Masyarakat Boti kurang berkembang/cukup puas dengan keadaan.102  

                                                                 
101 Asep Yudha Wirajaya, Dominikus Rato et al., Ekspresi Kebudayaan Dan Keadilan Dalam 

Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Bagi Masyarakat Adat  (Jakarta: Media Sains 

Indonesia, 2020), 481. 
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Nilai-nilai negatif tersebut menghambat lajunya perkembangan 

kehidupan masyarakat dari sisi pendidikan dan ekonomi serta tingkat 

kehidupan yang terkekang oleh budaya. Hal ini menjadi masalah yang 

kompleks bagi masyarakat Boti secara khusus dan masyarakat TTS secara 

umum. Dengan kata lain, budaya terlalu mengekang kehidupan masyarakat 

untuk berkembang. 

Dalam perspektif humaniora, Suku Boti memiliki keunggulan seperti 

nilai-nilai positif yang sudah dipaparkan sebelumnya, namun ekonomi dan 

pendidikan menjadi persoalan yang memprihatinkan. Dengan kata lain, 

masyarakat kurang memperhatikan apa yang harus dilakukan untuk meng-

upgrade diri dalam gerakan modernisasi yang semakin gencar terjadi. Secara 

praktis, budaya seharusnya bisa menjadi jembatan untuk memajukan 

masyarakat dari berbagai aspek seperti pendidikan dan ekonomi, namun yang 

terjadi adalah kebalikannya. Hal tersebut menjadi satu budaya yang melekat 

dalam diri sebagian besar masyarakat Suku Boti. Nilai-nilai negatif yang 

melekat pada Suku Boti menyebabkan ketimpangan dari berbagai aspek 

seperti pendidikan, status sosial, psikologis dan sebagainya. 

 

1. Pengaruh Feodalisme Dalam Masyarakat Suku Boti 

Suku Boti merupakan suku yang memegang erat tradisi dari nenek 

moyang. Tradisi Suku Boti memberikan nilai-nilai positif seperti yang sudah 

diuraikan sebelumnya, namun tradisi negatif yang masih melekat seperti raja 

menjadi sumber hukum adat dan kepatuhan kepada raja adalah penyerahan 

mutlak, menjadi sorotan utama bagi banyak pihak. Hal tersebut bisa di 

katakan sebagai bentuk feodalisme masa lalu yang masih melekat dalam 

kebudayaan Suku Boti. Artinya raja dianggap sebagai dewa yang memiliki 

segalanya dan berkuasa atas apapun yang ada. Sistem seperti ini mirip seperti 

sistem feodalisme yang memiliki tanah dan memberikan kewenangan kepada 

pihak lain untuk mengelola tanahnya dengan upeti akan dikembalikan kepada 

raja ketika membuahkan hasil. Walaupun secara umum di terima oleh 

masyarakat sebagai bentuk pengabdian dan kesetiaan, namun hal tersebut 

telah mencoreng nilai-nilai berdemokrasi suatu daerah. Setiap kebijakan raja 

Boti seperti tidak terlalu terbuka dengan peradaban dunia dan tidak memberi 

kebebasan pada anak untuk turut serta dalam pendidikan akan menghambat 

pertumbuhan serta masa depan anak. Hal ini turut berpengaruh terhadap 

                                                                                                                                                          
102 Hasil wawancara informal dengan beberapa narasumber yang layak dipercaya di Soe, 

Timor Tengah Selatan, tanggal 16 Mei 2021, dengan menggunakan aplikasi telepon 

seluler. 



   

44 | Feodalisme Budaya & Konsep Pendidikan Agama Kristen yang Membebaskan 

indeks pembangunan manusia yang berpartisipasi dalam pembangunan serta 

tingkat kemiskinan akan meningkat.  

Sisi lain dari nilai feodalisme yang mengakar pada masyarakat Suku Boti 

adalah kekuatan politik dan hukum hanya dikelola oleh tua-tua adat serta 

tidak mau melebur dengan sistem modernisasi. Jika dibawakan dalam 

konteks yang lebih luas yaitu Indonesia, maka nilai-nilai tersebut telah 

mencoreng nilai kebebasan dalam berekspresi dan berkreasi. Sebagai contoh 

seorang anak yang punya potensi dalam politik, namun karena sistem 

perpolitikan dalam Suku Boti lebih mengutamakan keturunan raja dan kaum 

bangsawan maka orang tersebut akan mengurungkan niatnya dalam 

berpolitik. Jika memaksakan diri maka akan diusir dari desa Boti dengan 

alasan telah melangkahi setiap aturan yang dibuat oleh raja, tua-tua adat 

terutama nilai-nilai yang telah diwariskan oleh nenek moyang. Hal ini tentu 

menjadi janggal, sebab Indonesia sendiri merupakan negara yang 

memberikan kebebasan kepada setiap orang yang mempunyai potensi dalam 

dunia politik maupun potensi lainnya untuk berkreasi demi kemajuan bangsa.  

Akibat dari problematika dan sistem di atas, maka secara tidak sadar 

masyarakat Boti di biarkan hidup dalam kemiskinan dalam berbagai aspek 

seperti pendidikan dan ekonomi. Hal inilah yang menjadi titik tolak 

kemunduran suatu daerah dan juga bangsa. Jika hal ini tidak ditangani 

dengan baik maka secara sadar maupun tidak sadar akan menimbulkan 

masalah lain seperti pola hidup masyarakat yang stagnan dengan situasi dan 

nyaman dengan situasi yang berkelanjutan. 

Masyarakat Boti kurang berkembang/cukup puas dengan keadaan dalam 

wilayah Suku Boti adalah hasil dari sistem yang diatur raja Boti sehingga 

masyarakat Boti dalam hal ini kaum proletar tidak memiliki hak untuk 

mengembangkan diri lebih dalam hal seperti pendidikan dan kreativitas 

dalam merespon perkembangan global. Masyarakat Boti hanya dibekali 

dengan menenun dan bertani, sehingga kemampuan lain tidak mungkin 

didapatkan karena masalah yang sama yaitu tidak mendapat restu raja. 

Persoalan seperti sudah seharusnya di atasi dengan mencari jalan keluar agar 

tidak menjadi penghambat bagi masyarakat untuk berkembang dalam bidang 

pendidikan. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

PENDIDIKAN AGAMA  

DAN PEMBEBASAN PAULO FREIRE  
 

 

A. FONDASI DASAR PELAKSANAAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN 

Pendidikan agama Kristen merupakan pendidikan yang berupaya untuk 

memperbaiki pola pikir dan etika manusia yang berlandaskan Firman Tuhan, 

sehingga manusia mengalami kebaharuan yang sesuai dengan visi 

Tuhan. 103 , 104 , 105  Pendidikan agama Kristen juga menjadi sebuah wadah 

pelayanan dalam bidang pendidikan yang memberikan fondasi pengajaran 

iman Kristen kepada peserta didik melalui keluarga, gereja, dan sekolah.106 

Robet W. Pazmino sebagaimana dikutip oleh Sidjabat mengungkapkan bahwa 

Pendidikan Kristen (Christian Education) merupakan usaha bersahaja dan 

sistematis, ditopang oleh upaya rohani dan manusiawi untuk 

mentransmisikan pengetahuan, nilai-nilai, sikap-sikap, keterampilan-

                                                                 
103  Desi Sianipar, “Peran Pendidikan Agama Kristen Di Gereja Dalam Meningkatkan 

Ketahanan Keluarga,” Jurnal Shanan 4, no. 1 (March 2020): 73–92, accessed November 1, 

2021, http://ejournal.uki.ac.id/index.php/shan/article/view/1769/1355. 
104 Delipiter Lase and Etty Destinawati Hulu, “Dimensi Spritualitas Dalam Kompetensi 

Kepribadian Guru Pendidikan Agama Kristen,” SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, 

Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan Volume 13, no. 1 (March 20, 2020): 13–
25, accessed November 1, 2021, 

http://jurnal.sttsundermann.ac.id/index.php/sundermann/article/view/24. 
105 Denny A Tarumingi, “Pendidikan Agama Kristen Sebagai Panggilan Kerasulan,” Educatio 

Christi. 2020 1, no. 1 (January 30, 2020): 9–16, accessed October 14, 2021, 

https://ejournal.teologi-ukit.ac.id/index.php/educatio-christi/article/view/5. 
106 Desi Sianipar et al., “Pelatihan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Agama Kristen Remaja 

Di HKBP Jatisampurna Bekasi,” JURNAL ComunitÃ Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan 
Pengabdian kepada Masyarakat, terkhusus bidang Teknologi, Kewirausahaan dan Sosial 

Kemasyarakatan 2, no. 2 (November 2020): 447–457. 
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keterampilan, dan tingkah laku yang sesuai dengan iman Kristen; 

mengupayakan perubahan, pembaharuan dan reformasi pribadi, kelompok 

bahkan struktur oleh kuasa Roh Kudus sehingga peserta didik hidup sesuai 

dengan kehendak Allah sebagaimana dinyatakan oleh Alkitab terutama dalam 

Yesus Kristus. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fokus Pendidikan 

Agama Kristen itu adalah mengenai pembaharuan hidup seseorang supaya 

sejalan dengan kehendak Kristus dengan berlandaskan firman Tuhan yang 

tertuang dalam Alkitab. Dengan kata lain, Pendidikan Agama Kristen dapat 

disebut sebagai pendidikan berbasis Alkitab.107  

Pendidikan Agama Kristen memiliki sejarah yang panjang. Sejarah 

pendidikan Agama Kristen dimulai dari persekutuan Allah dan manusia dalam 

Perjanjian Lama. Bermula saat Tuhan telah memilih dan memanggil Abraham 

dari jauh untuk melayani kehendak-Nya yang agung guna keselamatan 

seluruh umat manusia. Bimbingan dan maksud Tuhan itu perlu dijelaskan 

kepada anak cucunya. Ishak meneruskan ajaran yang penting itu dan 

kemudian anaknya Yakub pula menanamkan segala perkara ini ke dalam 

batin anak-anaknya. Dalam Perjanjian Baru pendidikan Kristen pertama-tama 

berpusat pada Tuhan Yesus. Di samping jabatan-Nya sebagai Penebus dan 

Pembebas, Tuhan Yesus juga menjadi seorang Guru yang Agung.108 Oleh 

karena itu, fondasi pelaksanaan pendidikan agama Kristen harus melihat dari 

dari semua aspek.  

Dalam tulisan Marthen Luther sebagaimana yang dikutip oleh Desi 

Sianipar menjelaskan bahwa terdapat beberapa sorotan untuk mereformasi 

pelaksanaan pendidikan agama Kristen diantaranya adalah: 

1. Penguatan pendidikan agama Kristen dalam keluarga dapat menjadi pola, 

metode, dan solusi dalam memperbaiki dan memperkuat gereja, 

masyarakat, dan negara. Pendidikan agama Kristen yang 

dipromosikannya adalah pendidikan yang didasarkan pada ajaran 

pembenaran oleh iman, supremasi Alkitab, dan keimanan orang percaya. 

Pendidikan agama Kristen yang diberlakukannya bersifat umum, inklusif, 

dialogis, dan berorientasi pada pembentukan kesalehan (tertib, disiplin, 

penuh kasih) anggota masyarakat. 

                                                                 
107 Adida Casriarno and Demianus Nataniel, “Dinamika Pendidikan Agama Kristen Di 

Tengah Wabah Corona: Sebuah Refleksi Berdasarkan Pengajaran Paulus Dalam Galatia 

6:2,” Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen, dan Musik 

Gereja 4, no. 1 (May 17, 2020): 25–42, accessed October 14, 2021, https://journal.stt-

abdiel.ac.id/JA/article/view/135/86. 
108 Djoys Anneke Rantung, “Pendidikan Agama Kristen Untuk Keluarga Menurut Pola Asuh 

Keluarga Ishak Dalam Perjanjian Lama,” Jurnal Shanan 3, no. 2 (2019): 63–76, accessed 

April 27, 2022, http://ejournal.uki.ac.id/index.php/shan/article/view/1579/1257. 



 

Pendidikan Agama dan Pembebasan Paulo Freire | 47 

2. Pendidikan agama Kristen harus melalui pembaruan pada sistem kerja 

dan sistem hubungan yang baik dengan keluarga-keluarga, gereja, dan 

pemerintah untuk bersama-sama mewujudkan pendidikan yang 

reformatif. Pelaku PAK harus memotivasi, memajukan pemikiran-

pemikiran, berdialog, dan menyediakan perlengkapan yang diperlukan 

untuk mengimplementasikan model pendidikan yang baru. 

3. Pendidikan harus bersifat holistik. Demikian pula pada masa kini karena 

tuntutan globalisasi dan berbagai situasi yang terjadi, maka pendidikan 

juga harus memenuhi tuntutan dan kebutuhan zaman. Artinya 

pendidikan harus mencakup semua aspek, seperti pembiayaan, pendidik, 

pemangku kepentingan, pengurus gereja, keluarga serta masyarakat 

harus mendukung kelancaran pendidikan dengan segala daya dan upaya 

sepenuh hati.109 

 

B. HAKIKAT DAN URGENSI PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN 

Pendidikan adalah salah satu faktor penting dalam menghasilkan 

manusia yang beradab dan berkarakter serta bernilai jual tinggi dalam 

berbagai aspek. Pendidikan juga merupakan alternatif untuk membebaskan 

manusia dari jerat kemiskinan dan jerat penjajahan mental. Sidjabat, 

memberikan definisi pendidikan dari dua kata Latin yakni Educare yang 

berarti merawat, memperlengkapi dengan gizi agar sehat dan kuat, dan 

educere yang berarti membimbing keluar. Maka dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan merupakan sebuah upaya sadar dan sengaja untuk 

memperlengkapi seseorang atau sekelompok orang, guna membimbing 

keluar dari suatu tahapan keadaan hidup ke suatu tahapan yang lebih baik. 

Jadi dari pendapat ini dapat dikatakan bahwa sebenarnya pendidikan 

mempunyai sebuah misi transformasi. Berupaya mengubah kehidupan 

seseorang menjadi lebih baik, membuat orang tidak tahu menjadi tahu untuk 

mengenalkan kepada orang sebuah dimensi pemikiran baru yang dapat 

mentransformasi kehidupan.110 

Pendidikan yang baik akan menghasilkan bibit yang baik. Sebaliknya bibit 

yang baik akan mengikuti pendidikan dengan baik demi masa depan yang 

baik. Pendidikan dan bibit yang baik perlu didukung oleh sarana dan prasaran 

yang baik hingga berjenjang. Prosesnya berjalan secara bertahap. 

Karakteristik pendidikan tersebut merujuk pada prinsip keadilan pendidikan 

                                                                 
109 Desi Sianipar, “Reformasi Pendidikan Dan Pengaruhnya Pada Masa Kini,” Shanan 1, no. 

2 (October 2017): 103–115, accessed April 10, 2022, 

http://ejournal.uki.ac.id/index.php/shan/article/view/1494/1187. 
110 Casriarno and Nataniel, “Dinamika Pendidikan Agama Kristen Di Tengah Wabah Corona: 

Sebuah Refleksi Berdasarkan Pengajaran Paulus Dalam Galatia 6:2.” 
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bagi semua orang. Disisi lain, peran tua dan masyarakat menjadi hal 

terpenting demi berkembangnya proses pendidikan bagi semua kalangan, 

sehingga keberadaan mereka menjadi sangat vital demi mendukung maupun 

mendorong anak-anak mengenyam pendidikan. Oleh karena itu, reproduksi 

sosial pendidikan perlu mendapat perhatian yang masif. Sebagaimana yang 

dijelaskan oleh George Farkas bahwa reproduksi sosial menjadi fakta bahwa 

sebagai orang dewasa, anak-anak cenderung meniru status kelas sosial orang 

tua mereka adalah salah satu pusat empiris temuan dalam sosiologi 

ketidaksetaraan. Penentu utama dari hasil ini adalah bahwa, mulai dari taman 

kanak-kanak, akademik anak-anak kinerja berhubungan kuat dan positif 

dengan latar belakang kelas sosial orang tuanya. Satu hasil dari ini adalah 

adanya positif yang kuat hubungan sosial ekonomi orang tua status dan tahun 

sekolah selesai oleh anak-anak mereka. Karena, dalam industri modern 

masyarakat, pencapaian pendidikan menentukan pencapaian pekerjaan, yang 

pada gilirannya sangat terkait dengan pendapatan, urutan peristiwa yang 

mengarah pada reproduksi sosial relatif jelas.111 

Urutan peristiwa yang konkret menjadi landasan bagi berkembangnya 

sistem pendidikan yang lebih baik. Pendidikan yang baik melihat karakteristik 

yang kompleks dan situasional. Hal tersebut merujuk pada tempat dimana 

semua kalangan terlibat. Keterlibatan semua pihak dalam sistem pendidikan 

mencakup kurikulum, metode pengajaran, desain pembelajaran dan 

kontekstualisasi pendidikan demi meningkatkan pemahaman yang akan 

menentukan masa depan bibit-bibit yang dididik. 

 

C. TUJUAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN 

Secara umum, pendidikan terdiri dari tiga jenis, yaitu pendidikan formal, 

nonformal, dan pendidikan informal. Menurut UU Sisdiknas No.20 tahun 

2003, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan 

berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 

pendidikan tinggi. Pendidikan ini diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau 

masyarakat. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan yang mencakup 

pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan 

kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, 

pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta 

pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta 

didik. Pendidikan jenis ini dapat diadakan oleh lembaga kursus, lembaga 

pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis 
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(Michigan: Springer, 2018),3. 
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taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Sementara itu, pendidikan 

informal adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan 

lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Dimana hasilnya dapat 

diakui pemerintah sebagai setara dengan pendidikan formal dan nonformal 

setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.112 

Tujuan pendidikan menurut undang-undang dapat diartikan lebih luas 

menjadi sebuah tatanan perilaku individu dalam peranya sebagai warga 

Negara. Membentuk anak menjadi warga negara yang baik. Karena 

pendidikan merupakan bimbingan terhadap perkembangan manusia menuju 

ke arah cita-cita tertentu, maka masalah pokok bagi pendidikan ialah memiliki 

sebuah tindakan agar dapat mencapai sebuah tujuan. 113  Pembahasan 

pendidikan agama Kristen dalam kaitan keduanya karena pelaksanaan 

pendidikan agama Kristen secara formal tidak bisa berjalan sendiri, tetapi 

harus ditopang oleh pendidikan agama Kristen yang dijalankan secara 

nonformal dan informal di dalam gereja dan masyarakat. 114  Tantangan 

pendidikan Kristen saat ini diperhadapkan dengan kemajuan zaman di bidang 

pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat. Informasi dunia yang 

dapat diakses dengan mudah dan murah oleh siapa saja melalui genggaman 

tangan, menjadi tantangan yang kompleks bagi pendidik dalam mendidik 

anak didik terutama dalam perkembangan karakter yang disesuaikan dengan 

asas-asas yang berlandaskan sumber kebenaran firman Allah yaitu Alkitab. 

Pendidikan agama Kristen bertujuan untuk menyatakan kehendak Allah 

dengan mengajarkan, mendidik, membina, menasihati dan menuntun warga 

gereja atau warga kristiani maupun naradidik untuk mengenal Allah dan 

kehendak-Nya, menyatakan kasih, pengampunan, perdamaian, keadilan, 

kebenaran dalam mewujudkan Kerajaan Allah di tengah dunia. Sebagaimana 

maksud dan tujuan Kristus dalam memproklamasikan pekerjaan-Nya di 

tengah dunia dan sesama manusia. Yesus menyatakan bahwa “Roh Tuhan 
ada padaKu, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku untuk menyampaikan kabar 

baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku untuk 

memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan 

                                                                 
112 Sianipar, “Pendidikan Agama Kristen Yang Membebaskan: Suatu Kajian Historis Pak Di 

Indonesia.” 
7Maulana Irfan Rifdah Arifah Kurniawan, Shaqila Livia Resmanda, Santoso Tri Raharjo, Risna 

Resnawaty, “Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Bidang Pendidikan 

Melalui Pembangunan Dan Pengembangan Perpustakaan,” Prosding penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat 7 (2020). Accessesd April 02, 

2021: https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28559 
114 Sianipar, “Pendidikan Agama Kristen Yang Membebaskan: Suatu Kajian Historis Pak Di 

Indonesia.” 

https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28559
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bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, 

untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang” (Luk.4:18-19; Yes. 

61:1-2; Mat. 13:57; Mrk. 6:4; Yoh. 4:44).115 Pendidikan Kristiani berupaya/ 

bertujuan untuk mendampingi, memperlengkapi manusia agar mengalami 

pertumbuhan imannya secara utuh mengalami perkembangan secara fisik, 

jiwa dan roh.116 

Menurut Miler, tujuan Pendidikan Kristen adalah mengantar pelajar 

sehingga mengalami pengalaman yang benar dengan Allah, Bapa Tuhan Yesus 

Kristus, dengan kata lain tujuan merupakan usaha menjadikan peserta didik 

sebagai murid sejati. Lain halnya dengan Brian Hill dalam Pazmino 

mengatakan bahwa Pendidikan Kristen bukan sekedar kegiatan yang 

membawa manusia memiliki pengetahuan, tetapi tidak terpisah dari Allah. 

Sementara Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 

tahun 2007 Pendidikan keagamaan bertujuan memberikan pengetahuan dan 

membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam 

mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 

dalam mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. 

Hal ini berlaku untuk semua agama, termasuk pendidikan agama Kristen. 

Selanjutnya, di dalam peraturan tersebut, mengemukakan fungsi pendidikan 

agama ialah membentuk manusia Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan 

yang maha esa, berakhlak mulia mampu menjaga kedamaian dan kerukunan, 

sedangkan pendidikan keagamaan yang terdiri dari pendidikan keagamaan/ 

Agama dan Pendidikan Teologi berpungsi mempersiapkan peserta didik 

menjadi masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran 

agamanya, atau menjadi ahli ilmu agama.117 

Dengan demikian, hakikat dan tujuan pendidikan agama Kristen 

membutuhkan manusia untuk mencapai tujuannya dan merubah pola pikir, 

pola hidup, pola tingkah laku dan pola sosial masyarakat dalam bersosialisasi 

dengan masyarakat lain. 

 

 

                                                                 
115  Djoys Anake Rantung, “Pendidikan Agama Kristen Dan Politik Dalam Kehidupan 

Masyarakat Majemuk Di Indonesia,” Jurnal Shanan 1, no. 2 (October 1, 2017): 58–73, 

accessed November 1, 2021, http://ejournal.uki.ac.id/index.php/shan/article/view/1492. 
116 Slamet Santoso, “Pendidikan Kristen Konteks Sekolah: 12 Pesan Untuk Guru Dan 

Pengelola,” Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen, dan 

Musik Gereja 3, no. 1 (May 29, 2019): 77–79, accessed October 14, 2021, 

http://journal.stt-abdiel.ac.id/JA/article/download/38/26. 
117 Hasudungan Simatupang dkk, Pengantar Pendidikan Agama Kristen (Yogyakarta: Andi, 

2020), 6. 
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D. METODE PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KONTEKSTUAL 

Pendidikan agama Kristen yang kontekstual merupakan pendidikan yang 

terasing dari konteksnya. Artinya bahwa ketika konteks kehidupan berubah, 

maka diperlukan pendidikan agama Kristen yang menyesuaikan dengan 

situasi tersebut. Pendidikan agama Kristen senantiasa dinamis, kreatif dan 

peka serta tanggap terhadap perubahan konteks kehidupan (1 Kor. 9:22). 

Dalam Perkembangan dunia telekomunikasi yang sangat pesat sudah 

semestinya menjadi perhatian Pendidikan Agama Kristen. Teknologi 

Komunikasi seperti Zoom, Whatsapp, Facebook, Twiter, Microsoft teams dan 

beberapa media online lainnya perlu untuk digunakan oleh Pendidikan agama 

Kristen dalam mengedukasi masyarakat tentang pendidikan agama Kristen 

yang kontekstual dan tak terkecuali edukasi tentang solusi untuk mengatasi 

kemiskinan. Misalnya edukasi tentang mengelola keuangan, rajin menabung, 

bersyukur dengan keadaan yang ada dan jemaat juga perlu untuk 

mendapatkan edukasi untuk bertanggung jawab dengan setiap pekerjaan 

yang di emban (Ams. 6:11, Mat. 19:21 ). 

Dalam konteks suku Boti, media telekomunikasi menjadi sarana yang 

bisa membantu pendidikan agama Kristen untuk mengedukasi naradidik dan 

masyarakat. Seperti yang dilakukan Paulus dalam metode pengajarannya 

kepada jemaat di korintus dengan menyamakan dirinya sesuai kultur manusia 

yang dia temui yang notabene sedang dalam krisis moral/etika dengan tujuan 

untuk membawa mereka kepada Tuhan (1 Kor. 9:20). Untuk itu, Pendidikan 

agama Kristen perlu membuat kemasan dan edukasi yang pas melalui 

pembaharuan kurikulum, sehingga penyelenggaraan pendidikan agama 

Kristen menjadi fasilitator bagi naradidik dan masyarakat dalam berbagai 

aktivitas kehidupan. 

 

E. BIOGRAFI PAULO FREIRE 

Paulo Regulus Neves Freire merupakan salah satu pendidik radikal abad 

kedua puluh dan dikenal sebagai filsuf, intelektual publik, dan aktivis 

politik.118 Freire lahir pada 19 September 1921, di Recife, ibu kota negara 

bagian Pernambuco di timur laut Brasil. Freire lahir dalam keluarga kelas 

menengah. Ibunya Edeltrudis Neves Freire, adalah seorang Katolik yang 

berorientasi di gereja. Sementara ayahnya Joaquim Temistocles Freire, adalah 

seorang pejabat polisi militer dan seorang spiritis. Freire tumbuh bersamaan 
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Lake & Tricia Kress, 1st ed. (London: Bloomsbury Publishing, 2013), x. 
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dengan depresi ekonomi 1929 yang berdampak pada kelaparan dan 

kemiskinan terhadap banyak orang Brasil.119 

Depresi ekonomi membuat Freire dan keluarganya pindah ke Jaboatao 

Dos yang berdekatan Guararapes membuat Freire merasakan kemiskinan 

yang akut hingga kesulitan mendapatkan makanan di usia 10 tahun. 

Pengalaman hidup dalam kemiskinan di antara keluarga miskin pedesaan 

membantu Freire menjadi akrab dengan bahasa dan tata bahasa orang-orang. 

Suatu pengalaman yang membentuk keprihatinannya terhadap kaum miskin 

dan ikut membangun pandangan dunia pendidikannya yang khas sebagai 

penunjang karyanya. Itu juga membantunya menjadi lebih sadar akan dunia 

sosial di sekitarnya. Dia juga belajar untuk berempati dengan orang-orang 

yang tertindas dan dengan siapa dia berbagi kesulitan hingga bersekolah 

dengan perut kosong. Kemiskinan tidak membuat Paulo memberontak tetapi 

membawanya pada usia muda untuk merenungkan apa yang terjadi pada 

kehidupan jutaan orang. Memulai dengan memikirkan kehidupan orang-

orang di sekitarnya dan kemudian tentang kehidupan komunitas yang lebih 

besar dari populasi kotanya yang tidak memiliki apapun.120,121 

Pengalaman pendidikan Freire bermula dari rumah hingga ke sekolah 

dasar setempat. Guru pertamanya adalah seorang remaja bernama Eunice 

Vasconcelos. Freire mengingatnya dengan penuh kasih, mencatat bahwa dia 

sangat peduli dan terus-menerus merangsang rasa ingin tahu siswa untuk 

belajar. Selain itu, metode pengajaran keterampilan menulis Eunice adalah 

konsisten dengan pendekatan orang tua Freire untuk mengajarkan 

keterampilan membaca. Eunice meminta anak kelas satu untuk menulis di 

secarik kertas sebanyak-banyaknya. kata-kata yang mereka ketahui, dan 

kemudian meminta mereka untuk menulis kalimat menggunakan kata-kata 

itu. Akhirnya, dia berdiskusi dengan setiap siswa tentang makna dan 

konteksnya dari setiap kalimat. Pengalaman sekolahnya berkontribusi pada 

pengembangan pendekatan Freire terhadap pengajaran literasi. Khususnya 

ketergantungan pada kosakata pembelajar sebagai titik awal untuk 

                                                                 
119 Daniel Schugurensky, Continuum Library of Educational Th Ought, ed. Richard Bailey, 

16th ed. (London: Continuum, 2011), 10. 
120 Ana Maria Araújo Freire, Paulo Freire and Transformative Education Changing Lives and 

Transforming Communities, ed. Alethea Melling & Ruth Pilkington (London: Palgrave 

Macmillan, 2017), vii-viii. 
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pembuatan kalimat dan menghubungkannya dengan makna melalui dialog 

dan diskusi.122 

Paulo Freire mendapatkan banyak pengajaran dari keluarganya, 

terutama ayah dan ibunya tentang banyak hal yang membuatnya belajar dan 

terus berkembang. Ayahnya mengajarinya untuk menghormati ide orang lain 

bahkan jika tidak setuju dengan ide mereka. Dari ayahnya dia juga belajar 

membedakan antara otoritas yang sah dan otoritarianisme, sebuah isu yang 

kemudian dibahas dalam tulisannya ketika menganalisis dinamika kekuasaan 

dalam hubungan pedagogis. Melalui diskusi dengan ayahnya, Paulo muda 

diperkenalkan dengan informasi tentang ketidakadilan sosial dan perjuangan 

politik di Brasil. Dari ibunya, dia belajar memeluk agama Katolik, kepercayaan 

yang akan memengaruhi pandangan dunianya di masa depan. Freire hidup 

dalam pola asuh yang terbingkai dalam nilai-nilai agama dan penerimaan 

realitas yang tidak kritis. Freire mencatat bahwa tampaknya secara tidak 

sadar, metode yang digunakan oleh orang tuanya akan menginspirasinya 

untuk mengembangkan pendekatan literasinya dengan orang dewasa.123 

Freire melanjutkan belajarnya di Universitas Recife pada 1943, sebagai 

seorang mahasiswa hukum. Di sisi lain, Freire juga belajar filsafat dan 

psikologi hingga bahasa. Meskipun lulus sebagai ahli hukum, Freire tidak 

pernah berpraktik dalam bidang hukum. Sebaliknya, bekerja sebagai seorang 

guru di sekolah-sekolah menengah dan mengajar bahasa Portugis. Pada 1944 

ia menikah dengan rekan gurunya Elza Maia Costa de Oliveira. Mereka berdua 

bekerja bersama selama hidupnya sementara istrinya juga membesarkan 

kelima anak mereka.124 

Untuk memahami bagaimana transisi dari lulusan hukum ke pendidik 

progresif terjadi, perlu diingat bahwa selama tahun 1940-an Paulo dan Elza 

mulai berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan Gereja Katolik. Melalui 

gerakan aksi Katolik, Freire menjadi akrab dengan gerakan progresif yang 

baru mulai yang menyatakan pilihan preferensial bagi orang miskin dan 

kemudian dikenal sebagai teologi pembebasan. Freire berkenalan dengan 

gerakan teologi pembebasan melalui keterlibatan dengan komunitas basis 

Kristen, sebuah prakarsa yang berusaha menghubungkan studi Alkitab 

dengan realitas lokal dan masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat 

miskin. Melalui partisipasinya Freire diundang untuk bekerja di dinas 

pendidikan sosial Pernambuco. Freire menjadi koordinator program 

pendidikan dan kebudayaan yang diarahkan untuk pekerja dan berinteraksi 
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123 Ibid., 16. 
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dengan berbagai kelompok sosial. Ini memberi Freire kesempatan kedua 

setelah interaksinya dengan anak-anak kelas pekerja dan petani selama masa 

kecilnya di Jaboatao untuk belajar tentang budaya populer dan tentang 

penindasan kelas sosial.125,126 

Sebagai direktur dinas pendidikan sosial, Freire menerapkan demokrasi 

terbuka, dan sistem manajemen yang fleksibel hingga belajar tentang 

sekolah/hubungan dengan keluarga. Di lembaga pendidikan yang dikelola, 

Freire mengundang siswa dan orang tua untuk berpartisipasi dalam debat 

tentang pendidikan dan masyarakat. Dia percaya bahwa masalah sosial 

seperti kekurangan gizi dan pekerja hanya dapat diselesaikan dengan 

partisipasi orang tua dan Komunitas. Dia juga percaya bahwa keterlibatan 

awal ini bisa memungkinkan orang tua untuk berpartisipasi dalam desain 

kebijakan pendidikan untuk diimplementasikan di sekolah dan akhirnya 

mengambil bagian dari proses pengambilan keputusan mengenai kurikulum. 

Freire juga menciptakan klub pekerja di mana anggota dapat memeriksa 

masalah mereka dan mencari solusi kolektif. Terlepas dari kendala 

kelembagaan, Freire mencoba untuk mengarahkan kembali pengelolaan 

dinas pendidikan sosial di sekitar prinsip-prinsip dialog, manajemen diri, dan 

parlamentarisasi. Karena kritik yang dia terima untuk ini pendekatan 

administratif yang belum pernah terjadi sebelumnya, Freire mengundurkan 

diri dari posisinya pada tahun 1957. Sekitar waktu itu, dia diangkat ke Dewan 

Pendidikan Recife dan dikoordinasikan penyusunan makalah oleh negara 

bagian Pernambuco untuk dipresentasikan di konferensi nasional pendidikan 

orang dewasa Kedua, yang berlangsung di Rio De Janeiro pada tahun 1958.127 

Dalam makalahnya, Freire berpendapat bahwa pendidikan orang dewasa 

dan khususnya keaksaraan orang dewasa bekerja dengan kaum terpinggirkan 

populasi harus dimulai dengan situasi sehari-hari yang dialami oleh peserta 

didik. Dia juga menunjukkan bahwa untuk setiap proyek pendidikan yang 

berorientasi pada demokrasi untuk menjadi sukses, pendidik harus bekerja 

dengan peserta didik dalam menciptakan pengetahuan. Freire 

mempertahankan disertasi doktoralnya di University of Recife dan diangkat 

sebagai profesor sejarah dan filsafat pendidikan di Universitas Pernambuco. 

Tesis yang berjudul Educaçãoe atualidade brasileira ditangani keheningan 

dan perlawanan dalam pendidikan pascakolonial Brasil. Pada saat itu, Freire 

sudah siap untuk mengumpulkan pengalaman yang terkumpul selama dua 
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dekade sebelumnya dan untuk membuat beberapa kontribusi asli miliknya 

sendiri. Selama bertahun-tahun dalam pelayanan publik dan berbagai 

kegiatan yang dia lakukan membantunya merumuskan ide baru untuk 

pendekatan pendidikan berdasarkan dialog dan sosial transformasi. Untuk 

menempatkan ide-ide itu ke dalam perspektif sejarah, penting untuk 

mengatakan beberapa patah kata tentang Brasil selama periode itu.128,129 

Pada 1961, Freire diangkat sebagai direktur dari departemen Perluasan 

Budaya dari Universitas Recife, dan pada 1962 ia mendapatkan kesempatan 

pertama untuk menerapkan secara luas teori-teorinya, ketika 300 orang 

buruh kebun tebu diajar untuk membaca dan menulis hanya dalam 45 hari. 

Sebagai tanggapan terhadap eksperimen ini, pemerintah Brasil menyetujui 

dibentuknya ribuan lingkaran budaya di seluruh negeri.130 Dari Juni 1963 

hingga Maret 1964, tim literasinya bekerja di seluruh negeri, dimulai dengan 

kursus pelatihan untuk koordinator di setiap negara bagian. Tim Freire 

mengklaim berhasil mengajar orang dewasa yang buta huruf untuk membaca 

dan menulis hanya dalam 30 jam. Kunci dari pencapaian ini tidak begitu 

banyak metode atau teknik tertentu, tetapi justru kepergian Freire dari cara 

instrumental dan dekontekstualisasi mengajar keaksaraan untuk orang 

dewasa, dan penekanannya pada membaca. Tujuan kampanye tahun 

pertama adalah 5 juta orang dewasa Brasil harus melek huruf, sadar politik, 

dan terlibat secara sipil. Hal ini menimbulkan perlawanan dari pemilik tanah, 

yang merasa terancam oleh kemungkinan bahwa petani mengorganisir dalam 

asosiasi, menjadi terdidik dan menggunakan hak pilihnya, sehingga 

menciptakan syarat untuk reformasi tanah. Selain itu, oligarki Brasil, yang 

mengawasi nasib negara selama beberapa dekade, merasakan risiko 

kehilangan kendali dari lembaga pemilihan.131,132,133 

Pada 1964, kudeta militer menyebabkan Freire dipenjarakan selama 70 

hari dengan tuduhan menjadi pengkhianat. Setelah mengasingkan diri untuk 

waktu singkat di Bolivia, Freire bekerja di Chili selama lima tahun untuk 

gerakan pembaruan agraria demokratis Kristen. Pada 1967, Freire 

menerbitkan buku pendidikan sebagai Praktik pembebasan. Melalui buku 

tersebut, Freire ditawari jabatan sebagai profesor tamu di Harvard pada 1969. 

Setelah setahun di Cambridge, Freire pindah ke Jenewa, Swiss untuk bekerja 
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sebagai penasihat pendidikan khusus di Dewan Gereja-gereja se-dunia. Pada 

masa itu Freire bertindak sebagai penasihat untuk pembaruan pendidikan di 

bekas koloni-koloni Portugis di Afrika, khususnya Guinea Bissau dan 

Mozambik.134,135 

Pada 1980, Freire kembali ke Brasil dan bergabung dengan Partai Buruh 

(PT) di kota Sao Paulo. Freire bertindak sebagai penyedia untuk proyek melek 

huruf dewasa dari 1980 hingga 1986. Ketika PT menang dalam pemilu-pemilu 

munisipal pada 1986, Freire diangkat menjadi sekretaris pendidikan untuk 

Sao Paulo.136 Pada 1986, istrinya Elza meninggal dunia, dan Freire menikahi 

Maria Araujo Freire, yang melanjutkan pekerjaan pendidikannya yang 

radikal.137 Pada 1991, didirikanlah Institut Paulo Freire di Sao Paulo untuk 

memperluas dan menguraikan teori-teorinya tentang pendidikan rakyat.138 

Institut ini menyimpan semua arsip Freire. Paulo Regulus Neves Freire dan 

meninggal karena gagal jantung pada 2 Mei1997, di rumah sakit Albert 

Einstein, Sao Paulo.139,140 Beberapa penghargaan yang diperoleh oleh Freire 

adalah penghargaan Raja Baudouin (Belgia) untuk pembangunan 

internasional, penghargaan bagi pendidik Kristen terkemuka bersama istrinya, 

penghargaan dari UNESCO 1986 untuk pendidikan perdamaian. Paulo Freire 

menyumbangkan filsafat pendidikan yang datang bukan hanya dari 

pendekatan yang klasik Plato, tetapi juga dari para pemikir Marxis dan anti 

kolonialis.141 Sepanjang hidupnya, Freire mencerminkan evolusinya dalam 

pendekatan humanis, yang berakar pada prinsip pendidikan progresif, 

fenomenologi, eksistensialisme, dan developmentalisme, kemudian 

diperkaya oleh aliran lain seperti teologi pembebasan, Marxisme, 

postkolonialisme, feminisme, teori ras kritis, dan postmodernisme. Sebagai 

intelektual reflektif, Freire selalu terbuka untuk ide-ide baru yang 

menantangnya untuk mempertimbangkan kembali argumennya. Produksinya 

memiliki konsistensi keseluruhan, dinamis dan berubah secara substansial. 

Karya Freire tentang pendidikan mencakup spektrum kegiatan seperti 

                                                                 
134  Samuel Bowles & Herbert Gintis, Pendidikan Revolusioner Dalam Menggugat 

Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 428. 
135 Hendry Giroux, Paulo Freire’s Intellectual Roots Toward Historicity in Praxis., x. 
136 Ana Maria Nita Araujo Freire, Reinventing Pedagogy of the Oppressed: Contemporary 

Critical Perspectives., x. 
137 Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas, ed. 6 (Jakarta: LP3ES, 2008), xvi. 
138  Samuel Bowles & Herbert Gintis, Pendidikan Revolusioner Dalam Menggugat 

Pendidikan., 433. 
139 Hendry Giroux, Paulo Freire’s Intellectual Roots Toward Historicity in Praxis., x. 
140 Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas., xvii. 
141  Samuel Bowles & Herbert Gintis, Pendidikan Revolusioner Dalam Menggugat 

Pendidikan., 432. 



 

Pendidikan Agama dan Pembebasan Paulo Freire | 57 

bimbingan belajar, mengajar di sekolah, pendidik orang dewasa, literasi 

koordinator, penasihat internasional, aktivis politik, dan administrasi 

pendidikan. Paulo Freire menghasilkan beberapa karya tulis seperti educacao 

como practica de liberdade (1967), pedagogy of the oprpessed (1970), 

pedagogy of the city (1993), pedagogy of hope (1995), Pedagody of the heart 

(1997), pedagogy of freedom (1998) dan pedagogy of indignation (2004) serta 

beberapa karyanya yang belum sempat diterbitkan.142 

 

F. KONSEP PENDIDIKAN MEMBEBASKAN PAULO FREIRE 

Logika kapitalisme neoliberal yang digerakkan oleh pasar terus 

mendevaluasi semua aspek. Salah satu konsekuensinya adalah perhatian 

pendidikan dengan keunggulan telah disingkirkan dari masalah pemerataan. 

Sedangkan gagasan tentang sekolah sebagai barang publik telah direduksi 

menjadi barang pribadi. Sebagian besar ditentukan melalui perusahaan agar 

memberikan keterampilan, pengetahuan, dan kredensial untuk menyediakan 

tenaga kerja yang diperlukan bagi Amerika Serikat dalam mempertahankan 

perannya sebagai ekonomi global dan kekuatan militer. Akibatnya, sekolah 

semakin tunduk pada tatanan perusahaan. Setiap pendidikan kritis digantikan 

oleh pelatihan dan keamanan ekonomi. Demikian pula, pedagogi 

disubordinasikan ke rezim pengajaran dengan sistem kontrol disiplin yang 

keras. Dengan demikian, keduanya saling memperkuat satu sama lain. Selain 

itu, guru semakin dikurangi statusnya menjadi teknisi dan tempat belajar, 

sehingga saat mereka dikeluarkan, mereka memiliki kendali atas ruang kelas/ 

tata kelola struktur sekolah. Mengajar untuk ujian dan korporatisasi 

pendidikan menjadi cara menjinakkan siswa dan menerapkan mode tata 

kelola perusahaan di mana guru sekolah umum menjadi tempat belajar dan 

peningkatan jumlah fakultas pendidikan tinggi direduksi menjadi posisi paruh 

waktu, yang merupakan kelas alternatif untuk tenaga kerja akademis.143 

Akibatnya pendidikan mengalami kemunduran dari berbagai aspek yang 

berdampak terhadap kehidupan masyarakat Brasil. 

Pendidikan mengalami proses kemunduran dengan terkikisnya nilai-nilai 

kemanusiaan yang dikandungnya seperti kelompok yang tertindas, tidak 

berdaya, dipinggirkan dan mengalami kekerasan yang menimbulkan banyak 

korban. Dapat dikatakan bahwa proses pendidikan mengalami kegagalan 

ketika melihat beberapa kasus yang muncul ke permukaan.144 Pendidikan dan 

kurikulum selalu bersifat politis. Terkadang unsur politik bersifat eksplisit 

                                                                 
142 Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas, ed. 6 (Jakarta: LP3ES, 2008), xvi. 
143 Hendry Giroux, Paulo Freire’s Intellectual Roots Toward Historicity in Praxis., x. 
144 Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas., xxvii. 



   

58 | Feodalisme Budaya & Konsep Pendidikan Agama Kristen yang Membebaskan 

sementara di lain waktu, sulit untuk diidentifikasi. Departemen pendidikan 

dan dewan sekolah yang dipilih secara lokal adalah entitas politik terbuka 

yang ditunjuk dan dikendalikan oleh tokoh politik. Politisi secara rutin 

menggunakan pendidikan sebagai papan utama dalam platform mereka. 

Mereka memanipulasi pemilih dengan mengingatkan pemilih tentang 

keberhasilan pendidikan di bawah masa jabatan mereka atau kekurangan 

pendidikan selama masa lawan mereka. Karena kampanye politik sebagian 

besar didanai oleh kepentingan perusahaan, pendidikan tunduk pada 

keinginan kapitalis dan terkait langsung dengan konsumerisme melalui 

wacana persiapan modal manusia. Kurikulum mau tidak mau mencakup 

perspektif hegemonik yang berlaku sementara mengabaikan suara orang lain, 

terutama yang menawarkan visi alternatif organisasi sosial. 145  Persoalan 

tersebut menjadi perhatian Freire. Oleh karena itu, reformasi pendidikan 

perlu diupayakan secara masif melalui gagasan dan langkah untuk menuju 

pendidikan yang berorientasi pada kemanusiaan. 

 

G. TEOLOGI PEMBEBASAN 
Keprihatinan Friere terhadap kaum tertindas mendorong dirinya untuk 

mengantisipasi persoalan demi masa depan rakyat Brasil hingga dunia yang 

semakin direduksi oleh kaum kapitalis. Bagi Freire, kaum tertindas 

menginternalisasi citra diri kaum penindas dan menyesuaikan diri dengan 

jalan pikiran mereka akan membawa rasa takut yang berat. Padahal 

kebebasan menghendaki mereka, untuk harus menggantinya dengan 

perasaan bebas serta tanggung jawab. Oleh sebab itu, kesadaran kritis 

menjadi titik tolak pemikiran Freire. Tanpa kesadaran kritis, rakyat tidak 

merasa bahwa mereka sedang ditindas, sehingga pembebasan tidak dapat 

dilakukan. Dengan demikian, konsep pendidikan Freire ditujukan untuk 

membuka kesadaran rakyat melalui pemberantasan buta huruf dan 

pendampingan rakyat tertindas. Pendidikan pembebasan menurut Freire, 

merupakan proses bagi anak manusia untuk menemukan hal yang paling 

penting dalam hidupnya, sehingga terbebas dari segala hal yang mengekang 

kemanusiaannya menuju kehidupan yang penuh dengan kebebasan.146 

Freire dibesarkan sebagai seorang Katolik dan kemudian memeluk 

teologi pembebasan sebagai sarana untuk membantu warga Brasil keluar dari 

penderitaan. Teologi pembebasan sebagian besar dimulai dari Amerika 
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Selatan di antara ordo imam Katolik Yesuit. Sejak kolonisasi Amerika Latin 

oleh orang Liberia, penduduk asli Amerika Selatan menjadi sasaran taktik 

brutal dan kekerasan fisik dan psikologis terus-menerus untuk 

menghancurkan warisan budaya mereka. Budaya asli dipaksa untuk berubah 

dalam banyak hal sebagai masalah kelangsungan hidup. Teologi pembebasan 

merupakan respons yang kuat terhadap kemiskinan melalui aktivisme politik 

para imam Katolik yang mewakili gereja yang sangat berpengaruh dan aktif 

dalam budaya Amerika Latin. Freire dan yang lainnya berada dalam kendali 

langsung gereja dan terus mempromosikan aktivisme politik di antara 

penduduk yang mayoritas Katolik. Teologi pembebasan akhirnya menjadi 

roda penggerak utama dalam mesin Freire untuk melawan dominasi 

korporasi dan ketidakadilan sosial di Amerika Latin.147 

 

H. KONSEP MANUSIA (HUMANISME) 
Sebagian besar orang Brasil menghadapi kondisi yang menakutkan dari 

marginalisasi dan penindasan sosial serta politik yang tidak adil,148 sehingga 

Freire memahami bahwa dalam lingkungan belajar yang demokratis, analisis 

kritis memiliki potensi untuk menciptakan perubahan dalam struktur sosial 

dengan membantu siswa memahami konstruksi politik dan peran semua 

manusia dalam menghasilkan perubahan sosial. Freire berpendapat bahwa 

melalui analisis kritis, orang dapat menilai realitas sosial untuk 

membayangkan kemungkinan alternatif dengan keadaan yang ada. Dengan 

demikian, pentingnya refleksi kritis sebagai elemen penting dari perubahan 

politik potensial adalah benang merah yang dijalin di seluruh struktur 

pedagogi Freire. Titik awal untuk analisis semacam itu haruslah memahami 

kritik manusia sebagai makhluk yang ada di dalam dan bersama dunia. Karena 

kondisi dasar untuk conscientização adalah bahwa manusia harus tunduk 

pada dirinya sendiri atau makhluk yang sadar akan realitas. Pendidikan 

seperti conscientização, secara khusus dan eksklusif merupakan proses 

manusia sebagai makhluk yang sadar untuk melihat manusia disekitarnya dan 

hidup berdampingan bersama dengan manusia lainnya. Freire bersikeras 

bahwa peluang ruang kelas yang kritis dapat mengarah pada peningkatan 

kehidupan semua orang, tetapi selalu ada harga yang harus dibayar untuk 

menantang sikap dan nilai dominan. 

Masalah sentral bagi manusia adalah humanisasi. Persoalan humanisasi 

perlu diperjuangkan, mengingat humanisasi dan dehumanisasi adalah 

alternatif nyata. Dalam pelaksanaannya, humanisasi diputarbalikan untuk 
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eksploitasi, ketidakadilan, dan kekerasan kaum penindas. Sementara 

dehumanisasi digunakan sebagai alternatif untuk meraup keuntungan melalui 

kebaikan hati yang palsu oleh kaum penindas. Persoalan semacam ini 

membutuhkan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Kesadaran kaum 

tertindas membuat yang tertindas menyaring dan melihat realitas secara 

otonom serta menentukan arah hidupnya melalui pendidikan yang 

membebaskan. Pendidikan kaum tertindas merupakan pendidikan yang 

berusaha melawan kaum penindas melalui refleksi dan aksi untuk 

menciptakan kesadaran bahwa kebebasan adalah milik semua orang.149 

Humanisasi menjadi satu-satunya komponen terpenting dalam 

keseluruhan program pendidikan Freire. Sebagian besar dipengaruhi oleh 

pemikiran Aristoteles. Oleh karena itu, Aristoteles berargumen bahwa 

kualitas manusia menjadi pembeda utama menuju manusia yang unggul. Di 

sisi lain, tujuan tindakan manusia adalah bernalar dengan baik. Melalui 

penalaran, kebahagiaan manusia kemungkinan besar akan tercapai. 

Kebahagiaan tidak dibeli atau pemenuhan indera dengan indera. kebahagiaan 

didasarkan pada pemahaman reflektif tentang dunia dan tempat khusus 

seseorang di dalamnya. Untuk mencapai tujuan kemanusiaannya, pedagogi 

Freire mendorong manusia menciptakan makna dalam hidup mereka dengan 

meminta mereka untuk merenungkan realitas sejarah. Sebagai makhluk yang 

berakal, manusia harus memanfaatkan kapasitas dirinya untuk mencapai 

tujuan kemanusiaannya dengan mengidentifikasi dunia secara moral untuk 

mengarah pada kebahagiaan.150 

Proses menjadi manusia bahagia adalah proses pembebasan, proses 

penyelidikan, proses transformasi konstan, dan proses di mana semua 

tumbuh. Pengalaman humanisasi dibangun atas pengakuan bahwa hidup 

adalah perjalanan penemuan dan perubahan, baik pribadi maupun sosial. 

Proses dinamis menjadi manusia diwujudkan melalui inkuiri, yang mengarah 

pada transformasi siswa dan guru. Freire berpendapat, bahwa argumen 

berdasarkan otoritas tidak lagi valid; agar berfungsi, otoritas harus berpihak 

pada kebebasan, bukan melawannya. Otoritas dalam hal ini guru dan budaya 

adalah pencetus epistemologis pengetahuan. Kebebasan adalah hak asasi 

manusia untuk mempertanyakan situasi konkret di dunia. Tujuannya untuk 

mencari kemungkinan alternatif untuk situasi tertindas, dan terlibat dalam 

transformasi dunia. 
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Dalam pendekatan humanistiknya terhadap pendidikan dan kehidupan, 

tidak ada manusia yang tidak layak. Hanya tindakan penindasan yang harus 

dihilangkan. Untuk menghentikan dehumanisasi oleh kapitalisme, Freire 

percaya bahwa manusia membutuhkan kemampuan untuk mengenali dan 

mengkritik kata-kata dan bahasa yang membentuk kesadaran mereka. 

Mereka juga harus mengembangkan kosakata emansipasi yang berkembang 

dan mengamankan ruang politik yang diperlukan untuk berbicara tentang 

wawasan mereka. Dengan kata lain, mereka membutuhkan hak untuk 

mengkritik situasi yang terjadi didukung melalui wacana.151 Freire melibatkan 

banyak manusia dalam mengembangkan gagasan pedagogi kritis sebagai 

sarana transformasi sosial dengan bekerja di banyak pengaturan pendidikan 

yang berbeda. Dia mengajar dan belajar dari orang-orang di seluruh Amerika 

Latin dengan minat, budaya, dan harapan yang berbeda-beda. Tidak ada 

budaya yang seragam, tidak ada siswa yang seragam, tidak ada minat yang 

seragam, atau proses kognitif yang seragam, tidak ada guru yang seragam, 

dan ruang kelas atau konteks. Namun, ada tema pemersatu atau generatif 

dari penindasan dan ketidakadilan yang dapat diterapkan pada banyak 

situasi.152 

Humanisasi dan demokrasi adalah elemen dasar dalam pedagogi Freire. 

Keduanya harus dipraktekkan. Pendidikan yang memanusiakan 

membutuhkan penciptaan lingkungan belajar yang mencakup rasa hormat 

terhadap manusia lain. Guru yang kritis memahami bahwa lingkungan belajar 

mengajar mempengaruhi hasil. Sarana dan tujuan dalam pendidikan secara 

intrinsik juga ikut terhubung. Sayangnya, banyak guru yang dilatih dalam 

pendekatan tekno-rasional mengandalkan metode yang dihasilkan dari luar. 

Secara tidak kritis menerima sikap dan nilai yang berlaku. Oleh karena itu, 

guru meniru status quo, sehingga tidak mempertanyakan pesan ideologis 

dalam kurikulum pendidikan. 

Ideologi sukses seperti neoliberalisme berusaha untuk menaturalisasi 

asumsi mereka dan menyajikannya sebagai bukti atau satu-satunya pilihan 

yang tersedia. Di bawah wacana kontemporer, instansi pendidikan 

menyesuaikan diri untuk menghadapi tantangan ekonomi global dengan 

melakukan restrukturisasi demi memenuhi kebutuhan pasar. Kapitalisme 

neoliberal menghasilkan tingkat kekerasan multifaset dan berkelanjutan yang 

cukup besar.153 Pendidikan sebagian besar direduksi menjadi kredensialisme 
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instrumental, semacam strukturalisme model Durkheim. Sebagaimana Dhale 

menggunakan istilah fasisme perusahaan untuk mengeksploitasi tenaga kerja. 

Di mana semua individu diharapkan melepaskan independensi mereka demi 

melayani kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan perusahaan.154 

Dalam kerangka konstruktivis, perspektif epistemik setiap orang 

dipengaruhi oleh pengalaman hidupnya. Tindakan dan interaksi manusia 

dalam konteks sejarah dan sosial masing-masing membentuk kesadaran dan 

penilaian moral mereka. Nilai epistemik dari perspektif ini adalah menghargai 

bagaimana realitas sosial dan klaim-klaim yang muncul darinya merupakan 

klaim-klaim yang dikonstruksi daripada kebenaran objektif tentang dunia. 

Pemahaman ini membuka ruang baru untuk konstruksi alternatif dalam 

pengertian Freirean, mendorong realitas sosial yang mencakup ukuran 

keadilan dan kesetaraan sosial yang lebih besar.155 Atas dasar tersebut, Freire 

menerapkan konsep pendidikan yang transformatif yaitu pendidikan yang 

memanusiakan manusia atau lebih dikenal dengan pendidikan yang 

membebaskan. Konsep pendidikan Paulo Freire umumnya dikaitkan dengan 

konsep seperti teori dan praktik, model pendidikan perbankan, politik 

pendidikan, lingkaran dialog, budaya, dan conscientizaçao (pengetahuan, 

kesadaran, perasaan, atau indera) serta pedagogi kritis.156  

 

I. KONSEP PENYADARAN (CONSCIENTIZAÇÃO) 

Pendidikan pembebasan Freire diawali dengan upaya penyadaran 

manusia akan realitas sosialnya. Oleh karena itu, Freire melihat bahwa 

penyadaran merupakan inti dari pendidikan. Pendidikan harus berisi materi 

ajar yang terkait dengan fenomena aktual dari realitas sosial masyarakat, 

sehingga melalui pendidikan, manusia sadar akan realitas sosialnya. 

Kesadaran bukan hanya imitasi dari realitas. Sebaliknya realitas juga bukan 

semata konstruksi kesadaran yang berubah-ubah. Kesadaran merupakan cara 

memahami satu kesatuan dialektis, dimana seseorang menemukan hubungan 

antara subjektivitas dan objektivitas. Setelah itu, seseorang harus 

mempertimbangkan peran kesadaran manusia sebagai makhluk yang betul-

betul sadar dalam proses perubahan. Penyadaran pada umumnya, 

memperhatikan perubahan-perubahan hubungan antar manusia demi 

memperbaiki penyelewengan yang dibuat oleh manusia sendiri. 

Conscientizacao bukan teknik atau transfer informasi saja, atau hanya 

pelatihan keterampilan, tetapi merupakan proses dialogis yang 
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mengantarkan individu secara bersama-sama untuk memecahkan masalah-

masalah dalam situasi tertindas.157 

Untuk mencapai tujuan penyadaran kritis, maka Freire mengajukan 

program pendidikan yang menyangkut, konsep antropologis mengenai 

kebudayaan. Di antaranya, pembedaan dunia natural dan dunia kultural, 

peranan aktif manusia dengan realitasnya, kebudayaan sebagai hasil kerja 

manusia (hasil kegiatan yang terus menerus berkelanjutan dengan mencipta 

dan mencipta kembali), makna transendental dari hubungan manusiawi, 

dimensi manusiawi dari kebudayaan; kebudayaan sebagai pencapaian 

sistematis dalam pengalaman manusia (tidak hanya sebagai tindakan 

menyimpan informasi, melainkan sebagai tindakan kreatif), demokratisasi 

kebudayaan, membaca dan menulis sebagai kunci untuk memasuki ruang 

komunikasi tertulis. Hal ini dimaksudkan bahwa manusia sebagai subjek aktif 

perubahan dengan mencipta dan terus mencipta kembali serta hadir dalam 

sejarah yang terus berlanjut. 

Situasi penindasan adalah sebuah keadaan yang terjadi di masyarakat 

dengan tujuan untuk memberikan kebebasan hegemoni kekuasaan dalam 

menerapkan status quo terhadap obyek-obyek yang dikuasainya. Proses yang 

terjadi dalam situasi penindasan terletak pada mekanisme pendidikan, pada 

mekanisme pendidikan ini posisi individu menjadi terpisah dari realitas yang 

ada disebabkan penekanan doktrinasi agar menyesuaikan dengan kondisi 

penindasan yang terjadi.158 Manusia menghadapi kekuatan struktural, melalui 

ideologi dan bentuk penindasan lainnya, menyangkal kebutuhan ontologis 

mereka untuk bekerja, mengkritik, dan mengubah dunia yang mengarah pada 

ketakutan akan kebebasan. Ketakutan akan kebebasan ini menghambat 

pengejaran panggilan ontologis dan menggantikan harapan dan kemungkinan 

eksistensial dengan bentuk kepasrahan. Sebagai contoh, Freire menegaskan 

bahwa, manusia dialogis itu kritis dan tahu bahwa meskipun berada dalam 

kekuatan manusia untuk menciptakan dan mengubah, dalam situasi konkret 

keterasingan individu dapat terganggu dalam penggunaan kekuatan itu. 

Untuk mencapai tujuan penyadaran kritis, maka Freire mengajukan 

program pendidikan yang menyangkut, konsep antropologis mengenai 

kebudayaan. Di antaranya, pembedaan dunia natural dan dunia kultural, 

peranan aktif manusia dengan realitasnya, kebudayaan sebagai hasil kerja 

manusia (hasil kegiatan yang terus menerus berkelanjutan dengan mencipta 

dan mencipta kembali), makna transendental dari hubungan manusiawi, 

dimensi manusiawi dari kebudayaan; kebudayaan sebagai pencapaian 
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sistematis dalam pengalaman manusia (tidak hanya sebagai tindakan 

menyimpan informasi, melainkan sebagai tindakan kreatif), demokratisasi 

kebudayaan, membaca dan menulis sebagai kunci untuk memasuki ruang 

komunikasi tertulis. Hal ini dimaksudkan bahwa manusia sebagai subjek aktif 

perubahan dengan mencipta dan terus mencipta kembali serta hadir dalam 

sejarah yang terus berlanjut. 

Dalam menjalankan aksinya, situasi penindasan menggunakan metode 

propaganda yang kemudian melahirkan Invasi Kultural. Pendidikan yang tidak 

bisa dipisahkan dari aspek politik memberikan peluang besar sebagai alat 

hegemoni kesadaran, sehingga terlepas dari tujuan positif atau negatifnya 

pendidikan kemudian menjadi proses propaganda pada manusia. Penanaman 

propaganda ini disebut sebagai penakluk kesadaran dengan cara memberikan 

pemahaman dunia yang palsu bagi individu yang sedang belajar. Penakluk 

kesadaran ini juga berfungsi sebagai pembengkok kesadaran agar setiap 

individu yang masuk kedalam pendidikan terjebak dalam sebuah invasi 

kultural yang diciptakan. Invasi Kultural adalah langkah pembengkokan 

pengetahuan dengan tujuan agar setiap individu terpisah dari realitas yang 

terjadi dalam kehidupan sehari-hari.159 

Freire menggunakan refleksi kritis untuk menciptakan pemahaman 

antara pengamatan individu dan kelompok dari realitas sejarah dan sosial. Dia 

sering menggunakan refleksi kritis dari realitas sosial untuk menggambarkan 

keadaan statis sejarah yang dinaturalisasi oleh neoliberal dan untuk 

menggarisbawahi potensi dinamisnya. Dalam pandangan Freire, sejarah 

sebagian besar statis dalam menanggapi penindasan politik dan sosial, kelas 

pekerja, atau rekan-rekan lainnya. Secara historis kelas sosial rendah menjadi 

sasaran penindasan dan kekerasan kaum elit. Dalam pandangan Freire, pola 

historis ini dapat diubah oleh pendidikan dan tindakan politik yang mengarah 

pada kesadaran sosial baru atau yang disebutnya conscientização. Intervensi 

dalam realitas menuju kesadaran sejarah itu sendiri. Dengan demikian, 

kesadaran akan realitas sosial menjadi langkah maju. hasil dari kesadaran 

akan situasi membuka mata yang tertindas untuk berjuang melepaskan diri 

dari ketertindasan. Conscientização, atau kesadaran kritis, terjadi ketika 

orang secara kritis merenungkan pengalaman sejarah dan realitas sosial.160 

Conscientização merujuk pada proses aktif di mana pemahaman kritis 

tentang keadaan sosial, politik dan ekonomi diperoleh memungkinkan 

seseorang untuk secara aktif mengubah realitas sosial.161 Conscientizacao 
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mengemban tugas pembebasan. Artinya menciptakan norma, aturan, 

prosedur, dan kebijakan baru. Refleksi ini menandai keberadaan manusia 

dalam hal kesadaran yang dimunculkannya. Keberadaan manusia diberkati 

kemampuan untuk bertindak secara sadar. Ini bukan aksi pasif, tetapi aksi 

aktif yang menjembatani diri dan realitas dalam rangka mentransformasikan 

dunia.162 Kapasitas kritis untuk menjadi pengubah wajah dunia ini ditandai 

oleh apa yang disebut Freire sebagai integrasi manusia dengan dunia nyata. 

Dengan kesadaran sebagai inti dari pendidikan, diharapkan manusia sadar 

akan realitas diri dan dunianya. Realitas manusia yang sering mengalami 

ketertindasan. Hal ini dapat disadari melalui proses Pendidikan dialogis.163 

Setelah sadar, manusia dapat membebaskan diri dari segala bentuk 

kehidupan yang menindas. Freire menjelaskan bahwa pendidikan merupakan 

aspek yang paling vital bagi proses pembebasan manusia.164 

Sepanjang hidupnya, bahkan dalam kematiannya, Freire telah 

mempengaruhi banyak pendidik berpengaruh di seluruh dunia. Dia juga 

mengembangkan hubungan dekat dengan politisi Brasil dan menjadi begitu 

populer. Hubungan ini memungkinkan dia untuk membuat banyak program 

pendidikan yang selaras dengan visinya, tentang akses yang sama ke 

pendidikan. Sebagian besar programnya dikembangkan dengan 

mempertimbangkan kelas pekerja dan melibatkan hubungan dekat dengan 

berbagai pemimpin serikat pekerja. Meskipun Freire memiliki tujuan sosial, 

pendidikan, dan politik yang berkembang dengan baik, tujuannya bergantung 

pada manusia yang sadar kritis yang akan bertindak dengan cara 

meningkatkan realitas sosial dengan mengadvokasi keadilan bagi semua 

orang. Metodenya adalah membuka pikiran siswa terhadap pengaruh 

ideologis pada kesadaran manusia untuk mengekspos pengaruh eksternal 

pada kesadaran dan tindakan manusia.165 

 

J. KONSEP PENDIDIKAN DIALOGIS 

Pendidikan sebagai kegiatan dialogis berangkat dari pemahaman dasar 

tentang eksistensi manusia sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, dengan 

sendirinya tindakan dan relasinya bersifat sosial. Dengan demikian, relasi 

dalam pendidikan, antara pendidik dan peserta didik adalah kesetaraan relasi 
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sosial. Relasi itu murni, tulus tanpa ada rasa curiga dan rasa takut. 

Sebagaimana kritik Freire ketika menolak keniscayaan neoliberal. Freire 

berpendapat bahwa persiapan guru tidak boleh direduksi menjadi suatu 

bentuk pelatihan. Lebih tepatnya, persiapan guru harus melampaui persiapan 

teknis guru dan berakar pada formasi etis. Lebih lanjut Freire menekankan 

pentingnya literasi sehingga melibatkan persepsi kritis, interpretasi, dan 

refleksi melalui pendidikan dialogis kritis. Freire menyarankan bahwa siswa-

guru harus didorong untuk mengembangkan analisis kritis terhadap sejarah 

dan pengalaman kontemporer. Pedagogi Freire juga mendorong eksplorasi 

konteks yang lebih luas dalam sekolah.166 Tujuannya didasarkan pada asumsi 

bahwa siswa menjadi warga kritis reflektif, berpotensi meningkatkan keadaan 

kontemporer dan dunia untuk generasi yang akan datang. Satu kemungkinan 

untuk mengembangkan pengalaman transformatif. Menurutnya, transformasi 

sosial terletak pada pengembangan kelas dialogis atau pengalaman belajar 

yang diilhami oleh lingkaran budaya. Lingkaran budaya menyiratkan 

hubungan dialogis antara orang-orang berdasarkan pengamatan kritis 

tentang realitas yang dibangun secara sosial.167 

Pendekatan Freire terhadap pedagogi kritis digambarkan sebagai ide 

transformatif. Freire berpendapat bahwa manusia dapat dibebaskan secara 

ideologis. Secara kritis manusia merefleksikan kondisi historis organisasi sosial. 

Manusia harus memahami situasi politiknya untuk bertindak. Manusia 

menggunakan berbagai cara dalam mengubah kondisinya dari penindasan 

menuju kebebasan dan keadilan. Selanjutnya, pedagogi kritis Freire 

menekankan refleksi pada pengalaman masa lalu. Freire berpendapat bahwa 

mendekonstruksi pengalaman sejarah mengungkap sebab dan akibat 

menawarkan potensi transformasi. Refleksi saja tidak cukup untuk 

transformasi sosial tanpa tindakan atau praksis. Praksis adalah tindakan 

seseorang di dunia berdasarkan akal dan refleksi. Transformasi kesadaran 

individu harus diikuti dengan tindakan nyata. Untuk memahami kondisi sosial, 

manusia harus menganalisis secara kritis kekuatan ideologis yang 

memengaruhi kesadaran manusia. Berbagai pesan ideologis terbuka dan 

terselubung yang membentuk kesadaran diidentifikasi dan dieksplorasi 

menjadi tindakan nyata. 168 

Pendekatan Freire terhadap pengajaran literasi dikenal sebagai 

psikososial atau sosiolinguistik juga didasarkan pada empat premis utama 

yaitu (a) orang dewasa belajar membaca lebih efektif dengan kata-kata yang 
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akrab dan relevan bagi mereka. (b) adalah mungkin untuk mengatur proses 

literasi sekitar beberapa kata yang mengandung semua fonem, dan kata-kata 

diberi label generatif memungkinkan pembaca membuat kata-kata baru. (c) 

proses literasi harus berlangsung dalam lingkaran literasi dan bukan di ruang 

kelas sekolah diatur dalam barisan. (d) proses harus memungkinkan peserta 

untuk memperoleh keterampilan membaca dan menulis bersama-sama 

secara kritis dengan keterampilan analitis.169 

Freire percaya bahwa kelas dialogis memulai transformasi pelajaran 

nondialogis menjadi mata pelajaran yang sadar kritis dalam proses menjadi 

manusia otonom yang bisa menentukan arah konstruksinya. Oleh karena itu, 

dialog adalah kapasitas manusia yang eksklusif untuk mengubah, menamai, 

dan mengubah nama dunia. Penggantian nama dunia mengasumsikan 

keadaan dinamis bahasa manusia, nilai-nilai, dan model keberadaan 

membutuhkan kritik yang intens. Dialog kritis adalah sarana transformasi 

manusia yang berkelanjutan guna mengasumsikan keadaan konstan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Pada titik inilah kritik bercampur dengan 

perenungan untuk menghasilkan tindakan. Transformasi dunia "A" menjadi 

dunia "B" adalah tindakan. Tetapi tindakan tanpa kritik terus-menerus 

mengembalikan manusia ke masalah awal kelambanan. Penggunaan dialog 

kritis Freire menuntut bahwa begitu dunia "A" telah diubah menjadi dunia "B", 

proses penyelidikan harus diulang.170 

Dalam pandangan Freire, kesadaran kritis berkembang melalui membaca. 

Tujuannya adalah mengekspos struktur politik sosial yang tidak adil. Oleh 

karena itu, penting bagi pedagogi kritis untuk menggunakan pendidikan 

sebagai persyaratan ontologis untuk mengubah dunia melalui praksis. 

Sebagai bagian dari praksis, pendidik kritis harus mengeksplorasi berbagai 

alternatif dalam hubungannya dengan pemuka agama dan aktivis sosial yang 

bergerak dalam memperjuangkan keadilan sosial bagi masyarakat. Freire 

memahami bahwa literasi, dengan sendirinya bukan merupakan kekuatan 

emansipatoris untuk menciptakan warga negara yang aktif dan terinformasi 

secara politik. Tujuan utama sekolah umum dalam kapitalisme adalah untuk 

membentuk kelompok tenaga kerja yang melek secara fungsional yang 

menanggapi arahan eksternal tanpa pertanyaan dan berperilaku dengan cara 

yang kohesif secara sosial. Perlawanan terhadap hegemoni perusahaan 

dihindari dengan segala cara.171 
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Bagi Freire, manusia mempunyai kemampuan untuk mengetahui sesuatu. 

Kemampuannya dianugerahi oleh Tuhan, sehingga dia berkeyakinan bahwa 

tidak ada manusia yang bodoh. Dengan kemampuan untuk berpikir maka 

manusia dapat memahami dan sadar akan berbagai realitas di sekelilingnya. 

Manusia menangkap realitas tersebut dalam hubungan kausalitas. Semakin 

manusia cermat mengamati dan memahami berbagai realitas maka manusia 

akan semakin kritis. Begitu pun sebaliknya, jika manusia tidak dapat 

memahami realitas secara rasional maka dia akan cenderung terjebak dalam 

pemahaman yang bersifat magis dan mistis. 

Freire berhasil mengambil banyak ide filosofis, beberapa di antaranya 

berada dalam konflik nyata dan menciptakan pedagogi filosofis kontemporer 

yang menangkap imajinasi rakyat yang berharap dunia menjadi lebih baik.172 

Banyak dari pedagogi Freire dirancang secara tepat untuk membantu 

manusia, baik yang tertindas maupun yang menindas, menghadapi dan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting secara ontologis, 

sehingga realitas sosial yang mengekang menjadi refleksi penyadaran diri. 

Freire sangat spesifik tentang peran pendidik dan penggunaan dialog. 

Pedagogi kritis memiliki ketajaman untuk memeriksa secara dekat 

pengalaman sejarah manusia dengan mendengarkan karakterisasi realitas 

mereka. Dalam melakukannya, pendidik dapat membantu mengembangkan 

kesempatan belajar mengajar berdasarkan pengalaman dan minat manusia, 

dan mengajukan pertanyaan terkait dengan konteks yang dijelaskan.173 
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PEMBEBASAN SUKU BOTI  

DENGAN PENDIDIKAN DAN AGAMA  
 

 

A. MORAL DAN ETIKA SUKU BOTI  

Kearifan lokal merupakan prinsip-prinsip yang dianut, dipahami, dan 

diaplikasikan oleh masyarakat lokal untuk berinteraksi dengan lingkungannya 

sebagai hasil produksi tradisi yang hidup, dan tumbuh secara turun-temurun 

bersama masyarakat adat. Tradisi tersebut berfungsi sebagai pembentuk dan 

penuntun perilaku manusia dalam kehidupan yang bijaksana, penuh kearifan, 

dan bernilai baik untuk diikuti oleh penganutnya. Ariyanto dalam Affandy 

menjelaskan bahwa kearifan lokal merupakan berbagai nilai yang diciptakan, 

dikembangkan dan dipertahankan, sehingga menjadi pedoman hidup 

masyarakat. Pedoman tersebut tergolong dalam kaidah sosial, baik secara 

tertulis ataupun tidak tertulis.174 Njatrijani menegaskan bahwa kearifan lokal 

memiliki kandungan nilai kehidupan dan layak untuk digali, dikembangkan, 

serta dilestarikan sebagai antitesis atau perubahan sosial budaya dan 

modernisasi. Kearifan lokal produk budaya masa lalu yang runtut secara 

terus-menerus dijadikan pegangan hidup, meskipun bernilai lokal tapi nilai 

yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal. Kearifan lokal 

mempunyai manfaat tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Sistem tersebut 

dikembangkan karena adanya kebutuhan untuk menghayati, 

mempertahankan, dan melangsungkan hidup sesuai dengan situasi, kondisi, 

kemampuan, dan tata nilai yang dihayati di dalam masyarakat yang 
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bersangkutan. Dengan demikian, kearifan lokal menjadi bagian dari cara 

hidup yang arif untuk memecahkan segala permasalahan hidup yang dihadapi 

oleh masyarakat.175 

Berdasarkan data yang peroleh, Suku Boti juga melakukan hal yang sama. 

Suku Boti memiliki prinsip hidup untuk saling menghargai perbedaan, gotong 

royong, tidak menghakimi orang ketika melakukan kesalahan, menjunjung 

tinggi etika, menjunjung tinggi moralitas, dan tidak menghukum orang ketika 

bersalah serta menjadikan alam sebagai sahabat untuk meningkatkan taraf 

hidup. Hal ini dibuktikan dengan tingkat pencurian, tingkat kekerasan, 

kecemburuan sosial ataupun kerusakan hutan yang terjadi di Desa Boti sangat 

rendah, sehingga warga Boti hidup dalam ketenteraman. Hal ini tidak lepas 

dari peran raja sebagai obyek yang memiliki pengaruh besar bagi pengikutnya 

(halaika) secara khusus dan Desa Boti secara umum. Kebijakan-kebijakan raja 

yang menentang perusakan alam, kekerasan, eksploitasi budaya luar ke 

dalam Desa Boti serta mewajibkan rakyatnya bekerja keras agar dapat 

memperbaiki hidup menjadi lebih baik. Di sisi lain, raja mengajarkan kepada 

semua warga Boti cara hidup yang baik melalui bekerja keras, hidup 

berdampingan dengan alam, melestarikan alam, menjadikan alam seperti 

keluarga, menjaga budaya lokal, selektif dengan budaya luar, selektif dengan 

warga pendatang dan tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan milik 

sendiri serta etika maupun moral harus diterapkan bagi semua warga. 

Tujuannya adalah mengajarkan arti toleransi kepada warganya tentang 

pentingnya menghargai segala sesuatu yang ada di sekitar, sehingga tidak ada 

hal-hal yang menghalangi ketika melakukan sesuatu. Artinya, raja 

berpandangan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang saling menjaga 

dalam segala hal. 

Perkembangan globalisasi yang begitu masif, membuat Suku Boti 

menyesuaikan diri. Namun, tetap pada koridor dan arahan raja. Hal-hal yang 

dianggap baik akan diikuti dan hal-hal yang dianggap merusak budaya lokal 

akan ditolak. Contohnya penggunaan teknologi modern yang awalnya ditolak 

seperti listrik, kendaraan bermotor, handphone, laptop, televisi yang dulunya 

ditolak, kini telah banyak beredar di Boti. Raja sebagai pemimpin juga telah 

menggunakan listrik yang bertenaga surya, serta tempat kediamannya telah 

dijadikan sebagai objek wisata melalui kerja sama dengan Pemerintah 

Kabupaten Timor Tengah Selatan. 
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B. KEKENTALAN DAN KEKUATAN FEODALISME SUKU BOTI  

Feodalisme merupakan bagian dari politik dan budaya. Feodalisme 

melalui fase sosial dari bentuk primitif ke bentuk budaya modern yaitu sistem 

sosial primitif, sistem sosial feodal hingga sistem sosial modern. Mulya 

memberikan contoh tentang arah sistem feodal primitif yaitu pemerintahan 

tidak lagi terpusat pada kepala suku melainkan raja dalam satu wilayah 

kekuasaan. Sistem ini menggunakan pendekatan budaya dan agama yang 

dikembangkan serta dikuasai oleh raja dan koloninya. Mulya melanjutkan 

bahwa budaya dan agama digunakan sebagai tameng untuk menjaga 

eksistensi kekuasaan raja yang feodal.176 Sistem pemerintahan feodal dapat 

dikatakan sebagai pemerintahan tradisional dalam hal menjalankan 

kekuasaan yang bertumpu pada adat dan tradisi yang dibentuknya untuk 

mengontrol hubungan masyarakat dan mengatur adat istiadat maupun tradisi 

yang ada. Bentuk kekuasaan ini berusaha menunjukkan keagungan untuk 

mendapatkan kehormatan yang berlebihan dari masyarakat. Sistem ini 

mengendalikan segala hal seperti hukum sosial, politik, ekonomi maupun 

agama. Di mana sistem ini dikuasai oleh raja, sehingga hal-hal seperti hukum 

maupun kebijakan dibuat oleh raja.  

Segala bentuk aturan yang dikeluarkan wajib ditaati dan dijalankan 

sesuai keinginan raja. Pembentukan hukum dibubuhi unsur takhayul yang 

menekankan psikologis, sehingga pelaksanaan adat dan tradisi menjadi 

sangat efektif tanpa kontrol pemerintah. Di sisi lain, penguasa menciptakan 

sistem sosial melalui tradisi-tradisi dan adat istiadat yang perkuat dengan 

legenda-legenda dan hikayat-hikayat yang menggambarkan bahwa para 

penguasa merupakan orang sakti, titisan dewa dan roh leluhur dalam tata 

cara adat dan tradisinya. 177  Contohnya adalah ketika masyarakat tidak 

mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh raja, maka akan mendapat 

hukuman seperti tertimpa musibah, penyakit atau wabah. Hal ini sebagai 

bagian dari demonstrasi adat istiadat yang terjadi secara kebetulan dan 

dianggap sebagai hukuman dari para dewa. 

Feodalisme mengatur sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya serta 

semua sektor kehidupan masyarakat yang berada di bawah kendali raja. 

Mulya menjelaskan bahwa pola pikir masyarakat akan ditentukan oleh tiga 

hal yaitu kekuasaan raja, kekerabatan yang diciptakan oleh raja dan 

pengultusan kepada raja sebagai utusan dewa. Di mana raja berkuasa secara 

politik, ekonomi, budaya, agama, sosial dan segala sektor kehidupan 

masyarakat melalui kekerabatan yang merujuk pada kelompok suku tertentu, 

                                                                 
176 Mulya, Feodalisme & Imperialisme Di Era Global., 18. 
177 Ibid., 23. 



   

72 | Feodalisme Budaya & Konsep Pendidikan Agama Kristen yang Membebaskan 

sehingga pengultusan kepada raja sebagai titisan dewa akan membuat 

masyarakat menjadi takut untuk menentukan arah hidup sendiri.178 Dengan 

kata lain, rakyat tidak memiliki hak untuk bersuara dan menyampaikan 

aspirasi. Rakyat hanya menjadi pelengkap dan penikmat aturan. Berbagai 

aturan di bungkus dalam balutan budaya dan agama, sehingga rakyat tidak 

memiliki kebebasan dalam segala hal. 

Berdasarkan penelitian yang diperoleh, Suku Boti masih menganut 

sistem feodal dalam hal kepemilikan tanah dan hierarki kepemimpinan. 

Sistem feodal yang berkembang di Suku Boti adalah hak ulayat yaitu raja dan 

keluarganya memiliki kuasa atas tanah dan memberikan tanah secara cuma-

cuma kepada masyarakat untuk dikelola demi keberlangsungan hidup 

masyarakat. Artinya, dari raja oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hak ulayat adat 

dapat diperuntukkan untuk pembangunan sekolah, rumah ibadah, puskesmas, 

gereja, balai pertemuan, jalan dan lain sebagainya. Dengan kata lain, 

peruntukan tanah digunakan sebagaimana mestinya. Jika selesai digunakan 

dan tidak diperlukan lagi, maka harus dikembalikan kepada raja dan 

keluarganya. Erfa dan Ubaidi memahami bahwa tanah ulayat merupakan 

tanah kepunyaan bersama, yang diyakini sebagai karunia kekuatan gaib atau 

peninggalan nenek moyang kepada masyarakat hukum adat, sebagai unsur 

pendukung utama penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa. 179 

Dahlan menuturkan bahwa keberadaan hak ulayat perlu mendapatkan 

pengakuan konstitusi dan perlindungan, dengan tujuan membuat struktur 

kekuasaan antara negara dengan masyarakat adat yang mengelola tanah agar 

tidak salah digunakan.180  

Suku Boti menjalani sistem hak ulayat dengan peruntukan yang jelas, 

namun belum mendapat pengakuan hukum yang jelas dari pemerintah. 

Penyebabnya adalah raja tidak mengizinkan masyarakat maupun instansi 

memiliki sertifikat tanah dan intervensi dari pihak luar. Problematika hukum 

yang tidak jelas membuat sekolah maupun gereja kurang mendapatkan 

sokongan dana dari pemerintah. Persoalan ini terjadi terhadap sekolah dan 

gereja, sehingga belum memiliki akta tanah. Begitu pula dengan rakyat tidak 

                                                                 
178 Ibid., 45-47. 
179 Ernila Erfa and Syania Ubaidi, “Konsep Dan Bentuk Perlindungan Hak Penguasaan Atas 

Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri 

Balige No. 42/Pdt.Plw/2016/Pn Blg),” Indonesian Notary 3, no. 2 (September 5, 2021): 

18–35, accessed September 11, 2022, 

http://www.notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1509. 
180  Muhammad Dahlan, “Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Konstitusi,” 

Undang: Jurnal Hukum Vol. 1, no. 2 (2018): 187–217, accessed September 11, 2022, 

https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/26/9. 
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diizinkan memiliki tanah dengan alasan akan diperjualbelikan. Hal ini 

dibuktikan dengan kasus sengketa tanah semakin meningkat setiap tahun 

karena masalah tanah di Boti adalah status kepemilikannya hak wilayah, 

sehingga orang yang mengelola tanah lebih dari 10 tahun dianggap memiliki. 

Namun, setiap kasus yang terjadi diselesaikan oleh pemerintah desa dengan 

raja serta pihak yang bersangkutan sesuai aturan adat agar tanah 

dikembalikan kepada raja, sehingga kasus-kasus sengketa tanah tidak muncul 

sampai ke permukaan (hanya internal desa yang yang tahu). 

Terdapat temuan lain seperti kebijakan-kebijakan raja sebagai pemimpin 

yang memiliki pengaruh besar di Desa Boti membuat masyarakat taat dan 

patuh. Kebijakan-kebijakan seperti tidak boleh panen sebelum raja melihat 

hasil yang akan dipanen, kerja sesuai dengan keinginan raja, dan pendidikan 

boleh dilakukan dengan catatan anak dalam keluarga lebih dari satu 

membuat pola pikir masyarakat terpola. Sederhananya adalah meskipun hasil 

kebun telah siap untuk dipanen, tetapi belum mendapatkan persetujuan dari 

raja maka tidak boleh dipanen. Hal ini menyebabkan hasil yang dipanen kelak 

akan mengurangi kualitas hasil panen, sehingga harga pasaran menjadi 

menurun. Hal ini tentu mengurangi nilai ekonomi masyarakat yang 

membutuhkan uang. Di sisi lain, karena ketaatan kepada raja dan kebijakan 

raja sebelumnya yang begitu keras menolak segala bentuk modernisasi serta 

pendidikan membuat pola pikir masyarakat masih primitif dan tidak berani 

keluar dari zona nyaman. Dampaknya adalah mental dan penerimaan 

masyarakat terhadap proses pendidikan umum maupun pendidikan agama 

Kristen terkendala. Penjelasan ini menunjukkan bahwa sistem feodalisme di 

Suku Boti masih terjadi dan masih dipraktikkan, namun masyarakat Suku Boti 

tidak menyadari dampak negatif dari sistem feodalisme. 

 

C. KEHADIRAN AGAMA 

Pendidikan agama Kristen memiliki tujuan membuka wawasan berpikir 

manusia agar memahami Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Tujuan 

berikutnya adalah membebaskan manusia dari penjajahan mental agar pola 

pikir manusia tidak melenceng dari substansi ajaran Kristus. Tubagus 

mengutip Boelkhe menjelaskan semua orang akan cepat berkembang dalam 

ilmu, akhlak, dan kesalehan jika di didik dengan baik. Pengetahuan, kebajikan 

dan kesalehan tidak hadir dengan sendirinya, tetapi diupayakan oleh semua 

pihak, sehingga tujuan yang telah ditetapkan tidak melenceng dari substansi 
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Alkitab.181 Begitu pula dengan agama harus dipandang sebagai pemersatu 

dan pembawa damai bagi manusia, sehingga tidak menimbulkan stigma 

agama yang melemahkan Kristen. Stigma yang menganggap agama Kristen 

agama asing hadir bukan tanpa alasan. Penyebabnya tidak lepas dari sejarah 

penjajahan beberapa negara Eropa yang hadir di Indonesia, sehingga orang 

yang memeluk agama Kristen dianggap sebagai penyebar budaya asing. Di 

mana kehadiran bangsa Eropa tidak hanya membawa misi agama, tetapi 

sistem, nilai dan pendidikan yang bercorak barat. 182  Oleh karena itu, 

rohaniawan Kristen masa kini perlu mereformasi ajaran dan tindakan, 

sehingga agama Kristen tidak dianggap agama asing melainkan sebagai 

pembawa damai dan pemersatu. Walean mengutip Marx mengatakan bahwa 

agama seharusnya menjadi vitamin bagi masyarakat tertindas guna 

menenangkan jiwa manusia melalui relasi dengan Allah.183  

Berdasarkan data yang ditemukan dilapangan, raja menganggap agama 

Kristen adalah agama asing karena merupakan hasil dari budaya asing yang 

sudah terkontaminasi. Alasan lainnya adalah moral dan etika orang-orang 

Kristen tidaklah lebih baik dari budaya lokal Boti. Raja mengklaim bahwa 

apapun yang terjadi di desa, tanpa diberitahu pun dirinya sudah 

mengetahuinya. Artinya bahwa raja merasa dia adalah utusan dewa, sehingga 

raja memegang prinsip bahwa jika Boti dipengaruhi oleh budaya asing, maka 

budaya lokal Boti akan rusak. Raja menegaskan bahwa selama suku Boti 

terbentuk, banyak orang dari berbagai tempat mengunjungi raja. Bukan 

hanya sekedar melihat keunikan Suku Boti, tetapi lebih dari itu mereka 

meminta saran dan masukan dalam menjalani hidup ataupun memerintah 

suatu lembaga. Hal ini tentu menjadi tamparan keras bagi praktisi pendidikan 

agama Kristen maupun rohaniawan Kristen, karena perilaku maupun sikap 

keseharian tidak mencerminkan hal-hal baik yang tertulis dalam Alkitab. Oleh 

karena itu, pentingnya kesadaran moral dalam mempraktikkan ajaran Kristus 

dengan baik dan benar, sehingga raja maupun pengikutnya memahami 

bahwa Kristen bukan hasil budaya asing tetapi Kristen adalah cerminan 

Kristus yang menjangkau semua kalangan tanpa memandang asal usul. Di sisi 

                                                                 
181 Steven Tubagus Steven Tubagus, “Makna Pendidikan Agama Kristen Dalam Alkitab,” 

BONAFIDE: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen 2, no. 1 (2021): 25–45, 
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Pendidikan Di Indonesia,” JIREH-Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity Vol. 1, no. 1 
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183 Jefrie Walean, “Agama Dan Teologi Kristen Di Era Post-Truth Dan Disrupsi: Sebuah Kritik 

Sosiologis,” THRONOS: Jurnal Teologi Kristen Vol. 3, no. 2 (June 2022): 59–70, accessed 
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lain, pendidikan agama harus membebaskan dari kebodohan dan kemiskinan. 

Pendidikan agama harus memanusiakan manusia. Pendidikan agama harus 

memberi contoh yang baik dan menunjukkan sisi baiknya. Jangan sampai 

orang yang beragama berlaku lebih buruk dari orang yang tidak beragama. 

 

D. PERAN PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT BOTI 
Pendidikan membebaskan merupakan pendidikan yang bisa memberi 

contoh yang baik bagi semua orang agar membawa dampak yang baik bagi 

kehidupan orang-orang. Artinya pendidikan harus bisa membawa orang-

orang keluar dari kebodohan dan kemiskinan. Teori pendidikan 

membebaskan Paulo Freire mencakup beberapa hal seperti pendidikan 

humanis, konsep dialog, konsep penyadaran dan teologi pembebasan. Teori 

pendidikan membebaskan Freire hadir akibat dari rakyat Brazil yang tertindas 

oleh kaum elit. Hal tersebut membuat Freire berusaha membebaskan warga 

Brazil dari ketertindasan dengan metode pendidikan radikal yang akhirnya 

membuat rakyat Brazil mengalami perubahan dari segi ekonomi, pendidikan, 

politik dan kehidupan sosial yang layak. 

Dalam konteks Budaya Suku Boti, terdapat dua tradisi yang berkembang, 

sehingga para rohaniawan/praktisi pendidikan masih kesulitan dalam 

implementasi pendidikan agama Kristen maupun pendidikan umum. Hal ini 

disebabkan karena gereja menjaga perasaan raja dan gereja juga merasa 

malu karena kehidupan secara moral tidaklah lebih baik dari orang-orang Boti 

Dalam. Di sisi lain, Boti Dalam masih tertinggal dari segi pendidikan. Hal inilah 

yang kemudian menjadi salah satu akibat mayoritas Suku Boti Dalam belum 

melek aksara (belum bisa membaca dan belum bisa menulis). Kendala lain 

dalam merealisasikan pendidikan di Desa Boti adalah jarak tempuh yang jauh 

dan kurangnya dukungan orang tua, sehingga membuat anak-anak tidak 

efektif dalam mengenyam pendidikan. Artinya meskipun anak-anak telah 

terdata di sekolah, namun efektivitas anak dalam bersekolah maupun belajar 

sangat rendah. Ditemukan juga bahwa masih banyak masyarakat Boti yang 

mempunyai sifat feodal, sehingga mereka takut atau tidak ingin anaknya 

terkontaminasi oleh Kristen. Meskipun presentasenya tidak dapat disebutkan 

secara spesifik, namun hal ini terjadi karena sebagian besar sekolah di bawah 

naungan gereja. Alasan lainnya adalah pemberita maupun penganut agama 

Kristen kurang menerapkan nilai-nilai yang sudah tertulis dalam Alkitab. 

Imbasnya adalah banyak warga Boti, khususnya Boti Dalam tidak tertarik 

untuk mendalami agama Kristen secara utuh. 
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Dapat dikatakan bahwa pendidikan belum sepenuhnya membebaskan 

warga Boti dari berbagai aspek kehidupan, sehingga dibutuhkan kajian dan 

pengamatan serta pendekatan yang sesuai dengan kaidah-kaidah budaya 

Suku Boti. Meskipun raja terbaru telah memberi kebebasan kepada 

masyarakat Boti untuk menikmati pendidikan maupun bebas memilih agama, 

namun masyarakat masih belum benar-benar terbuka. Persoalannya adalah 

Suku Boti Dalam tidak mau terdampak dengan dunia luar, sehingga orang Boti 

Dalam tidak bersekolah, tidak tahu baca/tulis dan tidak bisa mengikuti 

perkembangan global. Di sisi lain, nilai-nilai negatif Suku Boti seperti pola pikir 

primitif muncul karena pengaruh raja yang sangat kuat. Oleh karena itu, Suku 

Boti membutuhkan beberapa hal, yaitu: a) pendidikan agama yang 

dibutuhkan oleh Suku Boti secara umum adalah pendidikan yang bisa 

membawa semua orang mendekat dan mengenal siapa itu Tuhan serta 

pendidikan agama yang tidak merusak alam; b) pendidikan yang dibutuhkan 

oleh orang-orang Boti adalah pendidikan yang tidak merusak budaya lokal 

dan pendidikan mendekatkan masyarakat dengan budaya serta pendidikan 

yang memajukan desa melalui budaya. 

 

E. FEODALISME SUKU BOTI DAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN 

PADA SUKU BOTI 

Pendidikan agama Kristen merupakan sarana yang digunakan untuk 

menunjang kehidupan iman banyak orang, baik keluarga, sekolah, 

masyarakat dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial manusia. 

Pendidikan agama Kristen juga menjadi wadah pelayanan dalam bidang 

pendidikan yang memberikan fondasi pengajaran iman Kristen kepada 

peserta didik melalui keluarga, gereja, dan sekolah.184 Pazmino sebagaimana 

dikutip Sidjabat mengungkapkan bahwa pendidikan Kristen merupakan usaha 

bersahaja dan sistematis, ditopang oleh upaya rohani dan manusiawi untuk 

mentransmisikan pengetahuan, nilai-nilai, sikap-sikap, keterampilan-

keterampilan, dan tingkah laku yang sesuai dengan iman Kristen; 

mengupayakan perubahan, pembaharuan dan reformasi pribadi, kelompok 

bahkan struktur oleh kuasa Roh Kudus, sehingga peserta didik hidup sesuai 

dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, untuk menciptakan kehidupan yang 

baik, pendidikan agama Kristen perlu mengenal konteks kehidupan keluarga, 

gereja dan masyarakat dengan baik agar pesan yang dibawa dapat mencapai 

target serta dapat dipahami dengan baik oleh penerimanya. 
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Pendidikan agama Kristen yang kontekstual menjadi pendidikan yang 

terasing dari konteksnya. Artinya, ketika konteks kehidupan berubah, maka 

diperlukan pendidikan agama Kristen yang menyesuaikan dengan situasi 

tersebut, sehingga pendidikan agama Kristen senantiasa dinamis, kreatif dan 

peka serta tanggap terhadap perubahan konteks kehidupan (1 Kori. 9:22). 

Konteks tersebut perlu direformasi agar pendidikan agama Kristen bisa 

berjalan dengan baik tanpa harus terpaku pada hal-hal teknis seperti fokus 

pada teori dan mengabaikan praktiknya. Banks dalam Rantung menjelaskan 

bahwa salah satu tingkatan integrasi pemahaman kurikulum multikultural 

pendidikan agama Kristen, adalah pendekatan kontribusi untuk 

menambahkan unsur-unsur budaya tradisional seperti makanan, tarian, 

musik, dan kerajinan tangan tanpa memberikan perhatian pada makna dan 

pentingnya unsur-unsur dalam komunitas etniknya. Pendekatan ini bertujuan 

untuk memberdayakan naradidik dan membantu mereka mencapai 

kesadaran. Artinya naradidik dimampukan untuk menjadi pengkritik sosial 

yang reflektif dan partisipan terampil dalam melakukan perubahan sosial.185 

Dalam tulisan Marthen Luther sebagaimana dikutip Sianipar menjelaskan 

bahwa terdapat beberapa sorotan untuk mereformasi pelaksanaan 

pendidikan agama Kristen diantaranya adalah: 

1. Penguatan pendidikan agama Kristen dalam keluarga dapat menjadi pola, 

metode, dan solusi dalam memperbaiki dan memperkuat gereja, 

masyarakat, dan negara. Pendidikan agama Kristen yang 

dipromosikannya adalah pendidikan yang didasarkan pada ajaran 

pembenaran oleh iman, supremasi Alkitab, dan keimanan orang percaya. 

Pendidikan agama Kristen yang diberlakukan bersifat umum, inklusif, 

dialogis, dan berorientasi pada pembentukan kesalehan (tertib, disiplin, 

penuh kasih) anggota masyarakat. 

2. Pendidikan agama Kristen harus melalui pembaruan pada sistem kerja 

dan sistem hubungan yang baik dengan keluarga-keluarga, gereja, dan 

pemerintah untuk bersama-sama mewujudkan pendidikan yang 

reformatif. Pelaku PAK harus memotivasi, memajukan pemikiran-

pemikiran, berdialog, dan menyediakan perlengkapan yang diperlukan 

untuk mengimplementasikan model pendidikan yang baru. 

3. Pendidikan harus bersifat holistik menyesuaikan dengan tuntutan 

globalisasi dan berbagai situasi yang terjadi. Pendidikan juga harus 

memenuhi tuntutan dan kebutuhan zaman. Artinya pendidikan harus 

mencakup semua aspek, seperti pembiayaan, pendidik, pemangku 
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(Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 137-138. 
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kepentingan, pengurus gereja, keluarga serta masyarakat harus 

mendukung kelancaran pendidikan dengan segala daya dan upaya 

sepenuh hati.186 

 

Dalam konteks Suku Boti, pendidikan agama Kristen sudah seharusnya 

bersifat multikultural untuk membuka pola pikir dan memperbaiki mental 

masyarakat Boti agar terbebas dari kekangan masa lalu (menghilangkan sifat 

feodalisme). Di mana pola pikir primitif dan mental yang terjajah oleh aturan 

raja sebelumnya bisa hilang dari diri masyarakat Boti. Tujuannya adalah 

masyarakat Boti bisa mengubah hidupnya menjadi lebih baik melalui 

pendidikan maupun usaha yang sedang di rintis. Rantung dalam tulisannya 

menjelaskan bahwa pendidikan agama Kristen sudah seharusnya 

dikembangkan dalam paradigma, metode dan kurikulum yang dialogis 

dengan kemajemukan untuk menginspirasi dan mendorong warga jemaat 

terlibat dalam upaya transformasi masyarakat yang berkaitan dengan isu-isu 

keadilan, hak asasi manusia serta ekologis seperti kemiskinan, diskriminasi 

dan kerusakan lingkungan hidup. Upaya tersebut dapat dilakukan di sekolah 

maupun gereja, sehingga membutuhkan solidaritas dan keterlibatan berbagai 

pihak.187 Rantung menjelaskan lebih lanjut bahwa Gereja dan sekolah perlu 

merumuskan desain dan model pendidikan agama Kristen yang cocok dengan 

konteks implementasinya seperti dinamika masalah sosial, politik, ekonomi 

dan ekologi, sehingga memungkinkan terciptanya kesadaran kritis dan 

kepekaan terhadap dinamika masyarakat tentang hak yang harus 

diperjuangkan.188 Dengan kata lain, jaminan hak masing-masing manusia 

untuk hidup dalam identitas mereka yang sebenarnya serta kesetaraan yang 

harus diperjuangkan untuk kebebasan yang bisa diekspresikan. Di sisi lain, 

segala daya dan upaya pendidikan agama Kristen perlu diarahkan dengan baik 

agar menghasilkan generasi yang kritis, dialogis bagi naradidik, pendidik 

maupun masyarakat memiliki kepekaan dan solidaritas kemanusiaan, 

kemampuan menganalisis masalah-masalah sosial serta bertumbuhnya 

spiritual ekologis demi menyatakan kehadiran kerajaan Allah bagi semua 

orang. 

 

 

 

                                                                 
186 Desi Sianipar, “Reformasi Pendidikan Dan Pengaruhnya Pada Masa Kini.” 
187  Djoys Anneke Rantung, Pendidikan Agama Kristen Dalam Masyarakat Majemuk 

(Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 100-101. 
188 Ibid., 135. 
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F. KONSEP TEORI FEODALISME DAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN 

Kesadaran akan realitas sosial membuat manusia berpikir untuk 

melepaskan diri dari realitas yang menindas dirinya. Kesadaran dalam berpikir 

harus disertai praksis yang jelas. Tujuannya adalah memperbaharui hidup 

yang tertindas menjadi hidup yang merdeka. Tanda manusia yang hidup 

merdeka adalah bebas menentukan arah hidupnya serta bebas berekspresi 

sesuai ranah dan koridor yang telah disediakan, sehingga manusia tidak 

mengalami kekangan maupun terbelenggu oleh hal-hal yang sifatnya hierarkis 

dan struktural. Hal-hal yang selalu menjadi problem seperti budaya yang 

mengikat perlu untuk diikuti, namun harus bisa memberikan manfaat 

maupun internalisasi ke kehidupan yang lebih baik. Dengan kata lain, budaya 

memiliki peran penting dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat, 

sehingga budaya perlu dipahami dari perspektif yang benar, agar tidak 

menjadi penghalang manusia beradaptasi dengan lingkungan. Budaya dapat 

dijadikan sebagai penopang manusia untuk mendeskripsikan identitas diri 

dan status sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Untuk membebaskan 

diri dari kekangan budaya, maka manusia harus berani melihat dan mengikuti 

hal-hal baik yang dilakukan orang-orang yang dipercayakan untuk 

menyampaikan hal-hal yang membawa manusia kepada kebebasan.  

Yesus Kristus memberi contoh berkaitan dengan internalisasi budaya 

Yahudi tanpa mengabaikan sisi kemanusiaan dan keadilan sosial bagi umat-

Nya. Artinya Yesus tidak menerimanya dengan gamblang dan tidak 

menolaknya, tetapi Yesus menggali makna dari tindakan-Nya dalam 

mentransformasi budaya Yahudi menuju jalan yang benar. Yesus bergerak 

melayani dan menyembuhkan dan melakukan mukjizat kepada banyak orang 

di waktu yang bertentangan dengan kebudayaan Yahudi. Walaupun 

pemimpin-pemimpin Yahudi menganjurkan agar semua orang tunduk pada 

Roma, namun Yesus menentangnya. 

Konsep pertentangan Yesus tidak menggunakan senjata ataupun 

kekerasan melainkan penderitaan untuk memperbaharui kehidupan lapisan 

masyarakat yang tertindas dari ketidakadilan dalam semua sendi kehidupan 

(Mat. 26:51-52). Beberapa contoh pertentangan yang Yesus lakukan adalah 

Yesus datang untuk membebaskan orang Israel dari penindasan (Luk. 4:18-19), 

menentang kekuasaan yang congkak ( Luk. 1:51-53), mengkritik orang-orang 

Farisi (Mat. 23:4) mengadakan mukjizat pada hari sabat (Yoh. 5:1-18). Dengan 

demikian, pembaharuan Yesus mencakup struktur-struktur kehidupan 

masyarakat dengan tujuan yang jelas yaitu kebebasan untuk berubah menjadi 

lebih baik dan bebas dari kekangan budaya Roma. 
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Mencermati konsep pertentangan Yesus, maka pendidikan agama 

Kristen sudah seharusnya mendorong manusia (naradidik, pendidik, 

masyarakat dan pihak-pihak terkait) untuk memperbaiki hal-hal yang tidak 

memberikan manfaat. Teladan Yesus menjadi acuan untuk menyikapi budaya 

dengan semestinya. Pendidikan agama kristen tidak melihat struktur 

masyarakat sebagai sesuatu yang yang harus diterima atau dijauhkan. 

Pendidikan agama Kristen menuntut kepatuhan manusia sebagai manusia 

yang berbudaya, namun cara berpikir dalam menjalani budaya harus selaras 

dengan Alkitab.  

Alkitab tidak bermaksud untuk menyediakan semua hukum adat, 

undang-undang dan kebiasaan-kebiasaan yang perlu bagi masyarakat. 

Norma-norma itu tidak menjawab semua pertanyaan yang muncul dalam 

kehidupan sehari-hari. Manusia perlu memperhatikan hukum adat dan 

undang-undang untuk dirinya sendiri, namun hukum adat dan undang-

undang tersebut sedapatnya disesuaikan dengan norma-norma Alkitab. Di sisi 

lain, kepatuhan kepada hukum adat ataupun kebiasaan-kebiasaan manusia 

perlu dipengaruhi oleh kepatuhan manusia kepada norma-norma Alkitab. 

Manusia dipanggil untuk mendirikan suatu kebudayaan Kristen yang sama 

bagi semua orang tanpa terkecuali dan manusia juga dipanggil untuk hidup 

sesuai dengan norma-norma Kristen dalam kebudayaan manusia itu sendiri. 

Refleksi teologis terkait feodalisme yang membelenggu Suku Boti 

memantik gereja maupun pihak-pihak terkait untuk mereformasi pengajaran 

maupun pendekatan yang berbasis budaya tanpa harus memaksakan 

kehendak pengajaran tersebut. Artinya, implementasi budaya dan agama 

harus berjalan dengan sistem yang disepakati bersama guna meningkatkan 

kesadaran dalam menyelaraskan status sosial. Di sisi lain, status sosial yang 

baik akan menghambat harkat dan martabat manusia menjadi lebih baik dari 

sisi materil dan moril. Artinya, jika manusia ingin hidup lebih baik, harus 

mendengarkan hal-hal baik yang akan mengarahkan hidup mereka ke jalan 

yang lebih baik. Contoh kebaikan yang di tabur adalah pendidikan dan 

arahan-arahan dari pihak memiliki hati untuk mengubah tatanan kehidupan 

masyarakat menjadi lebih baik, sehingga tidak terpenjara oleh persoalan 

masa lalu. Dalam hal ini, Suku Boti memiliki nilai-nilai sosial yang baik, namun 

perlunya kesadaran untuk menginternalisasikan nilai-nilai sosial tersebut 

dengan pikiran yang kritis, dialogis dan pemahaman yang baik agar tidak 

membelenggu kebebasan masyarakat untuk memperbaharui hidup. Dengan 

demikian, feodalisme Suku Boti dapat dipertahankan dengan catatan raja 

harus merevisi kebijakan yang sudah dibuat olehnya. Kebijakan yang 

dimaksud adalah sekolah dan gereja diberi akses untuk memiliki akta tanah, 

masyarakat diberi kebebasan dalam memanen hasil kerja tanpa harus melalui 
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persetujuan raja serta memperjelas status Desa Boti sebagai Desa adat. Di sisi 

lain, raja juga harus turut membantu pemerintah dalam merealisasikan 

pendidikan dan membebaskan masyarakat Baik Boti Luar maupun Boti Dalam 

untuk turut serta dalam menikmati pendidikan tanpa harus memberikan 

syarat bagi keluarga. Artinya tidak ada batasan bagi keluarga untuk 

menyekolahkan anaknya baik keluarga yang memiliki seorang anak atau lebih, 

sehingga pendidikan bisa direalisasikan dengan baik. di samping itu, 

persoalan budaya yang selalu dipikirkan oleh raja bisa lestarikan dengan 

berbagai cara seperti melestarikan alam dan melakukan kegiatan-kegiatan 

tenun, tarian di sekolah/gereja. 

 

 

 

 

  



   

82 | Feodalisme Budaya & Konsep Pendidikan Agama Kristen yang Membebaskan 

 

  



 

 

 

 
 

PENUTUP 
 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan dalam buku ini, setidaknya 

terdapat beberapa poin penting sekaligus menjadi perhatian utama, maka 

dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

1. Sistem Feodalisme Menguasai Masyarakat Desa Boti 

Kebijakan dan pengaruh raja sebelumnya membuat kehidupan 

masyarakat masih terpola dengan kehidupan lama. Hal ini membuat 

kehidupan masyarakat Boti tergolong biasa-biasa saja. Persoalan lain adalah 

sistem kepemilikan tanah oleh raja dan keluarganya juga turut andil dalam 

mengekang kehidupan masyarakat Boti. Dalam hal ini, pola pikir masyarakat 

akan terpaku pada raja dan apapun yang akan dilakukan tidak akan 

berkembang jika masih dalam pengaruh raja. Dapat disederhanakan bahwa 

raja memiliki keputusan-keputusan mutlak yang tidak dapat diganggu oleh 

siapapun, sehingga masyarakat tidak memiliki hak untuk menyampaikan 

aspirasi maupun menyampaikan kritik. 

 

2. Konsep dan Urgensi Pendidikan Agama Kristen Membebaskan menurut 

teori Paulo Freire 

Suku Boti belum sepenuhnya menyadari pentingnya pendidikan, 

sehingga dibutuhkan pendekatan yang berbasis budaya. Tujuannya adalah 

mengedukasi pentingnya pendidikan bagi keberlangsungan dan kemajuan 

desa secara umum dan masyarakat secara pribadi. Teori Paulo Freire bisa 

diterapkan di Suku Boti karena mencakup metode humanis, dialog, 

penyadaran dan teologis, sehingga memudahkan para pemangku 

BAB  
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kepentingan maupun praktisi pendidikan untuk melakukan pendekatan 

dengan Suku Boti. 

 

3. Implementasi pelaksanaan Pendidikan Agama Kristen dalam konteks 

budaya feodal pada masyarakat Suku Boti menurut teori Paulo Freire  

Terdapat dua tradisi yang berkembang di Desa Boti, sehingga para 

rohaniawan masih kesulitan dalam implementasi pendidikan agama Kristen 

maupun pendidikan umum. Di sisi lain, pengaruh raja yang begitu besar 

membuat masyarakat tidak mempunyai akses lebih dalam memperbaiki diri 

dari segi pendidikan maupun perbaikan ekonomi. Persoalan mental akibat 

kebijakan raja sebelumnya juga menjadi hal yang tidak pernah lepas dari 

kehidupan masyarakat Boti. Oleh karena itu, penerapan pendidikan agama 

Kristen di Suku Boti harus Holistik, transformatif, liberal dan kontekstual. 

Dengan kata lain, implementasi pendidikan agama Kristen perlu 

menyesuaikan dengan situasi yang terjadi di Suku Boti, sehingga pelaksanaan 

pendidikan umum maupun pendidikan agama Kristen dapat direalisasikan 

dengan baik. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Remegises Danial Yohanis 

Pandie; 2021) menyatakan bahwa: 

a. Pemerintah bekerja sama dengan gereja dan sekolah dalam 

melaksanakan program berbasis budaya lokal. Dalam hal ini pembuatan 

kurikulum yang bermuatan budaya lokal untuk diimplementasikan di 

sekolah maupun di gereja agar dengan harapan Suku Boti bisa 

mengenyam pendidikan tanpa harus merusak tatanan budaya lokal. 

b. Pemerintah bekerja sama dengan raja Boti dan gereja membuat sekolah 

adat di Desa Boti. Dalam hal ini pembangunan sekolah adat perlu 

diupayakan agar masyarakat bisa mendapatkan akses yang lebih luas 

terhadap pendidikan, sehingga mengurangi buta aksara. 

c. Pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta dan dinas-dinas lainnya 

untuk membantu menunjang pendidikan umum di Suku Boti.  

d. Pemerintah seharusnya memperhatikan para praktisi pendidikan di Suku 

Boti dalam hal materi. Hal ini perlu dilakukan, karena terdapat banyak 

tenaga pengajar yang belum layak mendapatkan hasil dari kerjanya. 

e. Pemerintah harus memperbaiki infrastruktur sekolah di Desa Boti. 

Perbaikan infrastruktur penunjang pendidikan perlu mendapat perhatian 

lebih agar anak-anak bisa dengan nyaman bersekolah. 

 



 

Penutup | 85 

Sedangkan Untuk Pemerintah Desa Boti disarankan agar: Pemerintah 

Desa melakukan pendekatan dan kerja sama dengan raja untuk membuka 

akses gereja maupun sekolah agar memiliki akta tanah demi menunjang 

bantuan dari pemerintah daerah dan Pendekatan dengan raja untuk 

menentukan arah Desa Boti menjadi Desa adat atau Desa negara. Hal ini 

perlu dilakukan demi kelancaran implementasi program-program pemerintah 

daerah maupun program pemerintah pusat. 

Kemudian Untuk pihak Gereja disarankan agar: Memasukan budaya Suku 

Boti dalam kurikulum gereja seperti tema gereja, tema natal dan ibadah 

umum. Serta Melakukan pendekatan secara intens dengan pemerintah desa 

maupun raja guna menerbitkan akta tanah gereja demi legalitas bangunan 

gereja. Selanjutnya Untuk sekolah disarankan agar Menyusun kurikulum 

bermuatan lokal dan mengadakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti 

lomba tarian, lomba menyanyi dengan bahasa lokal, lomba bercerita dengan 

bahasa lokal dan lain sebagainya. Melakukan pendekatan dengan pemerintah 

desa untuk menjadi penghubung menuju raja guna membuat akta tanah 

sekolah agar mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, sehingga 

menunjang perkembangan sekolah. 
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A 

Abad Pertengahan: Masa di mana tren feodalisme diperkenalkan secara tak 

sengaja oleh kaisar Romawi. 

Alam: Pemberi hidup. 

Anak: Masa depan keluarga, anak: Masa depan bangsa dan juga masa depan 

daerah.

 

B 

Budaya: Kebiasaan manusia yang secara sadar maupun tidak sadar untuk 

menciptakan satu tradisi antara sesama manusia.

 

C 

 

D 

Dialog Kritis: Sarana transformasi manusia yang berkelanjutan guna 

mengasumsikan keadaan konstan untuk mencapai tujuan tertentu.

 

E 

 

F 

Feodalisme: Beralihnya sistem kepemilikan tanah dari petani ke tangan kaum 

bangsawan. 

Feodalisme: Bagian dari politik dan budaya. 

Fief: Tanah milik lord (pemilik lahan) yang disewakan kepada serf (budak) 

berupa lahan-lahan pertanian sebagai solusi petani yang tak lagi bisa 

membayar pajak. 

GLOSARIUM 
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Fungsi Terpenting Kapitalisme: Menawarkan dan melindungi hak milik 

pribadi.

 

G 

 

H 

H.G. Schulte-Nordholt: Seorang antropolog Belanda yang melakukan studi 

mendalam atas struktur sistem politik orang Atoni di Timor. 

Hegemoni: Sistem kekuasaan yang dijalankan melalui ideologi yang 

sepenuhnya mendominasi kesadaran sosial dengan menanamkan 

seperangkat nilai dan gagasan. 

Humanisasi dan Demokrasi: Elemen dasar dalam pedagogi Freire. Keduanya 

harus dipraktekkan.

 

I 

Ike: Alat untuk memintal benang 

Invasi Kultural: Langkah pembengkokan pengetahuan dengan tujuan agar 

setiap individu terpisah dari realitas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

 

J 

 

K  

Kapitalisme Neoliberalisme: Sistem ekonomi, moral, dan sosial yang 

dirancang untuk memajukan kapitalisme global abad ke-20. 

Kearifan Lokal: Prinsip-prinsip yang dianut, dipahami, dan diaplikasikan oleh 

masyarakat lokal untuk berinteraksi dengan lingkungannya sebagai hasil 

produksi tradisi yang hidup, dan tumbuh secara turun-temurun bersama 

masyarakat adat. 

Kebebasan: Hak asasi manusia untuk mempertanyakan situasi konkret di 

dunia.
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L 

Lord: Struktur tertinggi dalam feodalisme.

 

M 

Monopoli yang Dimaksud: Memiliki hak tunggal terhadap kepemilikan lahan, 

tenaga kerja yang dijadikan sebagai budak, aturan yang mengikat.

 

N  

Negara: Untuk modal bukan orang. 

Negara: Untuk modal bukan orang. Demokrasi hanyalah slogan. 

Neoliberalisme: Model ekonomi Amerika yang khas, semacam perspektif 

ekonomi sosial Darwinian yang dibawa ke ekstrem logisnya, yang 

menghancurkan dan menyalahkan orang miskin sambil memberi 

penghargaan dan merayakan orang kaya. 

Neoliberalisme: Pengalaman ideologis dan historis yang dibagikan secara luas.

 

O 

 

P 

Pendidikan: Salah satu faktor penting dalam menghasilkan manusia yang 

beradab dan berkarakter serta bernilai jual tinggi dalam berbagai aspek. 

Pendidikan: Wadah atau sarana yang dipakai untuk mendidik seseorang demi 

kebaikan dalam upaya mendewasakannya baik secara mental, norma 

maupun kognitifnya. 

Pendidikan Nonformal: Jalur pendidikan yang mencakup pendidikan 

kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, 

pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan 

keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan 

lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.  

Praksis: Tindakan seseorang di dunia berdasarkan akal dan refleksi. 
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Premis Nilainya: Keberpihakan kepada yang mengeksploitasi, menindas kaum 

buruh dalam hal ini rakyat, dan memarjinalkan hingga alam yang menjadi 

sumber eksploitasi turut terkena imbas. 

Puah Ha Na’a Blin Ma Maunsa”na’taken: Pinang yang sudah siap di petik 

buahnya dan sirih siap di petik buahnya.

 

Q 

 

R 

Raja: Otoritas politik tertinggi dan sumber kepemilikan lahan, tetapi dalam 

kenyataannya lemah dibandingkan para kesatria.

 

S 

Serf: Penggarap tanah yang mengerjakan lahan pertanian dengan Status 

setengah budak.  

Situasi Penindasan: Sebuah keadaan yang terjadi di masyarakat dengan 

tujuan untuk memberikan kebebasan hegemoni kekuasaan dalam 

menerapkan status quo terhadap obyek-obyek yang dikuasainya. 

Suku Boti: Salah suku warisan nenek moyang yang masih tersisa di tanah 

Timor, tepatnya Desa Boti, Kecamatan Ki’e, Kabupaten Timor Tengah Selatan. 

Suku Boti Secara Umum: Pendidikan yang bisa membawa semua orang 

mendekat dan mengenal siapa itu Tuhan serta pendidikan agama yang tidak 

merusak alam 

Suti: Alas untuk alat memintal benang.

 

T 

Tujuan Pendidikan Kristen: Mengantar pelajar sehingga mengalami 

pengalaman yang benar dengan Allah, Bapa Tuhan Yesus Kristus, dengan kata 

lain tujuan = usaha menjadikan peserta didik sebagai murid sejati.

 

U 
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V 

 

W 

 

X 

 

Y 

Yang Punya Tanah: Pemilik

 

Z 
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