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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Konflik pada hakekatnya adalah suatu pertarungan menang-kalah antar kelompok 

atau perorangan yang berbeda kepentingannya dalam organisasi, dimana masing-

masing pihak membela nilai-nilai yang mereka anggap benar dan memaksa lawan 

mereka untuk mengakui nilai-nilai tersebut.  

Setiap orang memiliki potensi untuk terlibat konflik kapan saja dan dimana saja. 

Hal ini disebabkan keberagaman yang ada dalam masing-masing pribadi. Beberapa 

keberagaman tersebut seperti karakter, nilai-nilai pribadi, nilai-nilai agama, dan budaya 

yang sangat mudah bergesekan satu sama lain. Ketika keberagaman ini saling bergesek, 

maka terjadilah konflik.  

Dengan demikian, konflik mencakup juga sistem sosial di mana manusia 

berinteraksi seperti keluarga, persahabatan, negara, bangsa, organisasi, perusahaan
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juga dalam gereja. Semakin banyak jumlah anggota dari suatu sistem sosial, maka 

semakin rentan sistem tersebut untuk terlibat konflik. Oleh sebab itu, saat ini semakin 

banyak negara termasuk Indonesia yang memasukkan mata kuliah manajemen konflik 

dalam kurikulum mereka. Bukan hanya itu saja, dewasa ini semakin banyak pula 

penelitian berupa skripsi maupun tesis yang mengangkat masalah tentang konflik, serta 

semakin bertambahnya buku-buku tentang manajemen konflik yang diterbitkan. Semua 

hal ini menunjukkan betapa pentingnya keterampilan manajemen konflik.  
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Sebagai suatu sistem sosial, gereja tetaplah kumpulan dari manusia yang dapat 

tergoda untuk berbuat dosa. Di tahun 2010 sendiri tercatat berbagai konflik yang 

melibatkan gereja. Seperti kasus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) GKI Yasmin Bogor 

yang merupakan kasus tahun tahun 2002 yang belum terselesaikan, Penyegelan tenda 

ibadat Gereja St. Joannes Baptist-Parung, serta penyegelan dan pengancaman 

pembongkaran duapuluh Gereja di Aceh terkait peraturan Gubernur No. 25 tahun 2007 

yang mensyaratkan jumlah anggota harus mencapai 150 anggota untuk mengajukan 

permohonan IMB.  

Tetapi tentu saja, konflik yang melibatkan gereja bukan hanya sebatas konflik 

gereja dengan pemerintah atau masyarakat di sekitarnya. Konflik gereja juga mencakup 

konflik antar anggota, konflik antar pejabat gerejawi, konflik antara pejabat gerejawi 

dengan anggota jemaat, konflik antar gereja dengan denominasi yang sama, konflik 

antara denominasi yang berbeda, dan seterusnya. Dengan kata lain, gereja akan terus 

berhadapan dengan konflik.  

Tetapi jika melihat keadaan gereja di Indonesia saat ini, sangat jelas bagaimana 

sebagian besar gereja tidak memberikan perhatian khusus untuk mempersiapkan 

anggota jemaat mereka dengan keahlian mengelola (manajemen) konflik. Hal ini 

nampak dari materi pengajaran untuk tiap kategori dalam jemaat tersebut, materi 

katekisasi, hingga pembinaan yang sebagian besar hanya difokuskan pada pemahaman 

akan tata gereja, pemahaman iman menurut denominasi gereja masing-masing, 

pendalaman Alkitab, atau hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan pribadi jemaat 

seperti pekerjaan, pernikahan, dan keuarga. 
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Kebiasaan gereja yang enggan untuk membahas hal-hal yang berhubungan 

dengan konflik, akhirnya membentuk pemikiran tradisional di kalangan anggota gereja 

bahkan para pejabat gerejawi tentang tanggungjawab penanganan konflik. Konflik dan 

penangannya dianggap sebagai tanggungjawab para sesepuh dan pejabat gerejawi saja. 

Pemahaman ini membuat sebagian besar anggota-anggota gereja bersikap tidak peduli 

bahkan merasa serba salah jika diperhadapkan dengan usaha manajemen konflik.  

Menanggapi pemahaman seperti itu, saat ini sangat banyak buku-buku yang 

menawarkan model atau metode manajemen konflik dalam gereja yang bukan hanya 

ditujukan untuk para pejabat gerejawi tetapi juga bagi para anggota jemaat biasa. 

Hugh F. Halverstadt adalah salah satu ahli yang menulis buku tentang 

memanajemen konflik dalam gereja. Beliau adalah seorang profesor seminari, sempat 

mengajar di McCormick Theological Seminary Chicago dan merupakan seorang 

pendeta Presbiterian yang ahli dalam topik manajemen konflik.
2
 Buku Mengelola 

Konflik dalam Gereja yang ditulisnya merupakan hasil dari pengalamannya selama 23 

tahun melatih para pemimpin gereja dengan upaya-upaya langsung dalam mengelola 

konflik gereja. 

Dalam bukunya, Hugh memperkenalkan model manajemen konflik  melalui 

metode berpikir dan campur tangan sistemik pada situasi-situasi konflik dengan tujuan 

untuk memahami dan menggalang semangat persekutuan bagi pengelolaan konflik 

gereja. Model ini memakai sistem pelatihan yang terbagi dalam beberapa tahap yang 

saling terkait, dan dalam prakteknya sering terjadi pengulangan tahap.  
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Pelatihan dan persekutuan adalah hal yang sangat penting dalam model 

Halverstadt. Menurut Halvertstadt, setiap orang dalam gereja memiliki tanggungjawab 

yang sama besarnya dalam manajemen konflik dalam gereja tersebut.   

Dua hal ini juga dapat ditemukan pada salah satu model gereja yang sedang 

dikembangkan dalam ekklesiologi yaitu model gereja sebagai persekutuan murid-

murid. Model gereja ini fokus pada para murid, meliputi keseharian para murid, cara 

mereka menanggapi dan memahami ajaran Yesus serta bagaimana cara mereka 

merespon dan menyelesaikan masalah yang terjadi di antara mereka. Melihat latar 

belakang ini, maka penulis merasa perlu untuk meneliti tentang: 

 

MANAJEMEN KONFLIK DALAM GEREJA 

(Suatu tinjauan ekklesiologis terhadap model manajemen konflik dalam gereja menurut 

Hugh F. Halverstadt) 
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1.2 Perumusan Masalah dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dari penelitian ini 

adalah melihat gereja sebagai sebuah persekutuan yang terdiri dari manusia yang berbeda 

karakter, budaya dan nilai-nilai pribadi. Dalam berinteraksi satu sama lain, tidak jarang 

akan terjadi konflik akibat keberagaman yang saling bergesek. Untuk itu, dibutuhkan 

keterampilan manajemen konflik dalam gereja. Adapun konflik gereja yang penulis 

maksud di sini penulis batasi pada konflik antar pribadi, antar kelompok serta konflik 

antara pribadi dengan kelompok di dalam gereja.  

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melakukan tinjauan ekklesiologis terhadap 

model manajemen konflik gereja yang ditulis Hugh F. Halverstadt dengan menggunakan 

perspektif model gereja sebagai persekutuan murid-murid   

 

1.4 Manfaat Penulisan 

Skripsi ini ditulis dengan harapan memberikan manfaat : 

1. Memberikan sumbangan teoritis kepada usaha pengembangan manajemen konflik 

dalam gereja dalam penerapan teori-teorinya. Selain itu, hasil penelitian ini 

diharapkan juga dapat menjadi masukkan bagi peneliti lainnya. 

2. Bermanfaat bagi bidang ilmu ekklesiologi, resolusi konflik, serta manajemen dan 

kepemimpinan gereja sebagai organisasi yang selalu diperhadapkan dengan 

konflik-konflik. 
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1.5  Metodologi Penulisan 

 

1. Pendekatan dan jenis penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kepustakaan 

yaitu penelitian yang mengarah kepada sejumlah dokumen berupa tulisan yaitu 

berupa buku dan jurnal yang membahas manajemen konflik dalam gereja. 

 

2. Sumber data 

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Sumber data primer 

Jenis data yang penulis pakai adalah data deskriptif yaitu buku Mengelola 

Konflik dalam Gereja yang ditulis oleh Hugh F. Halverstadt dan buku Model-

Model Gereja  yang ditulis oleh Avery Dulles. 

b. Sumber data sekunder 

Merupakan data tambahan atau data pelengkap yang sifatnya untuk 

melengkapi data yang sudah ada yaitu buku-buku referensi dan jurnal mengenai 

manajemen konflik dalam gereja dan model-model gereja. 

 

3. Teknik pengumpulan data 

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode library searching 

yaitu penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan 

manajemen konflik dalam gereja. 
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1.6. Sistematika penulisan 

Guna mendapatkan suatu tulisan yang utuh, maka sistematika penulisan skripsi ini 

dibuat sebagai berikut : 

 Pada bab satu, penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

alasan pemilihan judul, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

Selanjutnya dalam bab kedua, penulis menjelaskan model gereja sebagai 

persekutuan murid-murid. Di dalamnya juga mencakup pengertian model, gereja, dan 

penjelasan keenam model gereja milik Avery Dulles. 

 Pada bab ketiga, penulis membahas model manajemen konflik dalam gereja yang 

ditulis oleh Hugh F. Halverstadt. Guna lebih memahami model tersebut, maka 

sebelumnya penulis akan menjelaskan secara ringkas tentang definisi konflik, ciri 

konflik, sumber konflik, dan manajemen konflik 

 Pada bab keempat, penulis akan meninjau model manajemen konflik dalam gereja 

milik Hugh F. Halverstadt secara ekklesiologis dari perspektif Model Gereja Sebagai 

Persekutuan Murid-Murid. 

 Terakhir, pada bab kelima penulis memberi kesimpulan dan beberapa masukkan 

yang penulis harapkan dapat disikapi lebih lanjut oleh semua pihak yang membaca 

skripsi penulis. 

 

 

 

 


