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BAB 4 

TINJAUAN EKKLESIOLOGIS TERHADAP MODEL HUGH F. HALVERSTADT 

 

4. 1. Pendahuluan 

Kehidupan para murid (gereja mula-mula) bukan hanya menunjukkan tentang 

bagaimana perjuangan mereka melawan penaniayaan dan penderitaan karena 

mempertahankan iman mereka, tetapi memperlihatkan tanggungjawab mereka dalam 

mempertahankan keutuhan sebagai sebuah komunitas.  

Alkitab memperlihatkan bagaimana cara mereka memanajemen kehidupan dalam 

komunitas mereka (komunitas kristen), termasuk cara mereka mengatasi konflik yang 

terjadi antar mereka maupun dengan dunia luar. Dengan demikian, para murid juga telah 

memiliki model untuk memanajemen konflik dalam komunitas mereka.  

Untuk itu, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu tentang 

model manajemen konflik dalam gereja mula-mula sebagai bagian dalam melakukan 

tinjauan ekklesiologis terhadap model manajemen konflik dalam gereja milik Halverstadt. 

 

4.2. Gereja yang mendua hati 

 Dalam menjalani kehidupannya, gereja terus-menerus melakukan refleksi pribadi 

berdasarkan pengalaman rohani mereka. Refleksi inilah yang akhirnya membimbing gereja 

untuk menemukan tujuan kehadiran mereka di dunia dan kelemahan mereka untuk 

mencapai tujuan tersebut. 

Panggilan gereja adalah untuk mencintai Allah dengan sepenuh hati, jiwa, 

kekuatan, dan segenap akal budi (Markus 12:28-31). Tetapi awal jatuhnya manusia dalam 
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dosa (kejadian 3) telah membuat gereja tetap tidak dapat terhindar dari pergulatan 

menjalankan panggilan Allah dan terjerumus dalam dosa.  Dengan kata lain, gereja mendua 

hati. Gereja sulit untuk bertrandensi diri ke dalam sisi teosentris yaitu mentransformasi diri 

ke dalam cara hidup dengan nilai-nilai yang diajarkan Kristus dan para Rasul. 

Tegasnya, dalam refleksi sadarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk 

secara spontan dan terus-menerus menyempurnakan dirinya, namun sayang, ada juga daya-

daya ambivalen yang berasal dari dinamika kebutuhan psikologis dan unsure bawah sadar 

yang dapat merintangi kesadaran tesebut dengan diam-diam. Ada bagian dari diri yang 

ternyata tumbuh ke arah transedensi-diri dan ada bagian yang tidak mau tumbuh entah 

secara sadar maupun tidak sadar.
1
 

Pergulatan yang terus-menerus  terjadi di dalam struktur pribadi gereja ini pada 

akhirnya membentuk disposisi hidup dan cara bertindak yang nampak mendua hati. Hal ini 

membuktikan bahwa gereja butuh bimbingan secara berkelanjutan, karena gereja terdiri 

dari berbagai karakter manusia yang memiliki disposisi  bukan hanya dari motivasi pribadi 

yang disadari tetapi juga yang berasal dari pengaruh bawah sadar mereka. Disposisi inilah 

yang harus menjadi fokus dalam proses mengubah sikap gereja yang mendua hati menjadi 

setia pada satu hati. 

Perkembangan rohani yang salah adalah hasil dari proses bimbingan rohani yang 

salah. Kesalahan dalam bimbingan rohani ini dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu: 

 

a. Orang yang dibimbing 

Disposisi pribadi yang terbentuk dari waktu ke waktu dapat menjadi wadah 

tumbuhnya masalah sehingga seseorang merasa perlu bantuan pihak lain untuk 

                                                 
1
 Mardi Prasetya, Psikologi Hidup Rohani, 146-147. 
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bersikap tabah dan dapat mengatasinya. Secara umum, ada empat macam masalah 

dasar yang  dimiliki oleh orang yang mencari bimbingan. 

Pertama, masalah-masalah yang muncul dari proses perkembangan pribadi. 

Misalnya, terbentuknya kebutuhan psikologis bawah sadar yang kemudian 

menentukan kecenderungan minat dan kesukaan orang yang meski bertentangan 

dengan nilai-nilai panggilan tetapi tetap mempengaruhi dan membelokkannya ke 

arah hidup yang tidak konsisten. Kedua, masalah-masalah dari skap yang tidak 

dewasa yang mengakibatkan ketidaktahuan dalam banyak hal sehingga 

menciptakan horison kesadaran hidup yang picik sebagaimana tampak dalam 

sikap-sikap fanatik dan tertutup. Ketiga, kesulitan-kesulitan yang muncul dari 

pengaruh alam bawah sadar yang memunculkan kelemahan dan kekurangan 

tertentu yang dapat diamati dalam tanda-tanda hidup yang tidak konsisten, namun 

tidak disertai tanda-tanda patologi dan tidak berkaitan dengan dosa tetapi benar-

benar menghambat kedewasaan dan pertumbuhan iman, misalnya sikap sensitif, 

emosional. Keempat, masalah-masalah dalam bentuk patologi yang paling ringan 

sampai ke yang paling berat dan sudah menyangkut bidang psikiatri. Misalnya, 

adanya gangguan ringan yang tampak dalam ketidakmampuan mengendalikan 

gejolak emosi, ketidakmampuan bertoleransi terhadap depresi yang menghimpit. 

Masalah-masalah ini memunculkan pribadi yang beragam yang sulit dan 

problematis dalam kehidupan rohani, pergaulan, hidup bersama dan berkarya.
2
 

 

 

 

                                                 
2
Mardi Prasetya, Psikologi Hidup Rohani, 158. 
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b. Pembimbing rohani 

Sama halnya dengan orang yang dibimbing, pembimbing juga hanyalah manusia 

biasa yang dapat terpengaruh oleh hukum psikologis dalam disposisi hidupnya, 

terdapat kelemahan dan kerapuhan. Masalah-masalah dalam diri pembimbing yang 

dapat menghambat proses membimbing terbagi atas dua. 

Pertama, transference dan counter-transference. Masalah ini sering terjadi dimana 

pembimbing sering menanggapi transference orang yang dibimbingnya dengan 

cara counter-transference. Hal ini sering terjadi tanpa disadari oleh kedua pihak. 

Kedua, hidup dalam dua arus. Pernyataan pembimbing yang berbeda dengan sikap 

hidup.  Pembimbing rohani tidak dapat membimbing muridnya melalui sikapnya. 

Di hadapan murid, sikapnya meyakinkan tetapi di tempat lain sikapnya bertolak 

belakang dan murid menerima kabar dari sumber lain yang mengubah 

pandangannya terhadap pembimbing rohaninya. Pembimbing yang masih bergulat 

dengan kebutuhan psikologisnya seperti afeksi, dapat menularkan kelemahan ini 

pada muridnya.
3
 

Selain sikap dari pembimbing dan orang yang dibimbing, hal lain yang harus 

diperhatikan gereja adalah cara belajar. Pelayanan kristiani yang paling umum dan paling 

dihargai dari dulu sampai sekarang adalah pengajaran. Di manapun gereja terpanggil 

untuk pelayanan, mereka selalu menganggap pelayanan dalam pengajaran sebagai salah 

satu tugas yang utama karena mereka yakin bahwa pemahaman diri manusia dan 

dunianya yang semakin mendalam merupakan jalan menuju kebebasan yang baru dan 

                                                 
3
Mardi Prasetya, Psikologi Hidup Rohani, 175-177. 
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cara hidup yang baru pula.
4
 Saat ini, semakin banyak orang yang bukan hanya kurang 

memperhatikan isi dari ajaran mereka tetapi juga hubungan pengajaran.  

Hubungan pengajaran sering diwarnai oleh persaingan, sikap satu arah dan 

mengasingkan. Saat ini diskusi telah menjadi salah satu bagian penting dari dari 

pendidikan modern. Yang dipikirkan adalah murid lebih mudah menangkap pelajaran 

melalui diskusi dibandingkan penyerapan informasi yang siap pakai. Pikiran semacam ini 

kadang membuat murid terjebak dalam situasi berdiskusi dan memberi pendapat tanpa 

didasari bahan yang memadai. Terjadi persaingan, bukan sharing  untuk mendapatkan 

sebuah pemahaman. Inilah yang dimaksud dengan persaingan.  

Hal ini semakin parah dengan adanya sikap satu arah, sikap yang menganggap 

guru yang paling tahu dan harus selalu tahu. Sementara murid lemah, tidak tahu dan 

harus mau tahu. Maka yang terjadi adalah proses satu arah, guru kepada murid, yang kuat 

kepada yang lemah. 

Dan yang terakhir adalah sikap mengasingkan. Yaitu proses pengajaran yang 

mengarahkan para murid pada dunia di luar diri mereka, menjauh dari hubungannya yang 

langsung ke masa depannya yang sebenarnya adalah hal-hal yang diperkirakan akan 

terjadi padanya. Jika seseorang tidak sungguh-sungguh menghayati hidupnya di sini dan 

kini, mengapa dia harus melihat ke depan untuk hidup di suatu tempat lain kemudian? 

Inilah inti pengasingan, suatu kenyataan yang sangat kentara dalam hidup banyak murid 

dan guru.
5
 

Ini adalah proses pengajaran yang salah, karena seharusnya proses pengajaran 

bersifat membebaskan. Memiliki ciri evokatif, yaitu sikap saling membangkitkan 

                                                 
4
Henri J.M. Nouwen, Pelayanan yang Kreatif,  (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1986) 26. 

5
Henri J.M. Nouwen, Pelayanan yang Kreatif , 30-32. 
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kemampuan masing-masing. Diskusi bukan sebagai laga bersaing tetapi mengasah 

kemampuan bersama. Memiliki sikap dua arah dan mengaktualisasikan saat proses 

pengajaran berlangsung. Ada komunikasi antara guru dan murid serta pengajaran bukan 

hanya sebagai proses persiapan yang mengarahkan diri pada masa depan saja tetapi disertai 

dengan perilaku yang nyata sehari-hari sebagai pengaktualisasian dari persiapan menuju 

masa depan tersebut.
6
 

Hubungan guru dan murid dan proses pengajaran yang baik dapat dilihat dalam 

hidup Yesus dan para murid. Yesus tidak berpegang teguh pada hak istimewa sebagai 

Allah, Ia mengajarkan bahwa tidak perlu menyembunyikan diri dengan segala 

kelemahannya dan menantang bersaing dengan dunia karena di sini kita dapat belajar 

bahwa jauh sebelumnya Yesus mengajarkan pada para guru dan murid untuk terlebih 

dahulu membongkar pertahanan diri dan menjadi terbuka dan menjadi terbuka untuk 

perkembangan yang sesungguhnya. Mental inilah yang menjadi salah satu ciri dalam gereja 

mula-mula. 

 

4. 3.  Manajemen Konflik dalam gereja mula-mula 

Sikap yang menonjol dalam kehidupan para murid ketika berhadapan dengan 

konflik adalah sikap realistis. Sikap realistis adalah sikap menerima kenyataan yang sedang 

terjadi. Ajaran para Rasul sangat berperan penting dalam pembentukan sikap realistis 

tersebut.  

Ajaran para Rasul semakin hari semakin membentuk paradigma yang baru bagi 

jemaat gereja mula-mula. Setiap orang dalam jemaat tidak lagi hanya bertanggungjawab 

terhadap kehidupan mereka sendiri melainkan bertanggungjawab untuk saling mengawasi, 

                                                 
6
Henri J.M. Nouwen, Pelayanan yang Kreatif,  33-35. 
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mengingatkan dan menegor jika ada dari mereka yang berbuat salah. Seperti yang tertulis 

dalam kitab Galatia 6:1-2: ”Saudara, kalau seorang kedapatan melakukan suatu 

pelanggaran, maka kamu yang rohani, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar 

dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri.” Adapun proses yang harus 

dilalui adalah sebagai berikut (Matius 18:15-17): 

a. Menegor secara pribadi (secara empat mata) anggota yang bersalah, 

b. jika tidak mau berubah, maka membawa dua sampai tiga orang saksi lain, 

c. jika tetap tidak mau mendengar nasehat yang diberikan dan tidak mau berubah,  

    maka membawa perkaranya kepada jemaat, agar jemaat menasehatinya, 

d. Menyerahkan perkaranya kepada pejabat gereja (1 Korintus 5: 3-7), 

e. Jika dia bertobat, maka dia wajib diampuni dan diterima kembali dalam jemaat  

    (II Korintus 2: 6-11). 

Proses ini memperlihatkan bahwa gereja tidak langsung menghakimi dan 

menentukan hukuman tetapi memberi kesempatan untuk pertobatan. Gereja tidaklah 

sempurna tetapi berjuang untuk menuju pada kesempurnaan. Namun bukan berarti dengan 

cara menyingkirkan orang-orang yang membuat masalah dan dosa, karena gereja terdiri 

dari manusia biasa yang dapat berdosa setiap saat. Ini juga menunjukkan sikap sebagai 

murid yang mau belajar dan diajar serta menerima koreksi.  

Proses manajemen konflik ini juga menunjukkan tanggung jawab untuk menjaga 

kekudusan gereja (komunitas) dengan cara saling mengawasi dan mengingatkan jika terjadi 

kesalahan di dalamnya, karena pembaharuan dalam gereja bukanlah tanggungjawab Allah 

saja tetapi tanggungjawab gereja. 



70 

 

Tetapi dalam menjalankannya, harus menerapkan beberapa sikap anak kecil 

(Matius 8:3), seperti keterbukaan, kepolosan, pengampunan, dan kejujuran. Sikap-sikap 

tersebut membantu gereja dalam menilai dan memanajemen konflik yang ada serta 

memutuskan solusi. 

 

4. 4. Tinjauan ekklesiologis terhadap model manajemen konflik dalam gereja milik  

        Hugh F. Halverstadt 

Seperti yang telah dikemukakan dalam bab dua, gereja sebagai persekutuan bukan 

hanya berbicara tentang bagaimana persekutuan atau persahabatan antara Allah dengan 

gereja-Nya atau hubungan antara anggota-angoota gereja tetapi bagaimana tindakan nyata 

gereja terhadap sesamanya (dunia dan isinya) melalui pelayanan dan cara hidup mereka. 

Untuk malakukan tindakan nyata, dibutuhkan sikap realistis. Karena sikap realistis 

menunjukkan satu hal, yaitu sikap berani menghadapi kelemahan dan mau mengoreksi diri. 

Pengoreksian yang terjadi secara terus-menerus dan butuh kesabaran.  

Sikap inilah yang nampak dalam manajemen konflik milik Halverstadt. Gereja 

hadir sebagai kumpulan manusia yang terpanggil, melayani bersama, tetapi dapat 

bergesekan nilai, pandangan hidup, karakter dan akhirnya berkonflik. Tetapi konflik 

menjadi salah satu cara untuk membongkar pertahanan diri.  

Tanpa disadari, konflik sering menjadi wadah pengajaran. Melalui konflik, gereja 

belajar bertindak tetapi tetap memegang nilai-nilai Kristiani. Sangat jelas, bahwa tantangan 

terbesar bukanlah dari luar gereja tetapi dari dalam gereja sendiri. Gereja sering terbentur 

dengan kelemahan pribadi yang kemudian menjadikan mereka ragu untuk melakukan 

tindakan nyata terhadap konflik yang sedang berlangsung. Salah satu cara yang dapat 
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dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah melalui penelusuran perasaan batin. Penelusuran 

perasaan batin secara perlahan-lahan menuntut gereja untuk berani menghadapi diri mereka 

dan segala kelemahannya dan belajar untuk menanggapi kelemahan-kelemahan tersebut.  

Jika diperhatikan, hal ini menunjukkan bagaimana tindakan menelusuri perasaan 

batin pada dasarnya dilakukan secara bersamaan dengan usaha memanajemen konflik yang 

sedang terjadi dalam gereja. Tindakan penelusuran perasaan batin tidak berhenti ketika 

akan memanajemen konflik tetapi terus berlanjut selama proses manajemen konflik 

berlangsung. 

Belajar memahami diri sendiri melalui penelusuran perasaan batin merupakan cara 

untuk melatih memahami perasaan orang lain, belajar memandang dari sudut pandang 

pihak lain sehingga mengubah sikap persaingan menjadi sikap saling membangun, 

komunikasi satu arah diubah menjadi komunikasi dua arah yang saling mendengarkan 

pendapat masing-masing, sikap mengasingkan diubah menjadi pengaktualisasian potensi 

dari pihak yang bertikai sehingga ditemukan win-win solution.  

Belajar dari persekutuan para murid yang selalu berusaha untuk mentrasendensi dan 

mentransformasi diri ke dalam nilai-nilai Kristiani (Kesucian, ketulusan dan iman). Sikap 

inipula yang harus diperhatikan oleh gereja zaman sekarang dalam memanajemen konflik 

sehingga tujuan gereja untuk menghadirkan syallom Allah di dunia dapat terwujud.  

 

4. 5. Refleksi 

 Meskipun gereja adalah kumpulan orang yang percaya dan telah memperoleh 

keselamatan, tidak dapat dilupakan bahwa gereja berada di dunia dan masih sering tergoda 

dengan keinginan daging yang membuat mereka sering terbujuk untuk melakukan dosa. Dengan 
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kata lain, gereja memiliki dua sisi, yaitu kudus karena penebusan Allah, tetapi berdosa karena 

keinginan daging yang masih melekat pada dirinya. 

 Gereja sering tidak melupakan kenyataan manusiawinya dan hanya melihat diri mereka 

sebagai umat yang telah dipilih dan diselamatkan. Gereja sering merasa puas dengan diri mereka 

dan bersikap sombong dengan merasa diri paling benar dan telah sempurna. Gereja sering 

menyatakan diri sebagai gereja yang dinamis, tetapi dinamis hanya pada sisi luar. Gereja sibuk 

saling menghakimi antar denominasi gereja, mempermasalahkan hal-hal yang bersifat lahiriah 

seperti tata ibadah dan sakramen. Sehingga lupa pada tujuan utama hadirnya gereja di dunia. 

 Sebagai wadah bagi Allah untuk bekerja, Kehadiran gereja diharapkan dapat memberi 

kedamaian bagi gereja sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Tetapi yang terjadi adalah 

gereja menjadi wadah pamer kemewahan, tempat terciptanya beberapa kelompok yang saling 

serang, bermasa bodoh dengan keutuhan di dalamnya, serta  saling kritik untuk menjatuhkan.  

 Gereja tidak lagi memiliki hati seperti seoarang anak kecil dan hati murid yang mau 

belajar dan memperbaiki diri. Gereja merasa cukup puas dengan keadaan sekarang atau terlalu 

takut untuk merubah apa yang salah pada diri mereka karena takut pertentangan, juga kadang 

merasa diri paling benar sehingga merasa tidak butuh untuk berubah.  

 Zaman yang berkembang, perubahan, dan anggota gereja yang terdiri dari orang-orang 

yang berbeda tentu saja akan membuat gereja terlibat dalam konflik, baik itu konflik antar 

mereka, antar gereja, maupun antara gereja dengan lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, 

gereja memiliki tanggungjawab lain yaitu melatih anggotanya untuk menjadi pribadi yang siap 

menghadapi dan menyelesaikan konflik dengan tetap berpegang pada nilai-nilai kekristenan. 

 Tentu saja hal ini sulit mengingat gereja masa kini jauh lebih kompleks daripada gereja 

mula-mula. Anggota gereja masa kini bukan lagi mereka yang memisahkan diri dengan dunia 
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tetapi tercampur dengan dunia karena status sebagi warga sipil dan pekerjaan mereka. Ini 

merupakan tantangan terbesar karena jika gereja tidak dapat menjaga diri dengan baik, maka 

segala pengalaman yang mereka dapatkan dari keseharian mereka sanagt berpengaruh pada 

pemahaman iman mereka. Jika gereja bisa memfilter setiap nilai dalam pengalaman tersebut 

dengan baik, maka mereka dapat memeperoleh paradigma baru yang dapt menguatkan dan 

mengembangkan iman mereka, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka mereka akan terjerumus dalam 

tindakan yang tidak mencerminkan diri mereka sebagai gereja dan murid Yesus. 

 

4. 6. Kesimpulan 

 Secara ekklesiologis, model manajemen konflik yang ditawarkan oleh Halverstadt 

melihat gereja sebagai persekutuan yang seharusnya hidup saling membangun dan menghargai. 

Pendamaian adalah tujuan utama dari model ini, selain itu penerapasn kasih seperti dalam 

manajemen konflik gereja mula-mula juga sangat nampak di dalamnya. Kasih diwujudkan dalam 

teguran dan proses yang menjunjung nilai etis. Orang yang bersalah tidak diseret dan dihakimi 

atau dipermalukan tetapi dituntut pertanggungjawabannya secara baik-baik. Penghargaan 

terhadap mereka yang terlibat konflik sangat diperlihatkan.  

 Gereja dilihat sebagai suatu keutuhan, sehingga pengelolaan sebuah konflik melibatkan 

jemaat dan menjadi tanggungjawab bersama, bukan tanggungjawab para pejabat gerejawi 

semata. Setiap orang memiliki tugas untuk mengelola konflik tersebut, sesuai dengan peranan 

dan potensi yang dimilikinya.  

 Pengelolaan konflik bukan  hanya ditujukan semata-mata untuk terselesaikannya suatu 

masalah melainkan pendamaian di antara pihak yang terlibat serta sebagai usaha untuk melatih 
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warga gereja dalam memahami dan menghargai perasaan serta pendapat dari sesama anggota 

gereja yang berkonflik. 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


