
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar belakang masalah 

 

Maluku merupakan gugus  kepulauan, terletak di wilayah Indonesia Bagian Timur. 

Propinsi ini terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil, sehingga lebih dikenal dengan julukan 

Propinsi Seribu Pulau dengan Ambon sebagai ibukotanya. Jika ditinjau dari etnografi Maluku 

sebelum masuknya pengaruh kebudayaan dari luar, ada 3 pranata sosial budaya yang kuat di 

Maluku yaitu: adat (kepala adat atau tua-tua adat), pemerintah negeri (Raja dan saniri negeri) dan 

Agama Suku (Mauweng: Imam adat).
1
 Ketiga pranata itu ada dalam satu sistem pemerintahan 

adat dengan kedudukan dan peran yang berbeda-beda serta berfungsi untuk mengatur pola hidup 

masyarakat, sekaligus mengawasi perilaku sosial setiap masyarakat terhadap suatu nilai adat 

yang berlaku dalam setiap negeri.
2
 Ketika bangsa Portugis dan Belanda datang ke Maluku, 

kekristenan mulai masuk dan berkembang di kota Ambon dan pulau-pulau Lease. Seiring dengan 

hal tersebut berbagai perubahan budaya di bawa oleh bangsa Eropa masuk ke Maluku dan 

membawa pengaruh dalam pranata-pranata asli yang ada. Institusi gereja merupakan institusi 

yang baru dalam negeri-negeri Kristen di Maluku. 

 Agama suku dan kebudayaan bangsa-bangsa di luar Eropa ditolak karena dipandang 

sebagai penyembahan terhadap iblis. Berbagai upacara adat dilarang karena dianggap sesat dan 
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diganti dengan ritus-ritus Kristen. Gereja sebagai institusi baru pada saat itu mengambil sikap 

kontra terhadap pranata sosial masyarakat Maluku. Akibatnya mulai terjadi ketegangan antara 

pemerintahan adat dan gereja. Para Raja di Maluku sebagai pelindung adat tidak menerima baik 

perubahan-perubahan yang ada sehingga terjadilah bentrokan-bentrokan.
3
 Pertikaian antara 

gereja dan negara merupakan gambaran konflik antara negara yang ingin memelihara kesatuan 

kehidupan yang statis dengan gereja yangmenginginkan perubahan dengan mendobrak kesatuan 

yang ada dalam budaya masyarakat setempat. Pada akhirnya posisi Mauweng (Imam Adat) 

digantikan oleh Pendeta. Akan tetapi posisi kepala Adat dan Raja masih dipertahankan hingga 

saat ini.  

Pada umumnya status atau kedudukan dalam pola kepemimpinan tradisional didasarkan 

pada faktor keturunan langsung dalam keluarga-keluarga tertentu yang pertama tiba di 

pemikiman baru. Kedudukan itu hanya bisa dijabat oleh pria yang mendasarkan silsilah 

keturunannya langsung kepada leluhur tertentu itu.
4
 Seorang Raja biasanya berasal dari 

keturunan langsung dari keluarga suatu kelompok masyarakat. Kedudukan tersebut diwariskan 

secara turun temurun. Pada masa lampau, putra sulung biasanya dipersiapkan oleh sang ayah 

sebagai Raja, kecuali jika ia tidak mampu maka tugas ayah sebagai Raja untuk mempersiapkan 

putra mahkota menggantikan peranannya. Raja walaupun sekarang harus dipilih tapi dalam 

kenyataannya masyarakat lebih mengutamakan seorang Raja yang berdasarkan garis keturunan 

karena secara adat diyakini berhak untuk menjadi pimpinan mereka. Beberapa Raja mulai dipilih 

secara demokratis namun kebanyakan posisi Raja yang berlaku secara turun-temurun nampaknya 

lebih disukai. Dengan kata lain, posisi Raja yang turun-temurun lebih memberikan legitimasi 

dari pada pemilihan Raja secara demokratis. Posisi Raja benar-benar ditakuti dan dihormati. 
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Karena masyarakat meyakini bahwa kekuasaan Raja mewakili seluruh kekuasaan para leluhur, 

maka dalam kasus tertentu bila ada individu dalam masyarakat yang ingin merebut kekuasaan 

Raja yang bukan berasal dari keturunan Raja, masyarakat meyakini hal ini akan mendatangkan 

kemalangan bagi keluarga tersebut dan juga masyarakat.
5
 Raja juga adalah bagian dari lembaga 

adat saniri yang diberi legitimasi oleh masyarakat untuk memelihara dan menyelenggarakan 

keamanan serta kesejahteraan masyarakat adat, ini berarti lembaga adat bertugas mengawasi dan 

menjamin pelaksanaan adat karena hanya dengan cara demikian menurut keyakinan kemurahan 

dan bantuan arwah para leluhur maka kesejahteraan masyarakat dapat terjamin. Raja dianggap 

sebagai wakil hidup dari para leluhur. 

Di Jemaat GPM Aboru, Maluku Tengah, Raja masih memiliki pengaruh dan wibawa. 

Masyarakat Aboru sendiri sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang berlaku. Raja sebagai 

penguasa tertinggi di negeri Aboru diberi perlakuan-perlakuan khusus bukan hanya dalam 

lingkungan masyarakat tapi juga dalam gereja. Hal yang paling mencolok dalam gereja 

adalahadanya kursi Raja yang di tempatkan secara khusus. Dalam setiap ibadah-ibadah yang 

dilakukan di gereja, Raja dan keluarganya berada di kursi yang telah disediakan. Hal ini 

merupakan sebuah fenomena yang jarang ditemui dalam gereja modern saat ini.  

Dalam kacamata kekristenan, gereja adalah ”Tubuh Kristus”, yaitu persekutuan orang-

orang tebusan Allah, yang didalamnya Ia menjadi kepala (Efesus 1 : 22-23). Gereja terjelma dan 

memiliki keberadaanya karena Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-Nya.
6
 

Kata ’gereja’ dalam bahasa Indonesia mengacu kepada bahasa Portugis ’igreja’. Namun, 

istilah ’gereja’ dalam Alkitab, dalam bahasa aslinya (Yunani) menggunakan dua istilah yaitu 
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ekklesia dan kuriakon. Ekklesia artinya dipanggil keluar. Orang-orang yang pertama dipanggil 

keluar adalah murid-murid Yesus yang pertama (Mat 4:18-22). Berikutnya, kata kuriakon 

mengacu pada tempat ibadah, gedung gereja sebagai tempat beribadah.
7
 Di tempat ini jemaat 

melakukan berbagai bentuk kegiatan dan persekutuan di antara orang percaya. Dari sini 

didapatkan pemahaman bahwa kata ’gereja’ mengacu kepada pribadi-pribadi, yaitu orang-orang 

sebagai pribadi ataupun kelompok yang bersekutu bersama-sama, pribadi ataupun kelompok 

yang telah dipanggil menjadi milik Allah. Pemanggilan orang-orang percaya dalam sebuah 

komunitas bergereja seharusnya tidak di dasarkan pada status sosial, tingginya harkat dan 

martabat  ataupun prestise seseorang namun orang-orang tersebut dipanggil karena sebuah alasan 

spritual, yaitu percaya. Tidak ada pembedaan status dan golongan dalam sebuah komunitas 

gereja/kristen, justru Yesus lebih menekankan pada persamaan derajatan kemanusiaan dan 

penghapusan pembedaan stratifikasi sosial dalam peribadatan Kristen kepada Allah. Tiada lagi 

hamba atau tuan, orang merdeka atau tahanan, semua sama di mata Allah dan seharusnya 

penyamarataan tersebut pun hadir di dalam gereja.  

Kenyataan yang terjadi adalah masih adanya bentuk stratifikasi sosial yang diberlakukan 

pada masyarakat di dalam gereja. Dalam era modern saat ini, pengakuan terhadap Hak Asasi 

Manusia terus digemakan, semua manusia dapat dianggap sedeRajat, akan tetapi sesuai dengan 

kenyataan kehidupan dalam kelompok-kelompok sosial, halnya tidaklah demikian. Pembedaan 

atas lapisan-lapisan sosial merupakan gejala universal yang merupakan bagian dari sistem sosial 

setiap masyarakat. Adanya pemisahan tempat duduk dalam gereja berdasarkan status dalam 

masyarakat seolah-olah memberikan gambaran bahwa pengaruh kedudukan Raja masih sangat 

dihargai dan dihormati bukan hanya dalam lingkungan masyarakat akan tetapi juga dalam gereja. 
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Selain itu pula fakta menyatakan bahwa perlakuan khusus terhadap Raja pun diatur dalam Tata 

Ruang Gereja Protestan Maluku (Ketetapan Sinode GPM Nomor 08/SND/KE-36/2010”).
8
 

Meskipun dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa tempat khusus Raja  dan saniri negeri 

sebenarnya tidak perlu ada di dalam gereja karena semua umat sama di hadapan Allah, akan 

tetapi hal ini hanya berlaku pada gereja-gereja yang ada di daerah perkotaan saja sedangkan bagi 

gereja-gereja yang ada di negeri-negeri adat hal ini masih dibiarkan. Tentunya dibutuhkan alasan 

yang jelas mengapa gereja masih mempertahankan hal tersebut. Kedudukan Raja yang diatur 

dalam gereja ini seolah-olah ingin mempertegas status Raja serta memberikan gambaran kontras 

tentang stratifikasi di dalam gereja serta pengaruh kekuasaan pemerintahan negeri di dalam 

gereja. Akan tetapi apakah dengan perlakuan istimewa tersebut Raja mampu melaksanakan 

perannya dengan baik di dalam gereja ataukah justru sebaliknya? Sejauh manakah kedudukan 

dan peran Raja di dalam gereja? Bertolak dari kenyataan yang demikian, maka menjadi menarik 

bagi penulis untuk melakukan studi penelitian tentang: STRATIFIKASI SOSIAL DALAM 

GEREJA, ”suatu kajian sosio-historis terhadap kedudukan dan peran Raja di jemaat GPM 

Aboru, Maluku Tengah dalam perspektif Ketetapan Sinode GPM Nomor 08/SND/KE-36/2010”. 

Penulis berharap agar dalam kehidupan bergereja, Rajamaupun masyarakat dapat melaksanakan 

perannya dengan baik tanpa melihat pada stratifikasi sosial di dalam masyarakat.  

1.2.Batasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka fokus dalam penulisan ini dibatasi pada 

kedudukan dan peran Raja di dalam Gereja serta pandangan jemaat tentang kedudukan dan peran 

Raja dalam perspektif Ketetapan Sinode GPM Nomor 08/SND/KE-36/2010 di Maluku. 
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1.3.Rumusan masalah 

Berdasarkan  latar belakang di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai 

berikut : 

 Bagaimana kedudukan dan peran Raja dalam perspektif Ketetapan Sinode GPM 

Nomor 08/SND/KE-36/2010? 

 Bagaimana pandangan jemaat tentang kedudukan dan peran Raja di dalam Jemaat 

GPM Aboru? 

 

1.4.Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

 Mendeskripsikan kedudukan dan peran Raja dalam perspektif Ketetapan Sinode GPM 

Nomor 08/SND/KE-36/2010. 

 Mendeskripsikan pandangan jemaat tentang Kedudukan dan peran Raja dalam Jemaat 

GPM Aboru. 

 

1.5.Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang di dapatkan dari penelitian ini adalah : 

a. Manfaat teoritis bagi Fakultas Teologi yakni dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

bagi dosen dan mahasiswa dalam mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia dan Sosiologi 

Gereja. 

b. Manfaat Praktis yakni dapat memberi pemahaman kepada masyarakat dan gereja yang 

ada di Maluku dalam hal ini jemaat GPM Aboru tentang bagaimana kedudukan dan peran 



Raja, serta bagaimana kehidupan bergereja yang baik dan seharusnya tanpa melihat 

stratifikasi sosial di dalam gereja. 

 

1.6.Metodologi penelitian 

1.7.1 Pendekatan yang digunakan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 

Pendekatan ini dipilih karena cara kerja utamanya yakni dengan menjabarkan hasil 

penelitian berdasarkan penilaian-penilaian terhadap data yang diperoleh di lapangan. 

Penelitian kualitatif sangat efektif untuk mengkaji nuansa sikap dan perilaku (yang 

samar-samar) serta proses sosial. Penelitian ini menggunakan bentuk kualitatif karena 

data-data hasil penelitian yang diperoleh berupa pandangan, pendapat, konsep-konsep, 

keterangan, kesan-kesan, tanggapan dan lain lain tentang suatu keadaan yang 

berhubungan dengan kehidupan manusia.
9
 

 

1.7.2. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Yang dimaksudkan  dengan 

metode penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan dalam meneliti suatu 

kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem, pemikiran ataupun kelas 

peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya adalah untuk membuat gambaran atau lukisan 

secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antara fenomena /masalah yang akan diselidiki. 
10
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1.7.3. Teknik pengumpulan data 

a. Data Primer  

Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik wawancara mendalam (in-deepth 

interview). Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara 

dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan 

pedoman (guide) wawancara.
11

 Teknik pengumpulan data melalui wawancara adalah 

untuk menghimpun data dari informan kunci sekaligus untuk mengecek kebenaran 

data sekunder.  

 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder didapatkan dari studi pustaka. Melalui studi pustaka penulis 

mencoba untuk menghubungkan, mengkaji dan menganalisa akar permasalahan 

dengan teori-teori yang sesuai dalam berbagai literatur. Teori-teori  pendukung pun 

bisa kita dapatkan saat kita melakukan studi pustaka yang nantinya juga memberikan 

sumbangsih pemikiran yang akurat. 

 

1.7.4 Analisa data 

Data yang di kumpulkan adalah data-data kualitatif berupa informasi dan uraian 

mengenai Kedudukan dan peran Raja di jemaat GPM Aboru, Maluku Tengah dalam 

perspektif Ketetapan Sinode GPM Nomor 08/SND/KE-36/2010. Setelah data tersebut di 

dapatkan, kemudian akan dikaitkan dengan tujuan penelitian. Data yang didapatkan 

kemudian dianalisa.  
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1.7.5    Informan dalam penelitian 

Informan atau orang yang memberikan informasi  dalam penelitian ini adalah 

Pendeta, majelis jemaat, tokoh masyarakat yakni tua-tua adat dan saniri negeri serta 

masyarakat Aboru yang terdiri dari latar belakang sosial yang berbeda. Penulis menilai 

bahwa mereka lebih memiliki pengetahuan dan mendalami situasi di tempat tersebut, 

mereka juga lebih mengetahui informasi yang dibutuhkan. 

1.7.6   Lokasi dan waktu penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di desa Aboru, Maluku Tengah. 

Pertimbangan memilih lokasi di dasarkan pada pemikiran bahwa di dalam jemaat GPM 

Aboru, Raja masih memiliki kedudukan yang kuat di dalam masyarakat dan gereja. 

Lokasi desa Aboru mudah di jangkau karena jaraknya tidak terlalu jauh dan bisa 

ditempuh dengan speed boat dalam kurun waktu 30-45 menit. Waktu yang digunakan 

selama penelitian adalah 1 bulan. Peneliti tidak secara penuh menggunakan waktu 

tersebut untuk melakukan penelitian, karena harus menyesuaikan dengan aktivitas para 

informan. 

 

1.8. Sistematika penulisan 

Bab I:  Dalam Bab ini berisikan Pendahuluan, Latar belakang masalah, Batasan masalah, 

Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Metode penelitian, dan Sistematika 

penulisan. 



Bab II: Pada Bab ini terdiri dari Landasan teori. Adapun teori yang digunakan oleh penulis 

adalah Teori Stratifikasi sosial menurut Soerjono Soekamto dan Max Weber. Selain itu adapula 

beberapa teori lain yang sesuai dan dipakai sebagai penunjang untuk memperkaya penulisan ini.  

Bab III: Bab ini berisikan data-data hasil penelitian seputar gambaran umum wilayah penelitian, 

gambaran kedudukan dan peran Raja di jemaat GPM Aboru, Maluku Tengah serta pandangan 

jemaat terhadap kedudukan dan peran Raja dalam perspektif Ketetapan Sinode GPM Nomor 

08/SND/KE-36/2010. 

Bab IV :  Di dalam Bab ini akan diuraikan analisa hasil penelitian dan refleksi teologis tentang 

kedudukan dan peran Raja di dalam jemaat GPM Aboru, Maluku Tengah dalam perspektif 

Ketetapan Sinode GPM Nomor 08/SND/KE-36/2010. 

Bab V : Penutup 

 Kesimpulan  

 Saran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


