
BAB III 

HASIL PENELITIAN: 

 

Bab ini secara mendasar akan mengetengahkan hasil penelitian di lapangan  berupa gambaran 

umum tentang wilayah Aboru, serta tanggapan jemaat dan gereja tentang   Kedudukan dan Peran 

Raja dalam jemaat GPM Aboru, Maluku Tengah. 

3.1 Keadaan Geografis dan Demografis wilayah Aboru 

3.1.1 Letak Geografis 

Negeri Aboru terletak di pulau Haruku, berada pada wilayah administratif Maluku Tengah di 

Kecamatan pulau Haruku.Negeri Aboru dalam pemetaan wilayah negeri dibagi menjadi 6 

wilayah yaitu; Kampong, Haour-Tanital, Negeri Baru, Waekenal, Salele dan Naira. Batas-batas 

negeri Aboru adalah sebagai berikut:
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 Sebelah Timur berbatasan dengan  dengan Petuanan Negeri Hulaliu 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Petuanan Negeri Wassu 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Petuanan Negeri Pelauw 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda. 

 

3.1.2 Keadaan Demografi 

Jumlah penduduk negeri Aboru dapat digambarkan berdasarkan kategori usia sebagai 

berikut: 
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 Diambil dari kantor desa negeri Aboru. 



Tabel 1.1 

Keadaan Penduduk Negeri Aboru Berdasarkan Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

902 Jiwa 901 Jiwa 1.803 Jiwa 

 Sumber: Statistik Kantor Desa Aboru 2012 

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki selisih 1 melebihi jumlah 

penduduk perempuan. Jumlah penduduk di desa Aboru juga sangat besar. Hal ini tentunya 

menjadikan desa Aboru memiliki potensi yang cukup besar terhadap sumber daya manusia. 

Pekerjaan masyarakat setempat bervariasi dan heterogen, sebagaimana tercantum dalam 

tabel berikut: 

Tabel 1.2 

Pekerjaan Pokok/Mata Pencaharian Hidup 

 

No Tempat PNS Petani Nelayan Wirausaha Pensiunan Peternak 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Naira 

Kampong 

Haour-Tanital 

Negeri Baru 

Waekenal 

Salele 

22 

7 

5 

3 

7 

7 

85 

94 

82 

41 

46 

44 

2 

4 

12 

1 

7 

5 

7 

7 

5 

- 

8 

5 

2 

1 

5 

- 

- 

2 

1 

1 

5 

1 

- 

4 

Jumlah 51 392 31 33 10 12 

Sumber: Statistik Kantor Desa Aboru 2012 



Data ini menunjukan bahwa pekerjaan yang paling digeluti oleh masyarakat Aboru adalah, 

Petani, PNS, Nelayan, dan  Wiraswasta. Hal ini berhubungan dengan kondisi alam setempat 

yang hanya dikelola sebagai sumber penghidupan mereka sehari-hari, dengan bakat alam, ilmu 

pengetahuan serta keterampilan yang didapatkan melalui pengalaman (pendidikan non formal). 

Tabel 1.3 

Keadaan Tamatan/Ijasah Terakhir 

Jenjang Pendidikan SD SMP SMA D1-D4 S1 S2 S3 

Jumlah 568 160 267 23 17 1 - 

      Sumber: Statistik Kantor Desa Aboru 2012 

Data ini menunjukan bahwa ada 568 orang tamatan SD, 160 orang tamatan SMP, 267 orang 

tamatan SMA dan yang sederajat (STM, PGA, SPG), 23 orang tamatan D1-D4, 17 orang tamatan 

S1, dan 1 orang tamatan S2.  

3.1.3  Keadaan Sosial-Budaya 

Kebudayaan merupakan sesuatu yang sangat mempunyai sejarah pengaruh dalam kehidupan 

dalam masyarakat, hal ini member suatu hakekat nilai yang bertumpu dalam nilai masyarakat itu 

secara umum.Kebudayaan juga merupakan warisan berharga tete-nene moyang yang lalu 

menjadi tradisi terhadap peradaban hidup manusia atau masyarakat juga kelompok tertentu yang 

mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Di Aboru terdapat 5 Soa yaitu:
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1. Soa salahitu yang terdiri dari mata rumah atau marga: Saija, Leuhery dan Pokomase 

2. Soa pelauw yang terdiri dari mata rumah: Akihary, Tuankotta, Manusiwa 
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Hasil wawancara dengan bapak Nani.Saija (74 Tahun) Tuagama selama 50 tahun sekaligus sebagai Tua-Tua adat 

negeri Aboru pada tanggal 20 April 2012. 



3. Soa rissa yang terdiri dari mata rumah: Sinay 

4. Soa hura yang terdiri dari mata rumah: Nahumury, Malawauw, Teterissa, Mual, Riry, 

Leuhena 

5. Soa patti yang terdiri dari mata rumah: Usmany  

Dalam masyarakat Aboru ada klasifikasi antara kelompok dalam atau anak negeri (in group) 

dan kelompok luar atau orang dagang (out group), meskipun demikian ada penghargaan yang 

tinggi kepada orang-orang yang dianggap sebagai orang dagang selama mereka tidak 

mengganggu aktifitas masyarakat.
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Aboru sama halnya dengan negeri-negeri lain di Lease yang masih melestarikan nilai-nilai 

adat yang diwariskan dari leluhur (tete-nene moyang), Aboru juga adalah sebuah negeri adat dan 

termasuk dalam persekutuan masyarakat Pata Siwa (Uli Siwa). Kehidupan masyarakat sejak 

dahulu diatur dan diikat oleh satu suku adat yang mengatur keamanan dan ketertiban, meskipun 

sekarang masyarakat sudah memasuki masyarakat modern, namum adat istiadat dan tradisi 

masih juga dipegang teguh dalam praktek kehidupan setiap hari. Beberapa adat dan tradisi yang 

masih dijumpai adalah sebagai berikut:
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1. Adat dan tradisi perkawinan. 

a. Kawin minta merupakan jenis perkawinan yang proses awalnya melalui 

persetujuan perundingan calon pengantin wanita melalui suatu proses 

permohonan yang diatur pada waktu bersamaan. 

b. Kawin manua/kawin piara, yaitu calon pengantin laki-laki tinggal di rumah calon 

pengantin wanita selama bertahun-tahun. Kawin ini di sebabkan karena belum 
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Hasil wawancara dengan Ibu Lissa Saija (40 Tahun), Ibu Rumah Tangga pada tanggal 15 April 2012. 

4
  J.A Pattikaihattu, “Sejarah Negeri dan Jemaat GPM Aboru”( Panitia 100 Gedung Gereja  Bethel Aboru: 2008) 

hal15. 

 



adanya persetujuan orang tua terhadap anak laki-lakinya untuk mengawini calon 

isterinya meskipun memakan waktu yang lama.  

c. Kawin lari, adalah inisiatif calon pengantin laki-laki melarikan calon isterinya 

tanpa sepengatahuan keluarganya. 

d. Kawin keluar, pada umumnya semua anak wanita banyak yang kawin dengan 

lelaki dari luar. Dalam pembayaran harta adat selain untuk keluarga isteri 

ditambah juga pembayaran adat kepada negeri yang terbagi atas beberapa bagian 

antara lain: kain putih untuk pemerintah dan stafnya, jujaro mungare dan 

masyarakat umum, ditambah minuman tuak, 1 tempayan tuak untuk masyarakat, 

9 tempat sirih yang telah terisi lengkap dengan siri pinang kapur dan tembakau. 

2. Adat dan tradisi pengangkatan Raja. Calon Raja dari mata rumah Raja harus dikukuhkan 

dahulu secara adat di rumah adat Baileu,
5
 sebelum dilantik oleh bupati dan pengukuhan 

di gereja. 

3. Tradisi tolong-menolong atau masohi dalam pekerjaan pembangunan fisik seperti 

pembangunan rumah tinggal. Pekerjaan ini tidak dikenakan biaya. 

4.  Adat dan tradisi pela. Negeri Aboru memiliki pela dan gandong. Negeri-negeri yang 

memiliki hubungan pela dan gandong dengan negeri Aboru adalah Negeri Booi di pulau 

Saparua, Kariuw di pulau Haruku dan Hualoy (Islam) di pulau Seram. Bentuk 

persekutuan pela ini sangat keras dan terikat oleh hukum adat yang ketat. 

5. Upacara adat di rumah di Baileu. Nama teon dari Baileu negeri Aboru adalah “ 

Sariaman” artinya tempat musyawarah adat negeri. Di Baileu biasanya diadakan 

                                                           
5
Baileu merupakan tempat para tetua desa mempertimbangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan 

kesejahteraan desa, semacam balaikota, yang digunakan oleh dewan desa untuk bersidang ataupun pertemuan-

pertemuan yang lebih luas, yang mencakup semua kepala keluarga di desa. 



upacara-upacara adat seperti: upacara pelantikan Raja, penyerahan harta kawin, 

musyawarah atau rapat saniri besar dan upacara adat lainnya. 

6. Sanksi-sanksi adat. Di Aboru juga terdapat sanksi-sanksi adat jika terdapat pelanggaran-

pelanggaran terhadap tradisi yang mengatur keamanan dan ketertiban masyarakat baik 

perdata maupun pidana seperti, melanggar perintah Raja atau peraturan-peraturan negeri 

yang berlaku untuk kesejahteraan  hidup. Hingga saat ini hal tersebut masih tetap 

dipertahankan dan dijaga oleh masyarakat. 

Selain itu ada pula kebiasaan yang telah lama dilakukan dan masih dipertahankan yaitu pamoi 

dan bayar utang orang mati, kegiatan ini dilaksanakan pada saat ada orang Aboru yang 

meninggal, semua masyarakat Aboru akan datang untuk membantu. Ini adalah bentuk solidaritas 

masyarakat untuk membantu sesama yang berduka. 

Mayoritas  masyarakat Aboru beragama Kristen Protestan dan termasuk dalam Jemaat 

Gereja Protestan Maluku. Bahasa yang digunakan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari 

adalah Bahasa Indonesia.Terkait dengan bahasa daerah setempat yakni bahasa Alune memang 

hampir hilang.Hanya beberapa orang tua yang dapat menggunakannya.Mereka adalah tokoh adat 

negeri yang selalu menjadi juru bicara pada acara-acara adat di Baileu maupun di rumah 

warga.Dalam rangka membangun dan mengembangkan teologi kontekstual maka bahasa daerah 

digunakan dalam liturgi-liturgi ibadah.Alasannya digunakan bahasa daerah dalam liturgi ibadah 

karena bahasa daerah adalah media untuk mengkomunikasikan Injil dengan kekhasan atau ciri 

khas daerah/negeri.
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3.2  Sejarah singkat terbentuknya negeri Aboru. 
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Aboru berasal dari kata “aman horui” atau “aman ahoru” yang kemudian disempurnakan 

menjadi kata Aboru yang artinya negeri baru.Disebut demikian karena negeri ini baru ada setelah 

perang Amaika.Sebelum itu hanya ada negeri-negeri kecil yang menjadi hunian masing-masing 

warga misalnya, Aman Iwa negeri marga Sinay, Aman Irai negeri marga Akihary dan lain-

lain.Nama teon
7
 dari negeri Aboru adalah “LEALOHI SAMASURU”.Lea berarti memisahkan 

atau menggeserkan, Lohi berarti mengumpulkan atau mempersatukan, Samasuru berarti 

komunitas masyarakat.“LEALOHI SAMASURU” berarti komunitas masyarakat yang 

dipisahkan tapi kemudian dipersatukan lagi.
8
 

Keterpisahan itu dulunya ditandai dengan adanya pemukiman masyarakat yang diberi 

nama dalam bahasa setempat seperti, aman irai, aman tawari, aman mahina, aman noi, aman ika 

dan aman latu. Tempat atau pemukiman masyarakat yang dulunya dihuni oleh datuk-datuk, 

tetapi kemudian dipersatukan kembali dalam satu pemukiman secara bersama dan berdampingan 

yang kemudian disebut negeri Aboru. Marga yang menjadi Asli dari negeri Aboru adalah: Saija, 

Sinay, Usmany, Nahumury, Teterissa, Akihary, Leuhery, Leuhena, Malawau, Mual, Tuankotta, 

Manusiwa, Tepal, Pokomase, Riry, Komas, Hendriks, Pattinama, Pattinusa, Lereth, deFretes, 

Timisela dan lain-lain. Latar belakang sejarah terbentuknya negeri Aboru turut mempengaruhi 

sistem pengelompokan masyarakat.
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3.3 Kedudukan dan Peran Raja dalam Jemaat GPM Aboru sesuai dengan Ketetapan 

Sinode GPM nomor 08/SND/KE-36/2010. 

3.3.1    Kedudukan dan Peran Raja dalam masyarakat 
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Teon adalah gelar atau nama adat dari mata rumah atau negeri. 

8
 J.A. Pattikaihattu, “Sejarah Negeri dan Jemaat GPM Aboru”( Panitia 100 Gedung Gereja  Bethel Aboru: 2008) 

hal15. 
9
Diambil dari rencana strategis jemaat GPM Aboru, hal 3. 



Pada dasarnya semua negeri adat di Maluku pasti memiliki Raja.Raja merupakan 

pemimpin masyarakat yang dianggap memiliki wibawa dalam tutur kata, tingkah laku, 

kepemimpinan dan lain-lain.
10

 Status tinggi dalam pola masyarakat tradisional adalah faktor 

keturunan langsung dan oleh karena itu jabatan-jabatan di negeri Aboru pun diisi dengan cara 

demikian contohnya: jabatan Raja, Kepala Soa, dan Kepala Adat. Melalui cara ini maka 

kepemimpinan Asli dari pola tradisional dapat diteruskan dan dilestarikan sebagai model yang 

harus diikuti sepanjang zaman. Sistem ini telah menjadi bagian dari Adat Istiadat yang mengatur 

masyarakat.  Sebelumnya Raja dipilih berdasarkan faktor genelogis akan tetapi seiring dengan 

berjalannya waktu dan dengan adanya regulasi pemerintah maka Raja dipilih berdasarkan pada 

azas demokrasi. Oleh karena itu semua masyarakat diberi kebebasan untuk mencalonkan diri 

sebagai Raja.Raja dipilih langsung oleh masyarakat. Namun sekarang berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Daerah Maluku Tengah No 3 Tahun 2006 dan Perda No 7 Tahun 2006 maka sistem 

pemerintahan adat dikembalikan pada tata cara yang lama yaitu secara genelogis.
11

 Berdasarkan 

hal tersebut maka Raja bertugas melaksanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan 

negeri dan saniri negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang dihargai dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Raja dan Saniri Negeri bertugas untuk 

mengawasi  jalannya adat. Raja adalah wakil hidup dari kekuasaan nenek moyang yang telah 

mendirikan adat istiadat dan mewariskannya kepada keturunan mereka.
12

 

 Masyarakat Aboru percaya bilamana bukan keturunan Raja yang memimpin maka 

pemerintahan negeri tersebut tidak akan bertahan lama. Hal ini merupakan fakta yang 
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Hasil wawancara dengan Bpk Nani Saija (74 Tahun), Tuagama sekaligus Tua-Tua adat Negeri Aboru pada tanggal 

20 April 2012. 
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 Hasil wawancara dengan Pdt M. Lesabasa, Pendeta Jemaat GPM Aboru pada tanggal 15 April 2012. 
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Hasil wawancara dengan Bpk Ateng Saija pada tanggal, 48 Tahun 12 April 2012. 



terjadi.Kepemimpinan Raja di Aboru saat ini masih kosong dan hanya ada Pejabat Sementara 

Desa yang melaksanakan pemerintahan.Masyarakat Aboru masih mencari sosok Raja yang tepat 

berdasarkan faktor genelogis.Berdasarkan faktor genelogis dalam masyarakat Aboru maka marga 

yang tepat menduduki jabatan sebagai Raja adalah Marga Sinay dan Marga Usmany yang hanya 

berasal dari keturunan Raja.
13

 

3.3.2 Kedudukan dan Peran Raja dalam Jemaat GPM Bethel desa Aboru dalam perspektif  

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

Raja merupakan pemimpin tunggal. Akan tetapi setelah masuknya Kekristenan yang dibawa oleh 

bangsa Eropa, maka muncullah lembaga-lembaga baru seperti Gereja dan pendidikan sebagai 

institusi yang baru. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan munculnya institusi-institusi baru 

tersebut di dalam masyarakat maka akan ada kemungkinanterjadinya ketegangan antara 

Kepemimpinan Pola Tradisional dengan Kepemimpinan Institusi yang baru. Ketegangan tersebut 

pada umumnya terkait masalah wilayah kewenangan masing-masing pihak. Salah satu contoh 

kasus yang terjadi di sekitar tahun 2006, dimana pada saat itu urusan pemerintah  dibawa dalam 

gereja. Ketegangan tersebut terjadi dikarenakan pengumuman dari pemerintah negeri kepada 

masyarakat dilakukan oleh gereja. Padahal pemerintahan negeri sudah memiliki staf yang 

bertugas untuk mengurus hal tersebut (marinyo).   Meskipun demikian ketegangan tersebut tidak 

berlangsung lama, dan saat ini Pemerintah Desa (Raja) dan Gereja (Pendeta) sudah dapat 

bekerjasama dengan baik. Kedua Institusi tersebut memiliki kedudukan yang tertinggi dalam 

lingkungannya masing-masing.Hubungan antara gereja dan pemerintah negeri saat ini lebih 

kepada mitra.
14

 Berdasarkan Ketetapan Sinode GPM nomor 08/SND/KE-36/2010 tentang 
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 Hasil wawancara dengan Pdt M. Lesabasa, Pendeta Jemaat GPM Aboru pada tanggal 15 April 2012. 



”Himpunan Liturgi dan Nyanyian Jemaat Gereja Protestan Maluku”, khususnya dalam Tata 

Ruang Liturgis GPM dijelaskan tentang Kedudukan Raja di dalam Gereja. Raja dan Saniri 

Negeri diberikan tempat duduk tersendiri yang penempatannya disesuaikan menurut cara dan 

kebiasaan di dalam gereja/negeri setempat. Hal ini masih diberlakukan bagi jemaat-jemaat yang 

masih memiliki Kursi Raja.
15

 Bertolak dari ketentuan tersebut maka jemaat GPM Aboru masih 

memberlakukan hal ini. Adapun denah gedung “Gereja Bethel” jemaat GPM Aboru dapat 

digambarkan oleh penulis sebagai berikut:
16
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Ketetapan Sinode GPM nomor 08/SND/KE-36/2010, hal 115. 
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Berdasarkan hasil pengamatan pada ibadah Minggu di Jemaat Bethel desa Aboru tanggal 15 April 2012. 
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Gambar 1.1 

Denah Gedung Gereja Bethel desa Aboru 

Keterangan: 

1. Mimbar besar (Pulpit) 

2. Meja Persembahan (Holy Communion Table) 

3. Bejana Baptisan (Baptismal font) 

4. Mimbar Kecil (Ambo,  Lectern) 

5. Tempat duduk Majelis 

6. Tempat duduk Paduan Suara 

7. Tempat duduk jemaat 

8. Tempat duduk Saniri negeri (soa) 

9. Tempat duduk Raja 

10. Ruang Konsistori (Consistorium) 

Berdasarkan gambar denah diatas dapat dilihat bahwa kedudukan Raja dan Pendeta yang 

paling menonjol.Terlihat bahwa kedudukan masyarakat sudah diatur dengan sedemikian rupa 

berdasarkan pengelompokannya masing-masing. 

          Keberadaan kursi Raja di dalam gereja menunjukkan kebersamaan dan persekutuan 

antara pemerintah negeri, gereja dan jemaat/masyarakat. Kedudukan kursi Raja yang saling 

berhadapan dengan mimbar tidak berarti bahwa Raja berada dalam sebuah konflik dengan 

Pendeta melainkan menggambarkan/melambangkan kerjasama diantara keduanya.
17

Di pulau 

Lease masih banyak ditemukan Kursi Raja di dalam Gereja.Hal ini merupakan bagian dari 

pewarisan sistem Belanda tentang gereja.Mengingat bahwa Kekristenan dibawa oleh bangsa 
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Belanda.Terkait dengan adanya kursi Raja di dalam gereja dapat ditinjau pula dari pola 

kepemimpinan.Raja merupakan pemimpin yang harus dihargai dan dihormati.Kursi Raja di 

dalam gereja merupakan simbol kepemimpinan Raja sebagai seorang pemimpin Kristen yang 

memiliki kekuasaan tertinggi dalam masyarakat.Kursi Khusus bagi Raja di dalam gereja 

merupakan tantangan tersendiri. Raja dituntut untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan 

nilai-nilai Kekristenan.Terkait dengan adanya otonomisasi dan birokrasi Negara maka Raja 

sebagai pemimpin Kristen dapat menjalankan tugasnya dengan tidak membela kepentingan-

kepentingan diri sendiri maupun pihak-pihak lain yang memiliki kedudukan yang lebih kuat 

secara ekonomi, sosial dan politik.
18

 

Terkait dengan diaturnya Kursi Raja dalam tata ruang Gereja Protestan Maluku yakni 

Ketetapan Sinode GPM nomor 08/SND/36/2010 maka Peran Raja hanya dibatasi pada peran 

liturgis dalam ibadah. Gereja merupakan bagian dari masyarakat begitupun sebaliknya. 

Meskipun demikian Pendeta dan Raja tidak dapat saling mengintervensi kewenangannya 

masing-masing. Raja hanya dapat mengontrol berbagai pelaksanaan program yang dilakukan 

oleh gereja. Raja maupun Pendeta bekerjasama satu dengan lainnya. Pada dasarnya di dalam 

ibadah tidak ada tempat untuk kerajaan. Di dalam gereja, mimbar merupakan tempat pewartaan 

firman Allah dan memiliki kedudukan yang tertinggi. Raja maupun Pendeta memiliki 

otonomisasinya masing-masing. Hal ini dikarenakan Raja (pemerintah negeri) dan Pendeta 

(gereja) merupakan lembaga independen. Meskipun demikian kedua lembaga tersebut memiliki 

tujuan yang sama dalam pembentukan karakter sumber daya manusia, hanya saja gereja lebih 

menitikberatkan pada pembentukan spritualitas. Selanjutnya dalam hal pembangunan masyarakat 

lebih kepada fungsi koordinasi ”3 Batu tungku” yakni antara Raja, Pendeta dan Guru. Memang 
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Hasil wawancara dengan Pdt D. Picauly.S.Th, Ketua Majelis Jemaat GPM Aboru pada tanggal 13 April 2012. 



tampak sekilas bahwa adanya kursi khusus Raja di dalam gereja sebagai suatu bentuk stratifikasi 

sosial. Namun hal tersebut tidaklah demikian. Kursi Raja semata-mata hanya sebagai sebuah 

bentuk penghormatan.
19

 

Keberadaan kursi Raja di dalam Gereja sangat penting dan bermanfaat. Adapun manfaat 

kursi Raja di dalam gereja yakni: 

1. Perlu untuk menunjukkan bahwa Raja berperan dan mendukung pelayan gereja 

sehingga layak mendapat tempat yang khusus sebagai kepemimpinan yang 

independen di dalam gereja.  Selain itu, kursi Raja di dalam gereja menunjukkan 

bahwa Raja adalah seorang pemimpin Kristen yang harus melaksanakan pelayanan 

dengan etika dan moral berdasarkan nilai-nilai kekristenan.
20

 

2. Terciptanya relasi yang baik antara pemimpin gereja dan pemerintah negeri serta 

Meningkatkan solidaritas antar sesama.
21

 

Hingga saat ini Gereja Protestan Maluku masih mempertahankan keberadaan kursi Raja di dalam 

gereja dikarenakan kursi Raja merupakan pewarisan dari nilai sejarah masuknya kekristenan di 

Maluku.
22

 

3.3.3 Pandangan jemaat tentang Kursi Raja dalam Jemaat GPM Aboru. 

Kursi Raja merupakan peninggalan sejarah yang diwariskan oleh datuk-datuk sejak gedung 

gereja Bethel mulai dibangun.
23

 Zaman dahulu, tidak ada seorang masyarakat pun yang berani 
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duduk di kursi Raja di dalam gereja.Masyarakat Aboru sangat menghargai dan menghormati 

Raja sebagai seorang pemimpin.
24

 Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga Jemaat 

GPM Aboru, Kursi Raja harus ada di dalam gereja agar masyarakat setempat maupun pendatang 

dapat dengan jelas mengenal pemimpin mereka.
25

 Masyarakat Aboru berpandangan bahwa 

meskipun Raja mendapat Kursi khusus di dalam gereja hal tersebut hanyalah sebagai bentuk 

penghormatan dan penghargaan.
26

 

Raja layak diberikan tempat khusus di dalam gereja hal ini dikarenakan sebagai bentuk ucapan 

terimakasih atas peran dan partisipasi Raja dalam pembangunan gedung gereja Bethel desa 

Aboru. Karena jika ditinjau dari aspek sejarah, Raja memiliki peran dan andil yang sangat besar 

dalam tumbuh dan kembangnya Gereja Bethel Aboru. Tanpa inisiatif dari Raja A.J.D.Usmany 

(1900-1926)  maka gedung gereja Bethel Aboru tidak akan dapat berdiri seperti saat ini. Selain 

itu Raja juga memiliki kekuasaan dan kharisma sehingga rakyat pun tunduk dan menghargai apa 

yang dilakukan Raja pada saat itu.
27

 

Tidak ada stratifikasi di dalam gereja.
28

 Semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan 

Allah “ Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah”. Keberadaan Kursi Raja di dalam gereja 

dipandang sebagai tempat untuk menggambarkan sekaligus mempertegas kedudukan masing-

masing pihak yakni Raja, Soa, Pendeta, Majelis, dan jemaat terhadap tugas dan tanggung 
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jawabnya masing-masing.Meskipun demikian di dalam gereja mimbar memiliki otoritas 

tertinggi.
29

 

Dalam pemahaman Jemaat Bethel desa Aboru, Raja digambarkan sebagai bapak dan Pendeta 

sebagai Ibu. Keduanya tidak dapat dilepaspisahkan satu dengan lainnya. Hal ini sudah terlihat 

dengan jelas sejak masuknya kekristenan di Aboru terkait dengan pembangunan gedung gereja 

Aboru.Tidak dapat dipungkiri juga bahwa baik Pendeta maupun Raja terkadang saling berselisih 

paham tentang masalah kewenangan dari masing-masing lembaga tersebut.Meskipun demikian 

semuanya itu dapat diselesaikan dengan baik. Kursi Raja di dalam gereja menunjukkan 

kerjasama antara gereja dan pemerintah. Bilamana kerjasama antar gereja dan pemerintah 

berjalan dengan baik maka masyarakat/jemaat sebagai anak akan menjadi sejahtera.
30

 

Kursi Raja dipandang sebagai simbol kepemimpinan di dalam gereja.Oleh karena itu di wilayah 

desa-desa yang masih menganut pola kepemimpinan tradisional masih mempertahankan hal 

Kursi Raja. Salah satu contoh kasus yang juga terjadi di Jemaat GPM Tuhaha-Saparua, Maluku 

Tengah. Pada saat dibangunnya gedung gereja setempat Majelis Jemaat dan jemaat berselisih 

paham tentang ada atau ditiadakannya Kursi Raja di dalam gereja. Majelis Jemaat 

mempertahankan agar kursi Raja ditiadakan saja sementara jemaat beranggapan bahwa Kursi 

Raja tetap harus ada di dalam gereja.
31

Saat ini pun kursi Raja bisa diduduki oleh masyarakat 

biasa namun hal itu hanya pada waktu tertentu yang mendesak seperti pada saat perayaan Natal 

dan tahun Baru. Akan tetapi bila tidak dalam keadaan yang mendesak kursi Raja tidak boleh 
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diduduki oleh jemaat.Masyarakat Aboru masih menjunjung tinggi kedudukan Raja di dalam 

masyarakat dan gereja.
32
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