
BAB IV 

ANALISA DAN REFLEKSI TEOLOGIS 

 

Mendasarkan diri pada dua rumusan masalah penelitian ini yaitu Bagaimana kedudukan 

dan peran Raja di dalam jemaat GPM Aboru dalam perspektif Ketetapan Sinode GPM Nomor 

08/SND/KE-36/2010 dan bagaimana pandangan jemaat tentang kedudukan dan peran Raja 

dalam Jemaat GPM Aboru; serta pendekatan yang digunakan untuk menjawab kedua persoalan 

diatas adalah pendekatan deskriptif dalam tinjauan Sosio-Historis, maka pada bab ini akan 

diuraikan analisa tentangkedudukan dan peran Raja di Jemaat GPM Aboru dalam perspektif 

Ketetapan Sinode GPM Nomor 08/SND/KE-36/2010 dan pandangan jemaat tentang kedudukan 

dan Peran Raja di Jemaat GPM Aboru yang kemudian akan dilengkapi juga dengan refleksi 

teologis. 

 

4.1 Kedudukan dan Peran Raja di Jemaat GPM Aboru dalam Perspektif perspektif 

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

Menurut Frank L. Cooley dalam bukunya “Mimbar dan Takhta”, pola struktur tradisional 

dalam masyarakat Maluku pada umumnya terdiri dari, Raja, Kepala Soa, Tuan tanah, Kepala 

Adat, para anggota lainnya dari dewan desa dan pesuruh Soa (marinyo), semuanya memiliki 

status diatas masyarakat biasa.
1
Dalam pola struktur tradisional masyarakat Aboru hanya terdiri 

dari Raja, Kepala Soa, Kepala adat, dan Marinyo.Struktur  pemerintahan desa ini pada umumnya 

bersifat hierarkis. Dapat digambarkan bahwa pada awalnya kedudukan tertinggi di desa Aboru 

dimulai dari mata Rumahtua, dan kemudian beberapa matarumah dihimpun menjadi Soa dan dari 
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Soa menjadi Aman.Dari beberapa mata rumah yang ada terdapat beberapa Soa.Soa dipimpin oleh 

Kepala Soa dan negeri dipimpin oleh seseorang yang disebut sebagai Upu Aman/Upu Latu yang 

merupakan gelar bagi Kepala Desa atau Raja.Dari gelar tersebut dapat dilihat bahwa Raja 

memiliki kedudukan tinggi yang memiliki kekuasaan atas seluruh negeri. Proses ini terjadi 

dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari sejarah 

terbentuknya negeri Aboru hingga saat ini dimana sifat keaslian keanggotaan (genelogis) masih 

sangat kuat untuk dipertahankan. 

Gereja sebagai salah satu lembaga modern juga memiliki kedudukan yang kuat dalam 

masyarakat.Gereja juga memiliki struktur dan wewenangnya sendiri.Kehadiran gereja sebagai 

lembaga baru yang membawa Kekristenan juga tidak dapat dilepaspisahkan oleh masyarakat 

sebagai bagian dari Kekristenan itu sendiri.Penduduk desa adalah persekutuan adat, sekaligus 

persekutuan Kristen.Oleh karena itu, pengaruh struktur adat masyarakat Aboru masih sangat 

begitu kuat di dalam gereja.Gereja merupakan bagian dari tradisi masyarakat Aboru.Tidak dapat 

dipungkiri bahwa struktur tradisional masyarakat Aboru telah masuk kedalam gereja.Hal ini juga 

didukung oleh pengaruh kolonial Belanda yang pada saat itu juga memiliki sistem pemerintahan 

berpusat pada Ratu Beatrix. Oleh karena itu sistem Gereja Negara masih sangat begitu kuat di 

dalam masyarakat khususnya pada gereja-gereja yang berada pada wilayah-wilayah masyarakat 

yang masih mempertahankan pola kepemimpinan tradisonal. 

Jika ditinjau dari segi historis maka dapat dilihat 2 hal yang sangat mempengaruhi 

kedudukan Raja di dalam Gereja yakni: pengaruh pola pemerintahan kolonialisasi Belanda yang 

telah membawa dan menanamkan Kekristenan di Maluku serta kedudukan Raja dalam Pola 

kepemimpinan tradisional.  



Sejarah gereja memperlihatkan dinamika kehadiran gereja di dalam dunia, yang selalu 

berhadapan dengan pemerintah/negara terkait dengan identifikasi dalam bentuk yakni supremasi 

gereja terhadap negara atau sebaliknya, pemisahan secara total ataupun kemitraan.
2
 Relasi 

identifikasi tersebut mengakibatkan distorsi terhadap Injil, baik ketika suatu masyarakat Kristen 

dipaksakan oleh negara dan Injil direduksi menjadi tatanan sosial, maupun ketika suatu tatanan 

politik dilegitimasi atas nama Injil. Supremasi negara terhadap gereja berlangsung pada 

zamankekaisaran Romawi Timur (Byzintium) yang berakibat pada satu pihak gereja memperoleh 

hak-hak khusus dan perlindungan negara, tetapi sekaligus kehilangan kekuatannya untuk 

menyuarakan kebenaran Injil terhadap penguasa. Negara tidak sampai mencampuri urusan ajaran 

gereja, tetapi berhak dalam urusan kelembagaannya.Selanjutnya pada abad-abad pertengahan 

dengan bertolak dari pemahaman tentang dua tingkat realitas, yakni kodrati dan yang adikodrati, 

dimana yang adikodrati tunduk kepada yang disempurnakan oleh yang adikodrati. Keunggulan 

gereja diperkuat dengan ajaran dua pedang yakni kekuasaan gereja atas rohani dan atas duniawai. 

Sehingga Sri Paus adalah Raja diatas para Raja. Pada masa kemudian ketika pandangan sekuler 

mengenai negara makin berkembang dan kekuasaan gereja makin memudar, hubungan gereja 

dan negara ditiadakan. Negara mempunyai dasar,tujuan dan pola-pola kehidupannya sendiri, 

sedangkan agama (gereja) lain lagi. Pemisahan total ini baik dalam pandangan sekuler liberal, 

maupun dalam pandangan aliran-aliran Kristen radikal mengabaikan panggilan sosialKristen, di 

mana makna Injil atau tanda-tanda Kerajaan Allah seharusnya dinyatakan di dalam kehidupan 

masyarakat, melalui kehidupan pribadi dan terutama pula melalui kelembagaan gereja. 

Selanjutnya terjadi pergeseran paradigma dimana hubungan Negara dan Gereja lebih 

kepadahubungan kemitraan. Hubungan ini didasarkan karena adanya fungsi bersama gereja dan 

negara terhadap manusia dan masyarakat dan ada usaha untuk dapat bekerja sama secara dinamis 
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dalam berbagai bentuk bertolak dari bidang masing-masing. Fungsi itu terkait dengan kenyataan 

bahwa hakekat manusia dan masyarakat cenderung binasa oleh kuasa dosa yang terwujud dalam 

ketiadakadilan, kemiskinan, penindasan, permusuhan dan sebagainya.  

Realita yang terjadi adalah bahwa pengaruh kolonisasi dalam bentuk kebudayaan, agama 

maupun pendidikan yang dibawa oleh bangsa Belanda masih begitu kuat dalam Gereja Protestan 

Maluku. Meskipun telah berada dalam dalam sikap kemandirian akan tetapi tradisi yang 

ditinggalkan pada zaman Belanda telah menjadi suatu kebiasaan dan telah mendarah daging pada 

setiap generasi. 

Raja mempunyai status yang tinggi di dalam masyarakat karena memiliki kedudukan 

yang kuat secara adat dan diakui oleh pemerintah. Dalam hal pemberian dan pencapaian status 

Raja juga didasarkan pada jenis kelamin, keturunan, usia, dan kemampuan. Faktor-faktor 

tersebut sangat berkaitan dengan keturunan dan kekerabatan serta budaya patriarki yang begitu 

kuat dalam masyarakat Maluku. Selain itu kemapanan dalam segi usia dan kemampuan dalam 

kepemimpinan juga turut menjadi penunjang untuk mendapatkan status yang lebih baik. Sebagai 

seorang pemimpin Raja dianggap memiliki kharisma, pengalaman, wibawa dan kebijaksanaan. 

Ilmu pengetahuan juga merupakan salah satu faktor yang mendukung status Rajaakan tetapi 

dalam pandangan penulis hal itu bukan menjadi faktor yang utama. Saat ini sistem status telah 

mengalami pergeseran dikarenakan modernisasi yang terjadi.Setiap orang memiliki peluang 

untuk mencapai status yang setinggi mungkin.Meskipun demikian dalam pemahaman 

masyarakat adat hal tersebut tidak dapat merubah pola sistem tradisional yang berlaku. 



 Menurut Robby Williams proses stratifikasi sosial dapat juga dilihat melalui lambang-

lambang atau simbol.
3
 Melalui simbol-simbol yang melekat dan diletakan tentu dapat 

menggambarkan status seseorang di dalam masyarakat. Oleh karena itu dapat dilihat secara jelas 

dengan adanya kursi Raja di dalam Gereja. Hal ini merupakan simbolisasi kepemimpinan 

adat/pemerintah di dalam gereja. Kepemimpinan tersebut tidak bersifat mutlak di dalam gereja 

akan tetapi hanya merupakan simbolisasi saja. Berdasarkan Ketetapan Sinode GPM nomor 

08/SND/KE-36/2010 tentang ”Himpunan Liturgi dan Nyanyian Jemaat Gereja Protestan 

Maluku”, khususnya dalam Tata Ruang Liturgis GPM penulis lebih melihat hal tersebut hanya 

sebatas pada peran dan fungsi Raja dalam liturgi. Terkait dengan fungsi liturgi tersebut, Raja 

dituntut untuk dapat melaksanakan perannya dengan baik dan benar berdasarkan nilai-nilai 

kekristenan.Cukup menarik karena kursi Raja hanya berada di dalam Gereja sementara di Baileu 

yang merupakan tempat musyawarah Badan Saniri Negeri tidak diketemukan kursi khusus untuk 

Pendeta. Keberadaan kursi Raja di dalam gereja adalahsebuah penghormatan khusus gereja 

terhadap pemerintah negeri sekaligus merupakan suatu simbolisasi kepemimpinan Kristen.Hal 

ini lebih menggambarkan tentang bagaimana hubungan kerjasama/koordinasi antara Raja dan 

juga Pendeta sebagai pemimpin dalam wilayah kerjanya masing-masing.Kerjasama tersebut 

dalam rangka saling menunjang guna meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan 

masyarakat/jemaat.Masing-masing pihak memiliki batas-batas yang tegas terkait dengan 

kekuasaan, kewenangan, hak-hak istimewa dan lain-lain.Kenyataannya juga tidak dapat dihindari 

bahwa selalu ada konflik sosial diantara Raja dan Pendeta perihal dengan kekuasaan dan 

kewenangan.Namun konflik tersebut tidak berlangsung lama dan dapat diselesaikan dengan baik. 
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Jika dikaitkan dengan teori yang dimukakan oleh Soerjono Soekamto faktor-faktor yang 

menentukan ada tidaknya status yang dimiliki seseorang ditentukan oleh dua cara yakni ascribed 

status dan achieved status. Pada umumnya dalam pola masyarakat tradisional, cara pemberian 

status (ascribed status) lebih sering digunakan. Terkait dengan hal ini penulis memiliki 

pandangan yang berbeda. Penulis beranggapan bahwa status Raja di dalam gereja dimiliki 

melalui ascribed status dan achieved status. Penulis melihat bahwa kedua status tersebut dimiliki 

oleh Raja. Hal inidikarenakan selain status yang dimiliki karena faktor latar belakang keluarga 

atau genelogis, Raja juga memiliki prestasi dan kinerja yang cukup baik di dalam masyarakat. 

Hal ini dapat dilihat dalam proses pembangunan gedung Gereja Bethel, Jemaat GPM Aboru. 

Ada sebuah persetujuan antara pemerintah dan gereja yang dikeluarkan sebagai peraturan 

oleh residen Maluku sekitar tahun 1824 yang mengharuskan dilakukannya pembangunan, 

pemugaran dan pemeliharaan gedung gereja sebagai tanggung jawab pemerintah desa.
4
Dengan 

demikian, Raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi mempunyai wewenang untuk 

mengatur hal tersebut.Selaku pimpinan tertinggi yang dihargai dan dihormati dalam masyarakat, 

Raja memiliki peran yang cukup besar khususnya dalam hal mengerahkan 

masyarakat.Berdasarkan hal tersebut jika dikaitkan dengan berdirinya gedung gereja Bethel desa 

Aboru, maka dapat dilihat bahwa Raja merupakan pilar utama yang memiliki peran dan 

tanggung jawab besar dalam pembangunan gedung gereja.Pemerintahan Raja Aboru pada saat 

itu dipimpin oleh A.J.D Usmany.Dalam pembangunan tersebut dengan dibantu oleh Pendeta, 

majelis, Soa-soa, dan partisipasi seluruh masyarakat Aboru maka pembangunan gedung gereja 

Bethel tersebut pun dibangun dan kemudian berdiri pada tanggal 12 Mei 1908.Melihat dari fakta 

sejarah tersebut dapat dilihat jelas bahwa Raja merupakan pion utama yang menjadi penggerak 
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dalam pembangunan kekristenan di Aboru.Oleh karena itu penulis dapat memahami bahwa 

karena kinerja dan prestasi Raja dalam pembangunan gedung gereja yang representatif dan 

megah serta peran dan jasanya yang besar dalam tumbuh dan berkembangnya kekristenan maka 

Raja diberikan kursi khusus sebagai bentuk penghormatan dari masyarakat dan gereja kepada 

Raja.Selain itu, pengaruh sistem pemerintahan Belanda yang sangat kuat pada masa Kekristenan 

masuk ke Maluku, turut mempengaruhi pola kehidupan bergereja pada saat itu. Tanpa disadari 

ketika kekristenan dibawa oleh bangsa Belanda, gereja di Maluku sudah di atur berdasarkan 

kedudukannya masing-masing. Hal ini sangat terlihat jelas dengan adanya perbedaan waktu 

ibadah hingga pemisahan tempat duduk di dalam gereja. Pengaruh kekristenan Belanda masih 

sangat mempengaruhi kehidupan bergereja di Maluku. 

Gambaran denah gedung gereja Bethel menunjukan sistem status di dalam negeri (lihat 

pada Bab III). Gedung-gedung gereja dengan susunan tempat duduk yang demikian telah ada 

sejak permulaan abad ke-19. Nampak bahwa letak posisi serta tinggi rendahnya tempat duduk 

dalam gereja telah menunjukkan jabatan dan status di dalam masyarakat yang telah dibawa 

kedalam gereja. Secara pola struktur tradisional tentunya status Raja lebih tinggi daripada 

masyarakat biasa akan tetapi dewasa ini masyarakat biasa pun dapat memiliki status yang tinggi 

jika mereka memiliki jabatan maupun kekayaan yang banyak, meskipun demikian hal tersebut 

tidak mengurangi atau menjadikan Raja berada dalam kedudukan yang paling bawah di dalam 

masyarakat maupun gereja.  

Kursi Raja di dalam gereja menunjukan kedudukan Raja tanpa memperlihatkan 

perbedaan-perbedaan secara rohaniah atau kemampuan.Kekayaan bukan menjadi faktor yang 

penting bagi seseorang untuk menjadikannya memiliki status yang penting dalam pola struktur 

tradisional. Hal ini dikarenakan status Raja yang lebih kepada faktor kelahiran dan latar belakang 



asal usul keluarga, meskipun demikian hal ini juga tidak menjadikan kedudukan Raja menjadi 

kaku seperti halnya sistem kasta di India, dimana tidak batasan-batasan yang membatasi 

kehidupan Raja dalam bersosialisasi dengan masyarakat . 

Weber melihat bahwa status merupakan hal yang menyangkut gaya hidup, kehormatan 

dan hak-hak istimewa. Berdasarkan pada hal tersebut Weber berpendapat bahwa ada pembatasan 

pada interaksi sosial di dalam masyarakat, akan tetapi dalam kehidupan masyarakat Aboru hal ini 

tidaklah terlalu nampak. Raja tidak tertutup terhadap relasi sosialnya dengan masyarakat.Raja 

selalu hidup berbaur dengan masyarakat.Gaya hidup Rajajustru mengalami pergeseran. Pada 

masa lampau Raja memiliki gaya hidup yang jauh diatas masyarakat biasa karena dianggap 

sebagai orang yang memiliki kemampuan yang lebih dari masyarakat biasa. Namun di era 

modern saat ini gaya hidup Raja justru mengalami pergeseran dan tidak jauh berbeda dengan 

masyarakat biasa. Hal ini dikarenakan pengaruh peregeseran zaman dimana begitu banyak 

terbuka kesempatan dan peluang bagi masyarakat untuk memperbaiki status kehidupan.Akan 

tetapi dalam hal kehormatan dan hak-hak istimewa, Raja masih memiliki perlakuan yang 

berbeda dari masyarakat biasa. Penulis melihat hal tersebut tidak hanya berlaku di dalam 

masyarakat akan tetapi juga terjadi di dalam gereja yang merupakan lembaga agama yang 

seharusnya bersifat netral dan independen. Terlihat bahwa ada semacam jarak antara Raja 

dengan masyarakat/jemaat di dalam gereja. Meskipun bagi masyarakat Aboru hal tersebut wajar 

dan pantas, akan tetapi penulis melihat bahwa hal tersebut justru akan membuat ego Raja 

semakin tinggi. Pengaruh kekristenan yang tradisional masih sangat kuat dipertahankan.Gereja 

yang seharusnya merupakan lembaga yang netral justru masih mempertahankan status quo para 

bangsawan yang dalam konteks masyarakat aboru adalah Raja dan Soa. Hal ini seolah-olah ingin 

mempertegas kedudukan tiap-tiap lapisan yang ada di dalam masyarakat. Di sisi lain penulis 



melihat fenomena ini sebagai bentuk yang mencirikan kekristenan di Maluku yang sangat kental 

dengan budayanya. Ada upaya untuk tetap mempertahankan kewibawaan Raja sebagai penguasa 

negeri agar tidak terkikis oleh perkembangan zaman yang kian pesat. Selain itu pewarisan 

kekristenan Belanda dalam bentuk liturgi dan tata gereja masih sangat kuat. Gereja dalam hal ini 

juga turut mendukung hal tersebut sebagai bentuk upaya pewarisan nilai-nilai budaya yang ada 

di dalam gereja. Akan tetapi hal ini juga tidak seharusnya dipertahankan karena gereja 

seharusnya justru lebih mengarahkan masyarakat/jemaat dalam kedudukan yang setara tanpa 

membedakan status sosial. 

Berdasarkan Ketetapan Sinode GPM Nomor 08/SND/KE-36/2010 maka penulis dapat 

memahami bahwa sadar ataupun tidak disadari, dengan diberikannya kursi khusus Raja di dalam 

gereja maka ada stratifikasi sosial di dalam gereja meskipun hal tersebut dipertahankan dengan 

dasar untuk melestarikan nilai-nilai budaya yang ada sebagai bagian yang tidak dapat 

dilepaspisahkan dari gereja. Dalam  pandangan penulis, kedudukan Raja takkan pernah terhapus 

dan tidak akan mengurangi nilai-nilai dan hak istimewanya bila ia duduk bersama-sama dengan 

jemaat/masyarakat. Hal ini dikarenakan kedudukan Raja yang sudah sangat kuat dan disegani 

oleh masyarakat. Justru dengan tanpa membedakan posisi masing-masing akan tercipta suatu 

relasi yang baik antara Raja dengan rakyat tanpa adanya jarak antara satu dengan yang lainnya. 

Gereja juga seharusnya dapat memfilterisasi berbagai hal yang dapat dijadikan sebagai hal-hal 

yang positif di dalam gereja.  

4.2 Pandangan Jemaat tentang kedudukan dan Peran Raja di Jemaat GPM Aboru 

Dalam Bab II telah disajikan bahwa Stratifikasi Sosial adalah pembedaan penduduk atau 

masyarakat kedalam kelas-kelas secara bertingkat berdasarkan ukuran-ukuran tertentu yang telah 

disepakati bersama dalam suatu lingkungan masyarakat.Berdasarkan pada hal tersebut maka 



terlihat bahwa, kelas-kelas tersebut memiliki perbedaan statusnya masing-masing yang juga turut 

mempengaruhi pola hidup, peran, fungsi, dan perlakuan yang diterima oleh setiap kelas. 

Di desa Aboru, Maluku Tengah hal ini sangat terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari 

meskipun ketika ditanyakan tentang adanya Stratitifikasi sosial dalam masyarakat khususnya 

gereja, masyarakat Aboru tidak dapat memberikan jawaban ataupun tanggapan secara tegas. 

Pada umumnya mereka mengakui bahwa ada pembagian kedudukan di dalam masyarakat tetapi 

mereka tidak ingin menyebutnya sebagai stratifikasi sosial.Bagi masyarakat Aboru, semua 

manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Dengan demikian keberadaan kursi 

Raja di dalam gereja tidak menjadi suatu batasan yang membedakan status sosial mereka. 

Penulis melihat bahwa pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat Aboru tentang 

stratifikasi sosial nampaknya dipahami dengan cara teologis dan sosiologis yang sederhana. 

Stratifikasi sosial hanya dipahami secara umum tanpa adanya pemahaman yang lebih mendalam 

lagi. Hal ini disebabkan oleh lemahnya sikap kritis masyarakat Aboru terhadap realitas sosial 

yang dihadapi. 

Pendidikan juga menjadi faktor utama yang turut mempengaruhi pemahaman masyarakat 

Aboru.Di desa Aboru, sarana dan prasarana pendidikan sudah cukup memadai hanya saja hampir 

sebagian besar masyarakat Aboru saat ini yang bertamatan SD/SR (Sekolah Rakyat).Selain itu 

kecenderungan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi masih sangat 

kurang.Hal ini disebabkan kondisi ekonomi keluarga.Mengacu pada hal ini maka dapat dilihat 

bahwa pemahaman masyarakat Aboru tentang stratifikasi sosial masih sangat sederhana 

dipahami. Ketentuan adat yang berlaku tentang struktur tradisonal masyarakat Aboru pada 

dasarnya telah mendarah daging dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Aboru.Struktur 

tradisional tersebut telah menjadikan masyarakat Aboru berada pada sikap keharusan 



melaksanakan peran sebagai warga masyarakat yang dipimpin untuk menghormati dan 

menghargai Raja sebagai pemimpin utama dalam masyarakat yang harus dihargai dan dihormati. 

Faktor lain yang mempengaruhi cara pandang masyarakat aboru adalah kebiasaan yang 

ditinggalkan oleh kolonial Belanda sejak masuknya kekristenan. Hal ini juga cukup 

mempengaruhi pola pikir yang menjadikan masyarakat Aboru berada dalam pemahaman bahwa 

hal tersebut merupakan hal yang wajar karena merupakan peninggalan sejarah. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, masyarakat Aboru  berpendapat 

bahwa keberadaan kursi Raja bukanlah sebuah masalah atau stratifikasi sosial tetapi berdasarkan 

teori stratifikasi yang ada maka penulis berkesimpulan bahwa pada dasarnya ada stratifikasi 

sosial di dalam gereja. Pembagian tempat duduk di dalam gereja salah satunya adalah dengan 

kursi khusus Raja dalam gereja merupakan gambaran startifikasi di dalam jemaat GPM 

Aboru.Hal ini memiliki hubungan erat dengan pola struktur tradisional yang sangat kuat dan 

tidak dapat dilepaspisahkan dari kehidupan masyarakat Aboru. 

 

4.3 Refleksi Teologis 

Pada hakikatnya setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.Allah 

menciptakan umat manusia setara di hadapannya. Masing-masing kita memiliki kedudukan yang 

sama sebagai makhluk ciptaan Allah. Masalah kedudukan (status) merupakan fenomena sosial 

yang terjadi di setiap zaman.Hal ini begitu kuat melekat dalam setiap sendi-sendi kehidupan 

masyarakat. 

Di dalam kekristenan hal ini juga terjadi dimulai dari zaman Perjanjian Lama, Perjanjian 

Baru hingga dalam Perkembangan gereja selanjutnya dan masa kini.Kedudukan Raja dan Gereja 

selalu dianggap penting dan lebih tinggi.Tidak dapat disangkal bahwa sistem hierarki dalam 



gereja juga penting.Akan tetapi bila sistem hierarki tersebut telah bercampur dengan nilai-nilai 

budaya yang nampak dalam pemberian posisi khusus didalam gereja maka hal tersebut tidaklah 

tepat. 

Dalam sejarah kekristenan, Perjanjian Lama menguraikan betapa pentingnya kedudukan 

seorang Raja. Raja dianggap sebagai wakil Allah di dunia ini.Selalu ada hak-hak istimewa yang 

diberikan kepada golongan/lapisan tertentu yang dianggap tinggi berdasarkan ukuran tertentu di 

dalam masyarakat termasuk Raja sebagai golongan bangsawan.Hal ini pun tidak jarang 

mengakibatkan munculnya tindakan sewenang-wenang dari Raja yang memiliki status 

tinggi.Ada upaya saling mendominasi dengan cara-cara yang halus maupun paksa.Meskipun 

demikian campur tangan Raja dalam menghadirkan kekuasaan Allah di dunia ini juga patut 

dilihat sebagai hal yang positif.Salah satunya dapat dilihat dari figur Raja Salomo yang dengan 

segala kekuasaan dan kewenangannya mampu mendirikan Bait Allah yang begitu megah. 

Dalam Perjanjian Baru, Kekaisaran Romawi yang begitu kuat turut mempengaruhi 

kekristenan. Kaisar Romawi yang juga disamakan sebagai dewa menganggap kekristenan 

sebagai sebuah bentuk pemberontakan terhadap kekaisaran Romawi.Faktor adat-istiadat yang 

begitu kuat juga turut mempengaruhi situasi dan kondisi pada masa itu.Stratifikasi sosial begitu 

nampak dalam berbagai aspek baik secara ekonomi, sosial maupun politik.Yesus hadir tanpa 

melihat latar belakang sosial tersebut. Yesus hadir dalam sebuah konsep yang membawa suatu 

pemahaman baru dimana setiap orang memiliki kedudukan dan layak untuk mendapatkan 

perlakuan yang sama sebagai sesama manusia. Yesus hadir untuk menghapuskan segala bentuk 

dominasi yang terjadi akibat struktur sosial yang terjadi didalam masyarakat. 



Rasul Paulus dalam pelayanannya juga mengahadapi hal yang sama. Meskipun demikian Ia 

tetap menghargai akan adanya Stratifikasi Sosial, hanya saja tidak boleh ada penindasan atau 

bentuk diskriminasi terhadap kaum yang lemah. Rasul Paulus tetap berpedoman pada apa yang 

diyakininya seperti yang dituliskan demikian: 

 

“Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka 

dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka, bagaimanapun juga  

mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku” (Galatia 2:6) 

Inti dari semua ini adalah bahwa dalam pemberitaan Injil hendaknya tidak memandang pada 

kedudukan (status). Hal ini justru akan semakin membuat jurang yang besar di dalam gereja. 

Kedudukan Raja haruslah dilepaspisahkan dari Gereja.Ketika ada di dalam gereja seorang Raja 

harus dapat menanggalkan segala hal yang berkaitan dengan kekuasaannya.Sebab secara rohani 

kedudukan bukanlah menjadi faktor utama yang menentukan keunggulan hidup seseorang. 

Karena itu, melihat kembali kepada pembahasan teoritis sebelumnya, nampaknya, gereja perlu 

secara cerdik beradaptasi namum juga dapat menfilterisasi berbagai situasi sosial dimana gereja 

itu berada, karena gereja memiliki panggilannya sendiri yaitu mengangkat harkat dan martabat 

setiap orang. Gereja juga hadir sebagai Kerajaan Allah yang kelihatan di dunia ini, yang dapat 

berdiri netral tanpa berpihak atau terpengaruh dengan dunia ini. Gereja bertentangan dengan 

dunia ini karena ia membawa panggilan pembaharuan ilahi, dan ia solider karena panggilan itu 

adalah kepedulian ilahi terhadap keselamatan dunia ini. Gereja diterima dalam solidaritasnya, 

dan fungsinya berjalan karena ia memperhadapkan pada pilihan pembaharuan. Gereja kehilangan 

jati dirinya apabila ia menjadi serupa dengan dunia ini. Gereja harus mampu menyuarakan suara 



kenabian dengan selalu berpihak pada kaum yang lemah tanpa memihak pada pihak-pihak 

tertentu yang memiliki kekuasaan. Selalu melayani dengan kasih tanpa memperhitungkan siapa 

yang layak lebih dahulu untuk dilayani. 

Semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Meskipun demikian yang 

paling penting bukanlah pada pemberian kursi khusus terhadap seseorang didalam gereja akan 

tetapi yang paling penting adalah peran seorang pengikut Kristus yang dapat mewartakan dan 

mewujudnyatakan kerajaan Allah di dunia ini lewat sikap dan tindakannya.   

 

 


