
BAB V 

PENUTUP 

Setelah penulis melakukan penilitian terhadap Kedudukan Raja didalam gereja yang 

diatur dalam Ketetapan Sinode GPM Nomor 08/SND/KE-36/2010, maka pada bab ini penulis 

akan membuat kesimpulan-kesimpulan berdasarkan  hasil penilitian yang telah di bahas pada 

bab-bab sebelumnya. Selanjutnya penulis perpikir bahwa perlu untuk mengajukan kesimpulan, 

saran dan usulan yang dirasa perlu terhadapGereja protestan Maluku sebagai suatu lembaga 

Keagamaan yang mengatur berbagai hal dalam rangka memajukan dan mengembangkan umat 

Kristen di Maluku. 

5.1     Kesimpulan: 

Stratifikasi Sosial merupakan sebuah fenomena sosial yang begitu kuat melekat dalam 

kehidupan masyarakat.Stratifikasi Sosial telah menjadikan masyarakat terklasifikasikan kedalam 

berbagai lapisan/golongan.Sejauh ini, Status sosial seseorang di dalam masyarakat telah 

mengalami pergeseran dimana setiap orang memiliki peluang dan kesempatan untuk 

memperoleh status yang lebih baik.Terkait dengan kedudukan Raja di dalam masyarakat juga 

mengalami perubahan namun tidak memiliki dampak yang cukup berarti bagi kehidupannya. 

Perubahan tersebut terkait dengan faktor ekonomi dan kekuasaan yang diakibatkan oleh adanya 

regulasi pemerintah  sehingga kedudukan Raja tidak bersifat Absolut seperti dahulu kala. 

Meskipun demikian hal tersebut tidak menjadikan kedudukan Raja berubah secara 

total.Kehormatan dan hak-hak istimewa tetap menjadi prioritas dalam masyarakat Aboru.Pola 

struktur masyarakat telah menjadikan kedudukan Raja begitu kuat dan dihormati karena hal 

tersebut merupakan bagian dari adat masyarakat Aboru. 



Dengan demikian penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sebenarnya sadar atau tidak 

disadari Kedudukan Raja didalam gereja yang diatur dalam Ketetapan Sinode GPM Nomor 

08/SND/KE-36/2010 justru menyiratkan tentang dukungan gereja terhadap pembedaan 

masyarakat berdasarkan stratifikasi sosial. Penulis melihat bahwa gereja masih mengakui 

kedudukan Raja sebagai lapisan tertinggi dalam struktur masyarakat. Raja masih memiliki 

pengaruh yang kuat di dalam gereja. Hal ini tentulah tidak sejalan dengan nilai-nilai kekristenan 

sebagaimana yang telah diajarkan dan dilakukan oleh Yesus Kristus. Gereja sebagai sebuah 

lembaga keagamaan yang juga turut menghadirkan keRajaan Allah di dunia ini harus bersikap 

netral terhadap apapun. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa gereja ada dan merupakan 

bagian dari masyarakat akan tetapi hendaknya hal tersebut tidak menjadikan gereja terpengaruh 

dengan masyarakat. Gereja harus tetap berdiri untuk menyatakan kebenaran yang berlandaskan 

pada hak dan martabat setiap manusia yang sama di hadapan Allah. 

5.2.    Saran  

5.2.1. Saran Untuk jemaat GPM Aboru. 

 Jemaat Aboru harus dapat bersikap kritis terhadap berbagai realitas sosial yang 

terjadi di dalam masyarakat. Pemahaman jemaat yang tradisional haruslah dapat 

diubah dengan memisahkan antara kebiasan adat dan nilai-nilai kekristenan. 

Penghormatan terhadap Raja tidaklah harus dilakukan secara berlebihan bahkan 

di dalam gereja.  

 Masyarakat juga hendaknya tidak terjebak dalam suatu keharusan untuk patuh, 

menghargai dan menghormati, akan tetapi juga berani mengkritik bilamana terjadi 



penyalagunaan kedudukan dan peran yang berkaitan  dengan hak-hak istimewa 

yang diberikan. 

5.1.2. Saran Untuk Gereja Protestan Maluku 

Adapun saran yang ingin dikemukan oleh penulis yaitu: 

 Gereja harus dapat memfilterisasi berbagai nilai-nilai budaya berdasarkan pada 

nilai-nilai kekristenan. Sehingga gereja sebagai lembaga keagamaan dapat hadir 

menjadi garam dan terang di tengah dunia yang membawa pembebasan dari 

ketertindasan budaya dan dominasi dari pihak-pihak/lapisan  yang tinggi.  

 Gereja harus mempertimbangkan kembali Ketetapan Sinode GPM Nomor 

08/SND/KE-36/2010. Meskipun dengan alasan untuk mewariskan nilai-nilai 

budaya akan tetapi hal tersebut justru akan membawa pemahaman yang keliru 

terhadap kekristenan. Karena pada hakekatnya semua manusia sama di hadapan 

Allah. Gereja harus berdiri netral tanpa membeda-bedakan status dan latar 

belakang jemaat/masyarakat. 

 Dalam pemberdayaan dan pengembangan umat, Gereja tidak harus melakukan 

pendekatan terhadap pemimpin saja akan tetapi merangkul umat secara 

menyeluruh sehingga persekutuan yang ada tidak terletak pada kekuasaan yang 

dimiliki oleh seorang Raja. 

5.3 Usulan: 

 Perlunya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan stratifikasi sosial. Sehingga 

masyarakat memiliki pemahaman yang jelas  tentang stratifikasi sosial. Hal ini 



sebagai bentuk dukungan dan untuk menambah wawasan berpikir masyarakat 

Aboru.  

 

 


