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A. Latar Belakang 

1. Identifikasi Permasalahan 

Hingga saat ini, negara Republik Indonesia telah berusia enam puluh tujuh tahun. Usia ini 

juga sama tuanya dengan usia Provinsi Maluku. Sebab setelah negara Republik Indonesia 

diproklamasikan oleh “dwitunggal” Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, maka dua 

hari berselang, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) – dalam sebuah Rapat Besar 

pada tanggal 19 Agustus 1945 – menetapkan Maluku
1
 sebagai salah satu dari delapan provinsi 

(gubernemen) di dalam Daerah Negara Indonesia.
2
 

Namun, usia kelahiran yang sama tua dengan bangsa Indonesia itu, agaknya tidak 

berbanding lurus dengan pertumbuhan pembangunan di daerah Maluku. Laju pertumbuhan 

pembangunan di daerah ini tampaknya masih terbilang lebih lambat, jika dibandingkan dengan 

daerah-daerah lain di Indonesia. Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) per 

Januari 2012
3
 dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Bappenas) per April 2012,
4
 Provinsi Maluku masih menempati urutan 

ketiga sebagai provinsi “termiskin” di Indonesia, setalah Provinsi Papua dan Papua Barat. 

                                                           
1
 Ketika itu meliputi keseluruhan wilayah Kepulauan Maluku, yang baru pada tahun 1999 dimekarkan 

menjadi dua provinsi, yakni Provinsi Maluku dan Maluku Utara. 
2
 Lih. Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati (Tim Penyunting), Risalah  Sidang Badan Penyelidik Usaha-

Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) – Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei -

22 Agustus 1945, dengan Kata Pengantar oleh Taufik Abdullah (Jakarta: Sekretariat Negara R.I, 1998), 579-

581,634. 
3
 Lih. http://www.bisnis.com/articles/data-kemiskinan-prosentase-penduduk-miskin-terbanyak-dimaluku-

dan-papua. 
4
 Lih. http://maluku.bkkbn.go.id/Lists/Berita/DispForm.aspx?ID=784&ContentTypeId=0x0100A28EFCBF 

http://maluku.bkkbn.go.id/Lists/Berita/DispForm.aspx?ID=784&ContentTypeId=0x0100A28EFCB


2 

Sementara itu, ada anggapan umum yang telah lama berkembang di Indonesia yang 

menyebutkan, bahwa sebagai bangsa yang dikenal majemuk dan beragam, Indonesia agaknya 

lebih didominasi oleh orang Islam – dari sisi entitas keagamaan – dan orang Jawa – dari sisi 

entitas kesukuan.
5
 Kedua ciri parsial ini dianggap sebagai “mayoritas,” oleh karena secara 

kuantitas, populasinya memang lebih dominan dari suku-suku dan agama lain – yang justru 

kerap dianggap sebagai “minoritas.”
6
 Dikotomi mayoritas-minoritas semacam ini, tidak jarang 

telah memicu terjadinya berbagai konflik sektarian di masyarakat. 

Menjelang akhir abad ke-20 (tepatnya tanggal 19 Januari 1999) sejarah Maluku mengukir 

catatan hitam, dengan pecahnya kerusuhan bernuansa SARA. Konflik yang berawal di kota 

Ambon itu, kemudian dengan cepat menyebar hampir ke seluruh wilayah kepulauan Maluku. 

Sebagai imbasnya, sebagian masyarakat di Maluku (khususnya di kota Ambon) harus mengalami 

polarisasi dan segregasi sosial berbasis agama, antara komunitas Kristen dan Islam – situasi ini 

pun tetap bertahan setelah konflik berakhir. Jumlah korban jiwa dan kerugian material yang 

ditimbulkan, agaknya sulit ditaksir menurut hitungan nominal. Belum lagi trauma psikologis 

akibat konflik banyak melanda warga masyarakat Maluku, baik tua maupun muda. Konflik ini 

seolah-olah telah menghancurkan peradaban orang Maluku yang sudah dibangun sejak ratusan 

tahun lampau.
7
 Situasi yang kondusif baru benar-benar terjadi sekitar peralihan tahun 2004-2005. 
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5
 Prof. John A. Titaley secara eksplisit turut menginsafi hal ini, ketika ia menyebut Dr. Johannes Leimena 

sebagai seorang sosok yang “fenomenal”. Menurutnya, Leimena pernah menjadi fenomenal karena sebagai seorang 

dengan status “minoritas ganda” (orang Ambon dan beragama Kristen), ia mampu mendapat kepercayaan sebagai 

Pejabat Presiden R.I sampai tujuh kali – di samping berbagai jabatan kenegaraan lainnya. Dan menurut Titaley, hal 

semacam itu bisa terjadi justru di tengah kehidupan satu negara republik seperti Indonesia yang majemuk dengan 

dua mayoritas, yaitu Jawa dari sisi suku, dan Islam dari sisi agama. Lih. Flip P. B. Litaay, Pemikiran Sosial 

Johannes Leimena tentang Dwi Kewargaan di Indonesia (Salatiga: Satya Wacana University Press, 2007), xi. 
6
 Sesuai hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru yang 

menunjukkan bahwa jumlah warga negara Indonesia yang beragama Islam telah mencapai 207.176.162 jiwa 

(87,18%) dari total penduduk Indonesia sebanyak 237.641.326 jiwa. Lih. http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/ 

tabel?tid=321&wid=0. 
7
 Lih. John Pieris, Tragedi Maluku: Sebuah Krisis Peradaban (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004). 

http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/
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Dalam kurun waktu terjadinya konflik ini, publik di Maluku sempat dikejutkan dengan 

kemunculan segelintir orang Maluku yang tampak ingin berupaya menghidupkan kembali 

wacana Republik Maluku Selatan (RMS) – seolah-olah bagaikan suatu romantisme masa lalu 

yang ingin hendak dihidupkan kembali, justru jauh setelah diproklamasikan pada 25 April 1950, 

dan keruntuhan kilatnya tak lama setelah itu. Wacana ini diusung oleh sebuah organisasi – yang 

semula dirintis sebagai lembaga swadaya masyarakat lokal – bernama Front Kedaulatan Maluku 

(FKM), dengan tokoh sentralnya, dokter Alexander Hermanus Manuputty.
8
 

Namun, seiring dengan semakin membaiknya kondisi sosial dan keamanan di Maluku, 

wacana RMS pun perlahan-lahan mulai tenggelam dari perhatian publik. Pimpinan gerakannya, 

dokter Alex Manuputty sempat ditangkap dan diadili oleh pemerintah. Akan tetapi, setelah 

dijatuhi hukuman oleh pengadilan, ia justru dinyatakan melarikan diri ke Los Angeles, Amerika 

Serikat (21 November 2003), melalui bandara internasional Soekarno-Hatta. Belakangan muncul 

dugaan bahwa ia dengan sengaja telah diloloskan ke luar negeri, supaya menutupi jejak pihak-

pihak yang dianggap sebagai konspirator pada kerusuhan Maluku. Begitu pula dengan nasib 

sejumlah anggota jaringan dan simpatisan FKM-RMS, yang juga telah ditangkap dan diadili oleh 

pemerintah. Mereka kini sedang mendekam di sejumlah lembaga pemasyarakatan di Indonesia. 

Pecahnya konflik Maluku di tahun 1999 itu, hanya berselang beberapa bulan setelah 

mantan Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri sebagai Presiden R.I (21 Mei 1998) – yang 

seolah-olah dengan momentum tersebut telah menandai berakhirnya era Orde Baru dan 

dimulainya era Reformasi. Dugaan yang kemudian muncul dan menguat di masyarakat ialah, 

                                                           
8
 Front Kedaulatan Maluku (FKM) sebenarnya sudah dibentuk sejak tanggal 15 Juni 2000 di Ambon, 

sepulangnya dr. Alex Manuputty mengikuti studi banding di Jakarta. Namun, baru pada tanggal 18 Desember 2000, 

Manuputty dan kawan-kawan secara resmi mendeklarasikan berdirinya organisasi ini. Beberapa bulan kemudian, 

tepat pada tanggal 25 April 2001, Manuputty memelopori pengibaran bendera RMS dalam upacara peringatan HUT 

RMS di halaman rumahnya, di kawasan Kudamati, kota Ambon. Lih. http://www.tempo.co.id/hg/narasi/2004/05/12/ 

nrs,20040512-02,id.html dan http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2004/05/03/NAS/mbm.20040503.NAS 

91126.id.html. 

http://www.tempo.co.id/hg/narasi/2004/05/
http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2004/05/03/NAS/mbm.20040503.NAS
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bahwa negara – dalam hal ini diwakili oleh segelintir oknum militer: TNI dan POLRI – dianggap 

turut terlibat dalam mempengaruhi dinamika konflik. Kendatipun dugaan ini sulit dibuktikan, 

namun fakta-fakta yang sempat dijumpai oleh masyarakat di lapangan, sedikit banyaknya telah 

cukup menguatkan kecurigaan ini. Dalam kaitan itu, segelintir oknum militer tersebut disinyalir 

telah turut mengarsiteki sekaligus mengatur jalannya konflik, seraya mengeruk sejumlah 

keuntungan tertentu dari durasi konflik yang berlarut-larut.
9
 

Selain kenyataan konflik di Maluku, ada pula berbagai macam polemik hidup berbangsa 

dan bernegara di Indonesia, yang selalu membuat kinerja pengelola negara menjadi sorotan. 

Padahal era Reformasi yang digadang-gadang bisa membuka akses bagi pertumbuhan demokrasi 

yang lebih sehat, nyatanya malah terkesan kebablasan. Pengelolaan negara yang tampak carut-

marut justru telah menempatkan Indonesia di mata dunia internasional dalam kategori sebagai 

“negara gagal.” Hasil survei yang dirilis oleh Fund for Peace (FFP) – sebuah lembaga riset 

nirlaba Amerika – pada pertengahan Juni 2012 lalu, menempatkan Indonesia pada rangking 63 

dari 178 negara yang tergolong dalam Indeks Negara Gagal 2012 atau Failed State Index 2012.
10

 

Dengan demikian, berbagai kenyataan miris yang hingga kini masih kian menjamur di 

Indonesia, bisa saja membuat kredibilitas pemerintah – sebagai pengelola negara – terus 

melemah di mata masyarakat, sehingga agaknya rakyat akan semakin kehilangan simpati 

terhadap pemerintahnya. Bukan mustahil pula jika nantinya hal ini akan turut berpengaruh 

terhadap pemahaman kebangsaan (nasionalisme) pada diri setiap warga negara. 

                                                           
9
 Lih. Pieris, Tragedi Maluku. . ., 255-271, bnd. Syamsul Hadi et al., (tim peneliti), Disintegrasi Pasca 

Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & CIReS U.I, 

2007), 174-177, dan bnd. Samuel Waileruny, Membongkar Konspirasi di Balik Konflik Maluku, dengan Kata 

Pengantar oleh Robert M. Z. Lawang (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010). 
10

 Fakta seputar hal ini sempat ramai diberitakan oleh berbagai media cetak dan elektronik nasional, 

sehingga menjadi perhatian publik tanah air dan menuai tanggapan beragam dari berbagai pihak. Beberapa beritanya 

dapat disimak pada: http://nasional.news.viva.co.id/news/read/327474-indeks-negara-gagal--posisi-indonesia-turun 

http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/06/20/153519/Indonesia-Masuk-dalam-Indeks-Negara-Gagal/6 

http://nasional.kompas.com/read/2012/06/26/18242832/Ribut-ribut.Soal.Negara.Gagal. 

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/327474-indeks-negara-gagal--posisi-indonesia-turun
http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/06/20/153519/Indonesia-Masuk-dalam-Indeks-Negara-Gagal/6
http://nasional.kompas.com/read/2012/06/26/18242832/Ribut-ribut.Soal.Negara.Gagal
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2. Alasan Pemilihan Judul 

Gereja Protestan Maluku (GPM) adalah institusi gereja terbesar di wilayah kepulauan 

Maluku dan sebagian Maluku Utara. Di dalam sejarahnya, GPM telah diarahkan kepada 

pembentukan sebagai sebuah institusi gereja, sejak diterbitkannya Staatsblad (Lembaran Negara) 

1927 No. 156; di mana kepada “bagian-bagian yang berdiri sendiri” (Zelfstanding onderdeel) – 

dari Indische Kerk yang dibentuk berdasarkan Koningklijke Besluit (Keputusan Raja) No. 88 

tertanggal 11 Desember 1835 – diberikan status badan hukum sebagai gereja (kerk). Akibatnya, 

terhitung sejak tanggal 6 September 1935, GPM secara resmi dibentuk. Hal itu berarti, bahwa 

GPM telah berproses ke arah kemandirian sebagai sebuah institusi keagamaan di wilayah 

kepulauan Maluku, jauh sebelum negara Indonesia – dengan Maluku sebagai salah satu 

provinsinya – memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena 

itu, GPM dengan segenap jajarannya dianggap telah turut bergumul dengan berbagai persoalan 

kebangsaan di Indonesia, baik sejak masa perjuangan kemerdekaan maupun hingga revolusi 

kemerdekaan tahun 1945; di samping berbagai pergolakan setelah kemerdekaan hingga saat ini. 

Pendeta Gereja Protestan Maluku (GPM) – dalam hal ini sebagai pihak pengelola gereja 

– tentunya hidup, mengabdi dan melayani di wilayah kepulauan Maluku dalam status sebagai 

warga negara Indonesia (WNI). Singkatnya, sambil meminjam istilah Dr. Johannes Leimena 

tentang “dwi-kewargaan di Indonesia,”
11

 maka Pendeta GPM – sebagaimana halnya setiap 

umat Kristen di Indonesia – sebetulnya memiliki status kewarganegaraan rangkap; di mana 

secara sosio-politis, mereka adalah “warga negara Indonesia,” dan secara teologis, mereka 

termasuk sebagai “warga Kerajaan Allah.” Sehubungan dengan ini, maka sebagai pendeta yang 

bergumul mengelola gerejanya, bukan tidak mungkin jika Pendeta GPM juga telah turut 

                                                           
11

 Lih. Litaay, Pemikiran Sosial Johannes Leimena. . . 
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diperhadapkan kepada taraf pemikiran sosial, yang antara lain terkait dengan berbagai realitas 

pergumulan sosial politik di mana gereja berada, sesuai dengan kurun waktunya masing-masing. 

Kesadaran ke arah turut menggumuli bersama permasalahan berbangsa-bernegara, salah 

satunya ditandai dengan seruan Pesan Tobat Tahun 1960, sebagaimana dicetuskan dalam 

Persidangan Sinode GPM tanggal 4 Mei 1960, di kota Ambon. Pesan Tobat Tahun 1960 adalah 

sebuah dokumen historis, yang antara lain menandakan bagaimana gereja telah menyatakan 

sikap politiknya yang tegas, terhadap berbagai gejolak perkembangan dan perubahan situasi yang 

terjadi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saat itu. 

Momentum seperti ini sudah tentu berbeda secara situasional dengan peristiwa, ketika 

para pendeta yang dahulu terhimpun dalam wadah “Inlandsch Leraarsbond” (paguyuban para 

pendeta pribumi) di bawah kepemimpinan Inlandsch Leraar (pendeta pribumi) Pdt. Yulius 

Sitaniapessy. Pada saat itu, paguyuban ini mencetuskan sebuah nota protes yang dilayangkan 

kepada Gubernur Jenderal Hindia-Belanda, yang antara lain menolak kampanye politik yang 

dilakukan oleh Alexander Yacob Patty (1923). Patty sendiri merupakan salah seorang pemimpin 

pergerakan nasional Indonesia, yang memelopori pendirian partai politik berciri nasional-

demokratis, yaitu Sarekat Ambon (SA) pada tanggal 9 Mei 1920 di Semarang. Akibatnya, pada 

tahun 1924, A. Y. Patty ditangkap dan diangkut ke Makasar untuk diperiksa oleh Raad van 

Justitie di sana. Hal mana berdasarkan ketentuan hukum istimewa (exorbitant) dari Gubernur 

Jenderal Hindia-Belanda, maka akhirnya A. Y. Patty dibuang ke luar Ambon.
12

 

Pemahaman para pendeta sebagaimana yang disebutkan di atas, nyaris berbeda seratus 

delapan puluh derajat dengan pemahaman para pendeta lulusan Hoogere Theologische School 

(HTS), yang terlibat dalam suasana perang kemerdekaan di wilayah pulau Jawa pada tahun 1945. 

                                                           
12

 Sekilas tentang keberadaan Sarekat Ambon (SA), dapat dibaca pada Johan Saimima, Autonome 

Moluksche Kerk: Perjuangan Mendapatkan Gereja Maluku Yang Otonom, 1931-1933, dengan Kata Pengantar oleh 

Zakaria J. Ngelow (Yogyakarta & Ambon: Grafika Indah & Tahuri SC Press, 2012), 51-57. 
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Para pendeta tersebut, antara lain seperti: Pdt. D. Siahaya, Pdt. Th. Pattiasina, dan Pdt. P. D. 

Latuihamallo – sebagaimana yang disinggung oleh Flip Litaay dalam disertasinya.
13

 

Seluruh kenyataan sebagaimana halnya yang telah disinggung ini, antara lain 

mengindikasikan bahwa kedudukan dan peran Pendeta GPM tidak kalah penting dalam 

mengawal proses kehidupan jemaat dan masyarakatnya; sebagai warga negara Indonesia di 

wilayah Maluku. Oleh sebab itu, bukan tidak mungkin jika Pendeta GPM pun akan turut terhisab 

di dalam ruang-ruang pergulatan sebagai warga negara Indonesia di tanah Maluku. Dengan 

demikian, maka tampaknya menarik jika mempertanyakan soal pemahaman seperti apa tentang 

Indonesia, yang sedianya masih terlintas di benak Pendeta GPM. 

Karena itu, dengan alasan-alasan sebagaimana disebutkan di atas, maka penulis memilih 

sebagai judul tesis ini, yaitu: 

“INDONESIA DALAM PEMAHAMAN PENDETA 

GEREJA PROTESTAN MALUKU (GPM)” 

 

 

B. Masalah 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini, 

ialah: Bagaimana wawasan nasional Indonesia menurut pemahaman pendeta GPM, di 

dalam pengalaman hidupnya sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI). 

                                                           
13

 Lih. Litaay, Pemikiran Sosial Johannes Leimena. . . 
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2. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana Pendeta 

GPM memahami apa hakekat (esensi) Indonesia, berdasarkan pengalaman menjadi warga negara 

di Indonesia. Karena itu penelitian ini hanya dilakukan terbatas pada sejumlah pendeta jemaat 

dan pendeta non-jemaat – di mana pusat aktivitas dan pelayanan mereka tersebar di sekitar 

kantor pusat Sinode GPM dan klasis-klasis terdekat – antara lain pada: Klasis Pulau Ambon, 

Klasis Kota Ambon, dan Klasis Pulau-pulau Lease. Mereka khususnya tergolong para lulusan 

sejumlah Sekolah Tinggi Teologi (STT) di Indonesia, yang meliputi kurun waktu tahun 1965 ke 

atas. Sebab hingga kini kebanyakan dari mereka hidup dan masih tercatat aktif bekerja sebagai 

pegawai organik GPM hingga kini. 

3. Pertanyaan Penelitian 

Untuk dapat memperoleh jawaban terhadap masalah tersebut di atas, maka penulis coba 

mengajukan 2 (dua) pertanyaan penelitian (research questions) sebagai berikut: 

3.1. Apa hakekat (esensi) Indonesia dalam pemahaman Pendeta GPM? 

3.2. Bagaimana pengalaman hidup berbangsa di Indonesia menurut mereka? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah: Mengetahui dan mendeskripsikan apa dan 

bagaimana Indonesia dalam pemahaman dan pengalaman Pendeta GPM. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengenalan diri 

pendeta terhadap pemahamannya tentang Indonesia, dan tentunya dalam kapasitas sebagai warga 

negara. Dengan demikian, bisa dirumuskan suatu konsep pemahaman yang lebih utuh tentang 

Indonesia sebagai sebuah bangsa, sesuai hasil proklamasi 17 Agustus 1945. 

2. Manfaat Praktis 

Dengan mengenal dan mengetahui bagaimana pemahamannya tentang Indonesia, maka 

para pendeta diharapkan dapat berupaya lebih memahami konsep Indonesia itu secara utuh, 

sehingga hal ini memungkinkan bagi interaksi dalam pelayanan dan pergumulan keumatan, 

terutama sebagai warga negara yang baik. 

 

E. Metode dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan pembatasan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang hendak dicapai, 

maka jenis penelitian yang akan digunakan ialah jenis penelitian deskriptif atau descriptive 

research.
14

 Penelitian deskriptif dilakukan jika data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar 

dan bukan angka-angka.
15

 Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Penelitan kualitatif menekankan segi akurasi data, maka akan 

menggunakan pendekatan induktif, yang artinya data akan dikumpulkan, didekati, dan 

diabstrasikan.
16

 

                                                           
14

 Lih. Jacob Vredenbergt, Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 1978), 34. 
15

 Lih. Lexy. J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 6. 
16

 Lih. Agus Salim, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: dari Denzin Guba dan Penerapannya 

(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), 5. 
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di sekitar pusat Sinode GPM dan klasis-klasis terdekat, yakni: 

Klasis Pulau Ambon, Klasis Kota Ambon, dan Klasis Pulau-pulau Lease. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 

melalui wawancara terbuka yang diketahui oleh informan.
17

 Dalam hal ini, yang menjadi 

informan kunci ialah para pendeta jemaat dan pendeta non-jemaat pada lokasi-lokasi penelitian 

sebagaimana yang disebutkan di atas. Ada sejumlah indikator yang digunakan untuk menentukan 

kategorisasi informan, antara lain: 

a. Pengalaman melayani pada jemaat-jemaat yang berada di sekitar kantung-kantung 

pemukiman Muslim, dengan corak masyarakat yang multietnis. 

b. Pengalaman berorganisasi dan berinteraksi dalam forum-forum bersama dengan 

komunitas Muslim. 

c. Pengalaman melayani pada jemaat-jemaat dan/atau negeri-negeri (baca: desa-desa) yang 

pernah mengalami proses stigmatisasi sebagai penggerak dan pendukung RMS atau 

FKM-RMS. 

d. Pengalaman melayani di jemaat-jemaat yang terkena dampak langsung konflik Maluku. 

e. Pejabat struktural aktif dan purnabakti di GPM, aktivis dan akademisi Fakultas Teologi. 

f. Pengalaman melayani pada jemaat-jemaat kategorial di berbagai instalasi militer, 

termasuk sebagai petinggi militer, dan; 

g. Kualifikasi jenjang pendidikan Strata Satu untuk sekolah-sekolah Teologi di luar UKIM 

(STT GPM), dan kualifikasi jenjang pendidikan Strata Dua untuk sekolah-sekolah 

Teologi se-Indonesia. 

                                                           
17

 Lih. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. . ., 189. 
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Sementara itu, data sekunder akan diperoleh melalui berbagai referensi tertulis lainnya, 

misalnya buku, jurnal dan lain-lain, yang dianggap menunjang informasi bagi penelitian ini. 

4. Teknik Analisa Data 

Data yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan, 

kemudian akan dijelaskan dan diuraikan dalam bentuk deskripsi. Selanjutnya, pendekatan teoritis 

yang digunakan akan membantu menganalisis setiap data empiris yang diperoleh di lapangan. 

 

F. Definisi Istilah-istilah 

1. Indonesia 

Menurut Robert E. Elson, kata “Indonesia” pertama kali digagas (1850) dalam bentuk 

“Indu-nesians” oleh George Samuel Windsor Earl, seorang pelancong dan pengamat sosial asal 

Inggris. Kata “Indonesia” dipakai Earl sebagai istilah etnografis untuk menjabarkan “cabang ras 

Polinesia yang menghuni Kepualauan Hindia,” atau “ras-ras berkulit cokelat di Kepulauan 

Hindia.”
18

 Elson juga menemukan, bahwa istilah “Indonesia” paling awal sebetulnya digunakan 

oleh B. J. O. Schrieke (1917), ketika berbicara tentang “perkara politik Indonesia.” Lebih lanjut 

menurut Elson, Tjipto Mangoenkoesoemo adalah orang Indonesia pertama yang menggunakan 

istilah “Indonesia” (1918), tetapi dalam pengertian budaya.
19

 Namun, istilah “Indonesia” yang 

dimaksudkan pada penulisan ini lebih merujuk kepada pengertiannya sebagai “bangsa” (nation). 

2. Pendeta 

Menurut Edgar Walz, pendeta adalah pelayan firman, sekaligus juga penilik. Sebagai 

pelayan firman yang terpanggil dan sudah terdidik secara teologis, pendeta melakukan banyak 

                                                           
18

 Robert E. Elson, The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan. Jakarta: Serambi Ilmu 

Semesta, 2009; diterjemahkan oleh Zia Anshor dari Robert E. Elson, The Idea of Indonesia: A History (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2008), 2. 
19

 Ibid., 43. 
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tugas yang diketahui sebagai fungsi pastoral. Fungsi-fungsi ini sudah termasuk memimpin 

kebaktian, berkhotbah, melayani sakramen, serta mewakili jemaat untuk gereja dan dunia.
20

 

Sementara di dalam penulisan ini, istilah pendeta lebih dispesifikasikan dengan merujuk 

kepada Pendeta Gereja Protestan Maluku (GPM). Dalam Tata Gereja dan Peraturan Pokok 

GPM; Bab V, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Gereja, pasal 14 ayat 4 disebutkan, bahwa: 

“pendeta” dan/atau “penginjil” adalah termasuk jenis pelayan-pelayan khusus yang diangkat.
21

 

3. Gereja 

Istilah gereja yang dimaksudkan di sini, ialah suatu institusi gereja Protestan di wilayah 

Maluku dan Maluku Utara, yang bernama GEREJA PROTESTAN MALUKU (G.P.M); 

berdiri sebagai gereja mandiri – lepas dari Indische Kerk – sejak tanggal 6 September 1935.
22

 

Namun, ada pula beberapa defenisi gereja dalam pengertian secara etimologis dan sosiologis. 

a. Harun Hadiwijono dalam buku Iman Kristen menyebutkan, bahwa kata “gereja” berasal 

dari bahasa Portugis “Igreya,” yang menerjemahkan kata Yunani “Kyriake,” artinya: 

menjadi milik Tuhan. Pengertian menjadi “milik Tuhan” ini menunjuk kepada sekalian 

orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan demikian, 

gereja lalu diartikan sebagai persekutuan para orang beriman. Akan tetapi, di dalam 

Perjanjian Baru (PB) pengertian ini tidak merujuk pada kata Kyriake, melainkan pada 

kata Ekklesia, yang artinya: rapat atau perkumpulan yang terdiri dari orang-orang yang 

dipanggil untuk berkumpul.
23

 

                                                           
20

 Edgar Walz, Bagaimana Mengelola Gereja Anda: Pedoman bagi Pendeta dan Pengurus Awam (Jakarta: 

BPK Gunung Mulia, 2001), 7. 
21

 Buku Himpunan Tata Gereja dan Peraturan Pokok Gereja Protestan Maluku, khusus tentang Tata 

Gereja GPM sesuai Ketetapan Sinode GPM Nomor: 009/SND/36/2010, 10. 
22

 Lih. van den End, Th. Ragi Carita 1: Sejarah Gereja di Indonesia 1500-1860 (Jakarta: BPK Gunung 

Mulia, 2005); dan Idem. Ragi Carita 2: Sejarah Gereja di Indonesia 1860-an – sekarang (Jakarta: BPK Gunung 

Mulia, 1989). 
23

 Hadiwijono, Harun. Iman Kristen (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1982), 362. 
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b. Dalam karya terakhirnya yang terkenal: The Elementary Forms of The Religious Life, 

Emile Durkheim tidak secara gamblang menyebutkan defenisi tentang gereja. Namun 

menurutnya, gereja adalah sebutan kepada suatu komunitas moral yang di dalamnya 

menyatu setiap kepercayaan dan praktek-praktek dalam hubungan dengan “yang suci,” 

hal mana dengannya hendak menyingkapkan suatu pengertian tentang agama (religi). 

Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, disebutkan sebagai beikut: A religion is a unified 

system of beliefs and practices relative to sacred things, that is to say, things set apart 

and forbidden – beliefs and practices which unite into one single moral community 

called a Church, all those who adhere to them.
24

 

 

G. Tata Urutan Penulisan 

Sistematika penulisan tesis ini disusun dalam lima Bab. Pada Bab I, akan diuraikan 

secara garis besar tentang latar belakang; identifikasi permasalahan dan alasan pemilihan judul, 

masalah; rumusan masalah, pembatasan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian, defenisi istilah-istilah dan tata urutan penulisan. 

Sementara Bab II, difokuskan pada data kepustakaan yang berkaitan dengan sejumlah 

pendekatan teoritis mengenai konsep pemikiran tentang bangsa, dan gagasan-gagasan 

nasionalisme. Pada Bab III akan disajikan serangkaian temuan data empiris di lapangan. 

Kemudian pada Bab IV sebagai ruang analisis, akan ditinjau secara kritis data-data empiris yang 

dihimpun tadi, dengan menggunakan pendekatan teoritis sebagaimana yang digunakan. 

Akhirnya, di Bab V akan disimpulkan keseluruhan kajian ini, dan saran yang dapat diberikan 

sebagai kontribusi pikir bagi penulisan ini. 

                                                           
24

 Emile Durkheim, The Elementary Forms of Religious Life. Translated by Joseph Ward Swain. New 

York: The Free Press, 1947, copyright @ 1915 by George Allen & Unwin Ltd), 62. 


