
BAB III 

PENDEKATAN EMPIRIS: 

PEMAHAMAN PENDETA G.P.M TENTANG INDONESIA 

 

 

A. Pengantar 

Seorang Pendeta GPM – yang sedang melayani di dalam bentangan wilayah-wilayah 

pelayanan yang ada – tentunya adalah warga negara Indonesia (WNI). Dalam kepentingan inilah, 

maka Bab ini disajikan untuk menyimak bagaimana Pendeta GPM memahami Indonesia sebagai 

sebuah nation-state yang sedang didiami; dan bagaimana kedudukan Pendeta GPM sebagai 

pendeta – dan bagian dari institusi GPM – dalam pengalaman hidup ber-nation-state di NKRI. 

Karena itu, penyajian isi Bab ini akan diawali dengan memaparkan gambaran umum GPM; 

mulai dari selintas sejarah tentang GPM, hingga keberadaan GPM selaku institusi dan 

kedudukannya terhadap NKRI. 

Selanjutnya, barulah fokus Bab ini disajikan; berupa laporan data empiris terkait 

permasalahan mendasar tentang hakekat (esensi) Indonesia dalam pemahaman Pendeta GPM. 

Ada beberapa tipologi pemahaman yang kemudian digunakan untuk menggolongkan jenis-jenis 

tuturan yang disampaikan. Sedangkan fokus yang berikutnya, ialah terkait dengan pengalaman 

ber-nation-state di Indonesia, yang dialami oleh Pendeta GPM – tentunya dalam hubungan 

dengan pemahaman tentang Indonesia tadi. Sebagai tambahan, ada pula sejumlah gagasan yang – 

dianggap ideal dan secara tidak langsung – telah dimunculkan dalam rumusan-rumusan 

pemahaman Pendeta GPM, baik dalam kapasitas mereka sebagai pendeta, maupun sebagai warga 

negara. Selengkapnya akan diuraikan lebih jauh pada uraian di bawah ini. 
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B. Gambaran Umum Gereja Protestan Maluku (GPM) 

1. Selintas Sejarah GPM 

1.1. Kedatangan Orang Portugis dan Masuknya keKristenan (Katholik) 

Akar kesejarahan Gereja Protestan Maluku (GPM) – berikut pula dengan gereja-gereja 

lain di Indonesia – tentunya tidak terlepas dari sejarah masuknya keKristenan di Nusantara. 

Kedatangan bangsa-bangsa Barat abad ke-16 – dalam kerangka metastory penjelajahan dunia – 

di Nusantara, ditandai dengan kehadiran bangsa Portugis yang membawa serta agama Kristen. 

Diawali dengan ekspedisi pelayaran ke India di Asia Selatan, bangsa Portugis akhirnya tiba di 

semenanjung Malaka dan kepulauan Maluku di kawasan Asia Tenggara. Tidak lama berselang, 

jejak penjelajahan mereka pun diikuti pula oleh bangsa Spanyol, Belanda, dan lain-lain.
1
 

Dalam catatan van den End, sebelum tahun 1500 kawasan Maluku didiami oleh 

penduduk lokal penganut agama nenek-moyang. Berbagai perubahan besar di bidang agamais – 

tetapi juga di bidang politis – baru terjadi ketika masuknya agama Islam oleh para pedagang dari 

Indonesia bagian barat, pada akhir abad ke-15. Sebagai hasilnya, di kawasan Maluku bagian 

utara berdiri empat kerajaan Islam: Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo; dan di kawasan Maluku 

bagian selatan, sejumlah kampung (negeri) juga turut diislamkan. 

Setelah masuknya agama Islam, bangsa Portugis – yang beragama Kristen Katolik – 

akhirnya tiba di Ternate sekitar tahun 1520-an, dan mendirikan benteng. Namun, baru pada 1534 

kegiatan penginjilan (Corpus Christianum) terhadap penduduk pribumi dilakukan. Hal ini 

ditandai dengan pembaptisan penduduk kampung Mamuya di sebelah utara pulau Halmahera.  

                                                           
1
 Ada tiga alasan mendasar yang paling kurang telah mendorong bangsa Portugis melakukan pelayaran 

keliling dunia: a). alasan ekonomis: keinginan mencari daerah sumber rempah-rempah di belahan bumi bagian 

Timur, b). alasan politis: keinginan menghambat sekaligus menghancurkan ekspansi dagang Turki yang tengah 

menguasai lalulintas perdagangan dunia dari Asia ke Eropa, dan c). alasan agamais: merasa bertanggung jawab 

untuk menyebarkan agama Kristen ke seluruh dunia. Th. van den End, Ragi Carita 1: Sejarah Gereja di Indonesia 

1500-1860 (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005), 28ff. 
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Perkembangan misi di wilayah Maluku Utara masih terus berlangsung hingga akhir abad 

ke-18.
2
 Selanjutnya kegiatan misi juga diarahkan ke wilayah Maluku bagian selatan. Di pulau 

Ambon ada beberapa negeri yang sudah memeluk agama Islam. Namun, pada tahun 1538 tiga 

negeri di pulau Ambon masuk agama Kristen (Katolik), dan diikuti oleh seluruh negeri di pesisir 

selatan pulau Ambon (Jazirah Leitimur). Setelah hampir seluruh negeri di pulau Ambon 

dikristenkan, penginjilan terus berlanjut dan bahkan meluas hingga ke kawasan pulau-pulau 

Lease, dan pulau Buru. Perkembangan keKristenan di sejumlah daerah ini kerap diwarnai dengan 

peperangan melawan negeri-negeri Muslim yang telah ada lebih dulu itu.
3
 

 

1.2. Kehadiran VOC dan Kelanjutan keKristenan 

Pada tahun 1605, wilayah kepulauan Maluku juga didatangi bangsa Barat lainnya. Kali 

ini bangsa Belanda hadir melalui kongsi dagangnya: Verenigde Oost indische Company (VOC). 

Kekuasaan di wilayah ini kemudian beralih ke tangan VOC ditandai dengan direbutnya benteng-

benteng Portugis di pulau Ambon dan Banda. Kehadiran VOC awalnya cukup berdampak 

positif, karena mampu mengakhiri perang antar negeri yang kerap menjadi penghambat bagi 

perkembangan keKristenan di kawasan Maluku Selatan, selama masa kekuasaan Portugis.
4
 

Melalui semboyan “yang empunya negara, menentukan agama,” maka orang-orang 

pribumi yang sebelumnya telah dikristenkan oleh bangsa Portugis – menjadi pemeluk agama 

Kristen Katolik – kemudian dipaksa beralih ke Kristen Protestan oleh VOC. Proses ini secara 

intens berlangsung di beberapa daerah penting yang merupakan pusat keKristenan di wilayah 

Maluku bagian selatan, seperti Ambon, Lease dan Banda. Sedangkan daerah-daerah lain di 

sekitarnya, seperti Seram Selatan, Kei, Aru, dan pulau-pulau Barat Daya, cenderung dilupakan.  

                                                           
2
 Ibid., 52ff. 

3
 Ibid., 59ff. 

4
 Ibid., 65ff. 
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Secara garis besar, keadaan jemaat-jemaat Kristen di wilayah Maluku sebelum tahun 

1780 umumnya masih stabil. Baru setelah kekuasaan VOC mulai merosot,
5
 gereja pun ikut 

menderita sebagai dampaknya. Pasca keruntuhan VOC,
6
 keadaan jemaat-jemaat di Maluku 

sangat memprihatinkan, sehingga untuk waktu yang lama tidak pernah ada pendeta lagi di sana. 

Kegiatan keagamaan pun sempat dijalankan oleh guru-guru pribumi, tetapi tanpa wewenang 

untuk melayani sakramen-sakramen. Di sisi lain, kebiasaan-kebiasaan yang dahulu sering 

dipraktekkan dalam tradisi agama suku, ternyata seringkali masih memicu terjadinya dualisme 

terhadap kehidupan keKristenan pada masa itu. 

 

1.3. Zending dan Perkembangan keKristenan (Protestan) 

Pada masa ini, pemerintah Inggris pernah dua kali menggantikan pemerintah Belanda 

sebagai penguasa di Maluku (1796-1802, dan 1810-1817).
7
 Keadaan gereja pun mulai membaik 

manakala pemerintah Inggris mendatangkan Jabez Carey – putra tokoh zending terkenal, 

William Carey – sebagai tenaga zending yang baru, pada tahun 1813. Beberapa perubahan 

langsung dilakukan Carey, walaupun tak sempat ia selesaikan lantaran orang-orang Belanda 

kembali menguasai Maluku tahun 1817, dan mengusirnya tahun 1818. 

                                                           
5
 Merosotnya kekuasaan VOC yang berakhir dengan pembubarannya tahun 1799, secara tidak langsung 

telah mengubah pola penjajahan – atau politik kekuasaan – di Hindia Belanda pada masa itu. VOC yang merupakan 

suatu badan swasta, oleh pemerintah Belanda diberi hak untuk mengurusi tanah-tanah jajahan di seberang lautan. 

Karenanya, seorang Gubernur Jenderal akan bertanggung jawab kepada pengurus VOC, bukan kepada pemerintah 

Belanda. VOC tidak menjajah demi menjajah saja, dan tidak juga menganggap diri sebagai suatu pemerintahan 

dalam arti yang sebenarnya. Setelah VOC dibubarkan, barulah pemerintah Belanda mulai mengurus secara langsung 

daerah-daerah yang dikuasainya di Hindia Belanda. Dari tahun 1816-1864, Hindia Belanda dikuasai langsung oleh 

raja, tanpa campur tangan dari perwakilan rakyat di Belanda. Tetapi pada tahun 1864, parlemen Belanda-lah yang 

menentukkan kebijakan politis di Negeri Belanda, dan termasuk juga di Hindia Belanda. Karena itu menurut van 

den End, perubahan-perubahan ini turut berpengaruh pula terhadap hal-ikhwal agama Kristen dan penyiarannya di 

Indonesia. Lih. Ibid., 138-139. 
6
 Terhitung sejak tanggal 1 Januari 1800, pemerintah Hindia-Belanda mengakuisisi segala hak pengurusan 

terhadap pemerintahan dan agama di tanah jajahan Hindia-Belanda. Hal ini berlangsung sesuai dengan ketentuan 

Bataafsche Republiek (Republik Batavia atau Belanda pada tahun 1795-1806) pasal 247. Lih. 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), 1. 
7
 Ibid., 158ff. 
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Membaiknya situasi ini pun “bak gayung bersambut” dengan kehadiran Joseph Kam. 

Kam merupakan seorang zendeling Belanda yang diutus oleh lembaga pekabaran Injil 

Nederlandsch Zendelinggenootschap (NZG).
8
 Pada tahun 1815 setibanya di Ambon, Kam 

langsung mulai bekerja (di usia 45 tahun) guna mengejar berbagai ketertinggalan yang pernah 

terjadi, akibat ketiadaan pendeta selama beberapa puluh tahun sebelumnya itu. 

Akan tetapi, dengan jangkauan daerah pelayanan yang demikian luas – bukan hanya di 

Maluku, tetapi hampir meliputi seluruh Indonesia Timur – akhirnya Kam meminta bantuan 

kepada NZG, agar mengirim tenaga-tenaga zending bantuan. Usaha mendatangkan tenaga 

penginjil tambahan tetap dilakukan – bahkan sepeninggal Kam – baik berupa tenaga zendeling, 

maupun pendeta-pendeta yang merupakan lulusan fakultas teologi. Namun, di kemudian hari 

usaha ini dihentikan, sebab banyak utusan yang tidak mampu bertahan dan dipulangkan, 

termasuk ada yang meninggal. 

Di antara mereka yang pernah dikirim itu, hanya Roskott yang mampu bertahan. Ia 

adalah seorang guru yang dikirim oleh NZG untuk membuka sekolah pendidikan guru (SPG), 

tahun 1835 di Ambon. Melanjutkan apa yang telah dirintis oleh Kam, maka Roskott juga 

berupaya meningkatkan mutu hidup gerejawi di Maluku, dengan menyediakan buku-buku dan 

bahan-bahan bacaan Kristen yang memadai. Oleh karena itu, kedua orang ini di kemudian hari 

dianggap telah meletakkan dasar terhadap suatu kehidupan gerejawi yang lebih mantap, bagi 

jemaat-jemaat Kristen yang tersebar di wilayah kepulauan Maluku. 

  

                                                           
8
 Lembaga pekabaran Injil ini didirikan oleh sekelompok orang di Rotterdam, Belanda, pada tahun 1797. 

Mereka didorong oleh pendirian lembaga-lembaga serupa di Inggris, seperti: Baptist Missionary Society (1792), 

London Missionary Society (1795), dan lembaga p.I orang-orang Herrnhut di Belanda (1793). Pada tahun-tahun  

pertamanya, NZG telah mengirim tenaga-tenaga zendingnya ke Afrika Selatan dan India. Namun, sejak tahun 1839 

NZG hanya melayani lapangan p.I di Indonesia, misalnya daerah-daerah seperti: Maluku, Minahasa, Timor, Jawa 

Timur, Tanah Karo (Sumatera Utara), Poso (Sulawesi Tengah), Bolang Mongondow, juga sempat di Sulawesi 

Selatan dan Sawu. Selama periode 1813-1894, utusan  NZG yang telah dikirim ke Indonesia ± berjumlah 95 orang. 

Ibid., Ragi Carita 2: Sejarah Gereja di Indonesia 1860-an – sekarang (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1989), 16. 
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1.4. Pembentukan dan Perkembangan Gereja Protestan di Indonesia (GPI) 

Segera setelah pemerintah Belanda kembali menguasai Hindia-Belanda pada tahun 1816, 

kehidupan bergereja kembali diatur. Raja Belanda yang baru, Willem I mengambil kebijakan 

untuk menggabungkan semua jemaat Protestan di Indonesia – yaitu jemaat-jemaat yang telah 

diasuh oleh negara sejak zaman VOC – menjadi satu badan yang dinamakan Gereja Protestan di 

Hindia-Belanda – kemudian berubah menjadi Gereja Protestan di Indonesia (GPI) tahun 1950. 

Selanjutnya, pada tahun 1844 Raja Willem I menetapkan berbagai peraturan yang nantinya harus 

diberlakukan di dalam GPI.
9
 

Struktur pelayan gereja pun diatur kedudukannya oleh pemerintah dengan jenjang 

(hierarki) kepangkatan yang berbeda-beda. Jabatan yang tertinggi adalah “pendeta” (predikant). 

Mereka adalah para lulusan fakultas teologi di Belanda, yang dipilih dan diutus oleh Haagsche 

Commissie. Di bawahnya ada jabatan “pendeta pembantu” (hulpprediker). Sejak tahun 1937, ia 

disebut “pendeta Hindia” (indisch predikant). Mereka adalah bekas zending atau yang pernah 

menerima pendidikan seperti para utusan lembaga pekabaran Injil. Di bawahnya lagi ada 

“pendeta pribumi” (inlands leraar). Pada umumnya, mereka ini adalah tamatan pada lembaga 

pendidikan School tot Opleiding voor Inlands Leraar (STOVIL). Lalu di bawahnya lagi ada 

jabatan sebagai “Goeroe Joemaat,” yang dididik biasanya oleh hulpprediker. Tugas mereka 

kerap merangkap sebagai guru sekolah. Khusus di wilayah Maluku, ada pula yang disebut 

sebagai “utusan Injil” dan “tuagama.” Orang-orang ini merupakan tenaga tidak terdidik yang 

memelihara jemaat di daerah pekabaran Injil, di mana belum ada guru jumat dan/atau majelis.
10

 

                                                           
9
 Ibid., Ragi Carita 1. . ., 144ff. isi peraturan-peraturan tersebut, a. l: a). anggota GPI ialah semua orang 

Protestan.; b). GPI dipimpin oleh suatu Pengurus yang diangkat oleh Gubernur Jenderal dan yang berkedudukan di 

Batavia; (dan seterusnya. . .). Menurut van den End, ada tiga ciri yang dimiliki GPI: a). GPI diikat dan diperalat oleh 

negara; b). GPI tidak mempunyai tata gereja dan pengakuan iman sebagaimana yang harus dimiliki suatu gereja; dan 

c). GPI tidak memberi suara kepada orang-orang pribumi yang ada di dalamnya, dan secara resmi tidak mengaku 

bertanggung jawab atas mereka yang masih di luar. 
10

 Ibid., Ragi Carita 2. . ., 44-45. 



58 

Berdasarkan pola organisasi yang telah ditetapkan sejak tahun 1844, maka dalam 

perkembangannya GPI telah benar-benar menjadi gereja-negara dalam arti penuh. Pola 

organisasi yang bersifat hierarkis, dan posisi gereja sebagai “lembaga religius” menjadi pertanda, 

bahwa pemerintah telah berhasil mengatur gereja sesuai kehendaknya sendiri. Namun, keadaan 

ini tidak berlangsung lama. Pada 1848 ketika terjadi semacam revolusi damai di Negeri Belanda, 

kekuasaan raja kemudian dibatasi oleh parlemen. Komposisi parlemen Belanda pada saat itu 

lebih didominasi oleh golongan liberal. Mereka cenderung ingin membatasi campur tangan 

negara dalam kehidupan bermasyarakat. Akibatnya, pemerintah Belanda terpaksa menganjurkan 

agar GPI berdiri sendiri. Akan tetapi, dengan melihat keadaan gereja waktu itu pengurus GPI dan 

para pendeta tidak bersedia menerima anjuran tersebut, walaupun negara tetap menjamin untuk 

mendukung gereja di bidang keuangan. 

Prakarsa negara untuk mereorganisasi GPI terus dilakukan hingga dibentuknya panitia 

negara tahun 1910, yang bertugas mengajukan usul tentang pemisahan gereja dan negara. Pada 

tahun 1913, usul-usul itu kemudian dilaporkan. Isi daripada usulan tersebut, antara lain memberi 

nasihat kepada gereja agar meleburkan dirinya ke dalam empat tingkatan: jemaat, resort, klasis, 

dan gereja. Tarik ulur terhadap usul-usul panitia pemisahan ini memuncak pada Sidang Raya I 

tahun 1916. Bahkan, hingga tahun 1931 pemerintah masih tetap menganjurkan pemisahan gereja 

dari negara. Karena itu, pada tahun 1933 dipanggil lagi Sidang Raya II. Salah satu hasil yang 

ternyata dicapai, ialah kemungkinan terjadinya sebuah perubahan yang penting dalam dua hal, 

yakni: a). jemaat-jemaat pribumi di Maluku, Minahasa, dan di kepulauan Timor dibolehkan 

untuk membentuk gereja yang mandiri dalam lingkungan GPI; dan b). tambahan pada Peraturan 

Umum, di mana GPI merumuskan dasarnya secara baru: “dasar Gereja ialah Yesus Kristus.”
11

 

                                                           
11

 Ibid., 44ff. 
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1.5. Terbentuknya Gereja Protestan Maluku (GPM) 

Dalam situasi tarik ulur hubungan gereja dan negara inilah, maka – sejak kurun waktu 

1925 – gereja Protestan di Maluku telah memasuki suatu masa perubahan yang cepat di berbagai 

bidang. Pendeta ketua resort Ambon (1926-1932), Pdt. T. J. van Oostrom Soede, adalah tokoh 

penting yang memobilisasi perubahan tersebut. Ia mengadakan perubahan terhadap soal-soal 

liturgi dan tata-ibadah – yang belum pernah dilakukan sejak tiga abad sebelumnya. Ia pula yang 

berupaya untuk meningkatkan pendidikan banyak pekerja gereja dengan memprakarsai pendirian 

sekolah-sekolah bagi pendidikan guru jemaat di Ambon dan di Tual (Kei, 1927). Pada masa 

kepemimpinannya, peran yang lebih besar banyak diberikan kepada pendeta-pendeta pribumi. 

Umpamanya ketika Pdt. J. Loppies diangkat menjadi direktur Sekolah Guru Jemaat di Ambon, 

dan Pdt. W. Tutuarima yang diangkat sebagai direktur STOVIL (1932). Dengan demikian, 

banyak tindakan van Oostrom Soede yang tampaknya telah mengarah kepada pembentukan 

gereja Protestan yang mandiri di Maluku tahun 1935.
12

 

Namun, pada masa ini sebetulnya keinginan untuk menjadi gereja yang mandiri pun telah 

muncul di kalangan jemaat-jemaat Protestan di Maluku. Keinginan ini timbul bersamaan pula 

dengan maraknya gerakan-gerakan kebangkitan nasional di masa itu. Secara khusus, orang 

Maluku ingin mendirikan gereja Maluku yang terlepas dari perwalian Pengurus di Batavia. 

Pendeta van Oostrom Soede pun mendukung upaya kemandirian ini. Akan tetapi, menurutnya 

hal itu mesti tetap dalam kerangka GPI, sambil tetap mempertahankan sistem pemerintahan 

gereja yang bertingkat-tingkat. Sehubungan dengan itu, akhirnya ia mulai mengambil beberapa 

langkah kebijakan. 

                                                           
12

 Ibid., 58ff. 
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Kendati begitu, berbagai kebijakan yang kemudian ditempuh van Oostrom Soede menuai 

pertentangan. Sebuah gerakan oposisi dengan nama Autonome Molukse Kerk (AMK)
13

 atau 

“Perhimpunan Gereja Maluku Otonom,” memprakarsai pertentangan ini. Mereka menganggap 

proses reorganisasi berjalan terlalu lambat. Mereka keberatan jika harus tetap berhubungan erat 

dengan GPI, apalagi bila sistem pemerintahan dari atas ke bawah tetap dipertahankan. Setelah 

perlawanan AMK dinilai sangat tajam, maka akhirnya Pengurus GPI di Batavia memutuskan 

bahwa tata gereja yang baru nanti memang harus bersifat presbiterial. Akan tetapi dengan situasi 

semacam ini, gereja di Maluku harus tetap berhubungan dengan GPI. 

Di tengah kericuhan yang terjadi, pimpinan gereja di Maluku (para pendeta Belanda di 

Ambon) justru mengambil tindakan sesuai dengan kebijakan mereka sendiri. Pada tahun 1932, 

Pdt. Van Herwerden menyusun rancangan konsep tata gereja, yang kemudian dibahas di dalam 

rapat-rapat klasis, dan dilanjutkan dalam suatu “proto-sinode” (sinode pendahuluan) tahun 1933. 

Tahun-tahun berikutnya, proto-sinode itu berkumpul lagi beberapa kali dan menetapkan berbagai 

peraturan gereja. Setelah disetujui oleh Pengurus GPI, maka pada bulan September 1935 

berkumpulah suatu Sinode pertama Gereja Protestan Maluku di Ambon. Akhirnya, pada tanggal 

6 September 1935, Gereja Protestan Maluku (GPM) secara resmi dinyatakan berdiri. 

Selanjutnya, dalam tata gereja tahun 1935, sistem hierarki yang lama digabungkan 

dengan unsur-unsur presbiterial. Resort-resort pendeta pembantu (afdelingen) diubah menjadi 

klasis. Sementara rapat-rapat klasis akan terdiri atas wakil-wakil majelis jemaat yang terpilih – 

sekalipun belum semua jemaat berhak memilih sendiri majelisnya. Rapat klasis juga yang 

mengutus wakil-wakilnya ke sinode. Sinode kemudian menjadi lembaga pimpinan gereja sebagai 

ganti pendeta ketua. Anggaran belanja dan rekening tahunan GPM pun harus lebih dulu disetujui 

                                                           
13

 Selengkapnya tentang perjuangan yang dilakukan oleh Autonome Moluksche Kerk untuk mendapatkan 

gereja Maluku yang otonom pada periode antara tahun 1931-1933, dapat dibaca pada tesis Johan Saimima, 

Autonome Moluksche Kerk. . ., 1-86. 
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oleh Pengurus Am GPI, dan mereka juga yang berhak mengangkat Ketua Sinode GPM – sampai 

tahun 1942, jabatan ketua, wakil ketua, dan bendahara masih dijabat oleh para pendeta Belanda. 

Di dalam tata gereja tahun 1935 juga, GPM menyatakan pengakuan imannya, bahwa 

“Dengan berdasarkan Jesoes Kristoes, ia mendapat roemoesan pengakoean imannja dalam 

Kedoeabelas Perkara Iman Masehi, jang berdasar Alkitab.” Keduabelas pasal iman itu kemudian 

dibacakan dalam setiap kebaktian Minggu, dan didengarkan oleh jemaat dengan mata tertutup. 

Pengakuan iman itu dijunjung tinggi dan dinyatakan sebagai milik gereja, untuk selanjutnya 

dijabarkan dalam kehidupan orang Kristen dan dalam hubungan dengan agama-agama lain. 

 

1.6. Perkembangan GPM 

Setelah pembentukannya di tahun 1935, GPM hanya menikmati enam tahun kehidupan 

yang tentram. Pasalnya, tidak lama selepas itu datanglah orang-orang Jepang untuk menguasai 

Indonesia. Kebijakan pemerintah Jepang terhadap gereja-gereja umumnya hampir sama di setiap 

daerah, tetapi dalam hal tertentu, gereja di Maluku lebih menderita. Pada masa ini, banyak 

pekerja gereja yang terbunuh
14

 dan banyak pula dari antara para pendeta Belanda yang berperan 

sebagai penasehat dan pemimpin, justru ditawan oleh Jepang. Hubungan dengan Pengurus GPI 

di pusat juga sempat terputus, dan hubungan dengan pemerintah Jepang juga turut memburuk. 

Sebagai hasilnya, GPM kemudian dimasukkan ke dalam Ambon-Syu Keristokyo Rengokai 

(Federasi Gereja-gereja Kristen). Akan tetapi, dari pihak Jepang ada seorang pendeta yang 

bernama Ryoichi Kato, yang cukup gencar membela kepentingan orang-orang Kristen Ambon. 

Segera setelah berakhirnya masa pendudukan Jepang, keadaan gereja turut dipulihkan. 

Jabatan ketua Sinode kembali diduduki seorang pendeta Belanda yang diangkat oleh Pengurus 

                                                           
14

 Menurut catatan van den End, kurang lebih ada 16 orang pendeta, 26 guru jemaat, dan 12 utusan Injil 

yang terbunuh oleh tentara Jepang – belum termasuk tenaga zending asal Maluku yang melayani di luar Maluku, 

khususnya di Irian. Ibid., 72. 
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GPI. Namun, pada tahun 1947 Pengurus GPI menyerahkan hak memilih ketua Sinode kepada 

kalangan GPM sendiri. Akhirnya, pada Sidang Am GPI tahun 1948 kemandirian Gereja 

Protestan Maluku (GPM) diteguhkan. 

Selanjutnya, dalam perkembangan setelah tahun 1945 ada beberapa catatan peristiwa 

penting yang menunjukkan pergumulan GPM dalam memperjuangkan kemandirian dan 

eksistensinya sebagai lembaga gerejawi di tanah Maluku:
15

 

1) Meskipun GPM dalam perkembangannya telah dipimpin oleh orang-orang Maluku sendiri, 

tetapi unsur hierarkis yang telah dipertahankan dalam gereja sejak tahun 1935 masih 

diberlakukan. Baru sejak tahun 1946 unsur itu dengan perlahan dilenyapkan, sehingga setiap 

penghantar jemaat, apapun tingkatan pendidikannya diberikan wewenang yang sama untuk 

melayani firman dan sakramen. 

2) Kebijakan pemerintah Belanda yang sering memanfaatkan sosok orang Maluku sebagai 

tenaga administratif dan militer di masa kekuasaannya, membuat orang Maluku merasa 

memiliki status istimewa dalam masyarakat kolonial. Hal ini lalu berakibat pada rasa 

ketidakpuasan di kalangan sejumlah orang Maluku, ketika negara Republik Indonesia 

menyatukan Negara Indonesia Timur (NIT) – bentukan Belanda – ke dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hasilnya, Republik Maluku Selatan (RMS) 

diproklamasikan pada 25 April 1950, tetapi dapat dengan cepat ditumpas oleh militer 

Indonesia pada tahun itu juga. Militansi RMS di Maluku pada masa itu, turut berdampak 

negatif bagi perkembangan jemaat-jemaat GPM di pulau Ambon dan sekitarnya. 

3) Metode-metode penginjilan yang sejak awal digunakan oleh para missioner, pendeta VOC, 

hingga para zending, ternyata secara tidak langsung telah membuat adat dan agama Maluku 

tetap dihidupkan sebagai sempalan bagi keKristenan. Kenyataan ini boleh jadi, juga 

                                                           
15

 Peristiwa-peristiwa ini dikutip sebagaimana yang dicatat oleh van den End, Ibid., 72-73. 
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merupakan warisan “tinggal turut perintah” di mana untuk waktu yang lama, telah dipegang 

oleh orang Kristen di Maluku, bukan cuma di lingkungan politik tetapi juga di gereja. 

Ketegangan antara adat dan Injil itu dengan serta-merta menjadi tantangan tersendiri bagi 

orang-orang Maluku, yang telah dipercayakan untuk secara langsung memimpin GPM. 

Menyikapi polemik ini, maka Sinode GPM dalam Sidang tanggal 4 Mei 1960 mengeluarkan 

6 butir seruan kepada sekalian anggota dan pejabat gereja dalam lingkungan GPM, dalam 

bentuk “Pesan Tobat Tahun 1960.”
16

 

4) Di penghujung abad ke-20, GPM bersama hampir sekalian jemaatnya – yang tersebar di 

seantero wilayah pelayanan dari Maluku Utara hingga Maluku Barat Daya – digiring masuk 

ke dalam sebuah konflik masif berlatar suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA). 

Konflik ini pecah di kota Ambon, tepat pada perayaan Idul Fitri 1 Syawal 1419 Hijriah, 

tanggal 19 Januari 1999. Eskalasi konflik kemudian meningkat dengan cepat dan menyebar 

hampir di seluruh wilayah Maluku.
17

 Sebagai dampaknya, banyak jemaat-jemaat GPM yang 

harus tergusur dari tanahnya sendiri, karena menyelamatkan diri masing-masing dari 

ancaman pembunuhan dan pemusnahan massal oleh para perusuh. Komunitas Kristen dan 

Islam pun lantas digiring ke dalam suasana polarisasi dan segregasi sosial berbasis identitas 

keagamaan yang mencolok. 

Dalam situasi yang demikian, maka GPM dalam berbagai muatan kapasitasnya, baik 

secara kelembagaan maupun perseorangan, telah turut berupaya untuk pro-aktif mengakhiri 

konflik. Hal ini tampak lewat keterlibatan para petinggi GPM hingga komunitas akar 

                                                           
16

 Selengkapnya tentang “Pesan Tobat Tahun 1960” dilampirkan pada lampiran 1. 
17

 Pada saat konflik ini pecah di Ambon, wilayah Maluku Utara masih menjadi satu dengan Provinsi 

Maluku. Baru pada bulan Oktober tahun itu (4 Oktober 1999), Provinsi Maluku Utara dimekarkan menjadi provinsi 

baru, dengan Undang-Undang R.I Nomor 46 Tahun 1999, tentang Pemekaran Provinsi Maluku Utara, Kabupaten 

Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Dikutip dari: http://www.depdagri.go.id/pages/profil-

daerah/provinsi/detail/82/maluku-utara. 

http://www.depdagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/82/maluku-utara
http://www.depdagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/82/maluku-utara
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rumputnya – dan turut bersama para pemuka agama Protestan dan Katolik di Maluku – 

dalam Pertemuan Malino II, tanggal 12 Februari 2002, di Malino, Sulawesi Selatan.
18

 

Pertemuan perundingan tersebut akhirnya menghasilkan 11 butir kesepakatan damai, yang 

kemudian dikenal sebagai “Perjanjian Maluku di Malino.”
19

 

Pasca perundingan damai ini, keadaan sosial dan keamanan di wilayah Maluku 

perlahan tapi pasti mulai berangsur-angsur kondusif. Proses rekonsiliasi dan rehabilitasi pun 

tengah berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga kondisi berbagai bidang kehidupan 

di Maluku pasca konflik telah kembali ditata secara baik. Selanjutnya, tidak menutup 

kemungkinan juga, bahwa upaya-upaya menghidupkan konflik agaknya masih rentan untuk 

dilakukan oleh segelintir pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, hingga berakhirnya 

pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur‟an (MTQ) XXIV Tingkat Nasional di Ambon – dari 

tanggal 8 - 15 Juni 2012 – kemarin, kondisi di Maluku relatif lebih aman dan terkendali.
20

 

                                                           
18

 Malino merupakan sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, 

Sulawesi Selatan. Posisinya terletak di kaku gunung Bawakaraeng, ± 90 km sebelah selatan kota Makasar. Malino 

juga merupakan ibukota Kecamatan Tinggimoncong. Dikutip dari: http://thegowacenter.blogspot.com/2011/04/ 

kelurahan-malino.html. 
19

 Selengkapnya tentang “Perjanjian Maluku di Malino Tahun 2002” dilampirkan pada lampiran 2. 

Sementara itu, berdasarkan informasi lain yang penulis dapatkan dari Dr. Flip Litaay, selaku salah seorang peserta 

Perundingan Malino II diketahui, bahwa sebelum penyelenggaraan pertemuan ini, telah lebih dulu dilakukan suatu 

pertemuan pendahuluan yang berlangsung di Makassar, dua minggu sebelumnya. Di dalam pertemuan pendahuluan 

ini, dihasilkanlah suatu daftar unek-unek dari kedua belah pihak yang sementara berkonflik. Ada kurang lebih 14 

point dari pihak Kristen, dan 16 point dari pihak Islam. Berbagai point unek-unek inilah yang kemudian digodok 

bersama pada pertemuan di Malino, antara wakil-wakil dari komunitas Kristiani dan Muslim, dan turut disaksikan 

oleh pihak pemerintah (dan pihak peninjau). Ketiga pihak inilah, yang kemudian “saling mengikat diri” dalam 

perjanjian dimaksud, sehingga pada akhirnya dihasilkanlah 11 butir kesepatakan sebagai bentuk perjanjian damai, 

guna mengakhiri konflik di Maluku: Perjanjian Maluku di Malino (Perjanjian Damai Malino II). Lebih lanjut, 

menurut Dr. Litaay ada salah satu point yang pada waktu itu tidak sempat diusulkan, tetapi diakuinya bisa memberi 

dampak yang signifikan bagi upaya penuntasan konflik Maluku. Point tersebut, ialah penetapan status sebagai 

“persona non grata” kepada orang-orang yang telah dianggap dan ditetapkan sebagai dalang dari kerusuhan di 

Maluku. Hal ini sebetulnya dimaksudkan agar para aktor yang diduga telah berperan sebagai inisiator dan eksekutor 

konflik Maluku, nantinya harus dinyatakan terlarang untuk menginjakan kakinya lagi di Maluku (Data ini diperoleh 

pada saat proses pembimbingan awal penulisan tesis ini, bersama Dr. Flip Litaay di Salatiga, 30 Oktober 2012). 
20

 Point ini merupakan tambahan penulis sehubungan dengan peristiwa penting yang sempat digumuli oleh 

GPM dalam kurun waktu ± dua dekade terakhir. 

http://thegowacenter.blogspot.com/2011/04/
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2. Ruang Lingkup GPM 

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya pada Bab Pendahuluan, bahwa di dalam 

ruang lingkup kewilayahan Maluku dan Maluku Utara, Gereja Protestan Maluku (GPM) hadir 

sebagai institusi keagamaan Kristen (gereja) yang terbesar. Konteks wilayah pelayanan GPM 

merupakan wilayah kepulauan yang membentang dari Tifure di Maluku Utara, hingga Liswatu di 

Wetar, Maluku Barat Daya, dan meliputi gugusan pulau-pulau dari Kepulauan Sula, Bacan, Obi, 

Pulau Seram, Pulau Buru, Pulau Ambon dan Lease (Saparua, Nusalaut, dan Haruku), Kepulauan 

Kei Besar dan Kei Kecil, Pulau Tanimbar, Kepulauan Leti-Moa-Lakor, Kepulauan Babar, 

Kepulauan Aru, Kisar dan Wetar.
21

 

Menurut data yang dirilis usai pelaksanaan Persidangan Ke-36 Sinode GPM Tahun 2010, 

wilayah-wilayah pelayanan GPM terdiri dari 26 Klasis dan 754 Jemaat – di mana masih ada 

sebanyak 44 jemaat yang belum kembali ke lokasi semula akibat konflik, dan 16 jemaat lainnya 

yang telah direlokasi. Sementara itu, jumlah warga gereja yang tercatat sebagai anggota GPM, 

berjumlah total 524.403 jiwa. Sedangkan jumlah pegawai organik GPM sebanyak 1.307 orang, 

dengan rincian: 1.012 Pendeta dan Penginjil, serta 259 pegawai non-pendeta. 

Dalam konteks wilayah pelayanan GPM yang berbasis kepulauan itu, peran dan 

kedudukan klasis-klasis cukup signifikan dalam rangka mengkoordinasi jemaat-jemaat yang ada, 

guna memaksimalkan tugas-tugas bergereja. Secara geografis jemaat-jemaat GPM berada di 

pedesaan, daerah transmigrasi lokal, kawasan HPH (potensial kehutanan), perkotaan, pinggiran 

kota, atau kota orde kedua (misalnya, di Kota Ambon dan Pulau Ambon). 

                                                           
21

 Sekilas mengenai ruang lingkup GPM ini diangkat dari Pedoman Implementasi Pola Induk Pelayanan 

dan Rencana Induk Pengembangan Pelayanan (PIP dan RIPP) GPM Tahap II Tahun 2010-2015, yang diterbitkan 

sebagai salah satu Ketetapan Persidangan Ke-36 Sinode GPM Tahun 2010, berdasarkan TAP Sinode No. 

10/SND/XXXVI/2010, 3-4. 
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Berdasarkan kondisi kewilayahan yang ada, maka lima hal yang penting untuk 

diperhatikan, yaitu: 

a. Pertama, Keragaman Budaya: 

Jemaat-jemaat GPM yang terbentang dari Maluku Utara hingga Maluku Barat Daya, 

terstruktur di dalam suatu unit sub-kultur masing-masing. Jemaat-jemaat GPM 

merupakan satu satuan budaya yang penting. Setiap negeri dan/atau jemaat-jemaat yang 

ada memiliki berbagai pranata, simbol budaya, cara pandang masyarakat (tentang hidup, 

Tuhan, dan alam semesta atau keutuhan ciptaan), bahasa, adat istiadat, dan pembauran 

antar-etnik yang berbeda. Wilayah pelayanan GPM juga meliputi etnis Tionghoa, Jawa, 

Batak, Menado, Toraja, dan lain-lain. 

b. Kedua, Keunikan Sistem Sosial: 

Di dalam kawasan budaya tadi, hidup dan berkembang berbagai pranata sosial-budaya, 

ritus, dan simbol-simbol budaya. Ada pula ide-ide persaudaraan seperti pela-gandong, 

kaka-wait, larvul-ngabal, atau pranata kebudayaan dalam kaitan dengan fungsi 

pemeliharaan lingkungan dan keutuhan ciptaan seperti sasi, masohi, maren, babalu, 

sosoki, dll. Bentuk-bentuk kearifan lokal yang mengandung nilai kebersamaan yang 

penting juga ada, berupa persekutuan soa, mata rumah, dan Tiga Batu Tungku. 

c. Ketiga, Tipikal Komunitas: 

Jemaat-jemaat yang tersebar di berbagai pulau juga memiliki beberapa tipikal 

masyarakat, yakni: sebagai masyarakat pegunungan, masyarakat pesisir pantai, 

masyakarat perkotaan, dan masyarakat pedesaan. 
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d. Keempat, Solidaritas Antarwilayah: 

Dalam ketersebaran jemaat di pulau-pulau itulah, maka mekanisme koordinasi antar-

wilayah sangat dioptimalkan melalui peran Klasis-Klasis. Hal ini guna menghindari 

menguatnya pemahaman “jemaat-sentris” dan “klasis-sentris” yang dapat memicu 

terjadinya eksklusivisme di dalam gereja. 

e. Kelima, Kemajemukan Sosial: 

Dalam konteks kemajemukan sosial, jemaat-jemaat GPM di seantero wilayah pelayanan 

nyaris diperhadapkan pada tuntutan untuk berelasi dan berinteraksi dengan komunitas 

agama lain, termasuk denominasi lain, dan seluruh stakeholders dalam masyarakat. 

 

3. Visi dan Misi GPM 

Selanjutnya sebagai institusi, GPM tentunya memiliki visi dan misi dalam mengarahkan 

dan mengendalikan setiap aktivitas pelayanannya. Visi GPM ialah: 

Menjadi gereja yang memiliki kualitas iman dan karya secara utuh untuk 

bersama-sama dengan semua umat manusia dan ciptaan Allah mewujudkan 

kehidupan yang berkeadilan, damai, setara, dan sejahtera sebagai tanda Kerajaan 

Allah di dunia.
22

 

Sedangkan misi GPM, ialah: 

Mengembangkan kapasitas gereja secara integral untuk memenuhi amanat 

panggilan sebagai gereja Kristus yang hidup di Kepulauan Maluku dalam konteks 

pelayanan di Indonesia dan dunia.
23

 

Selanjutnya, misi ini dijabarkan secara operasional melalui tiga elemen penting, yakni: a). 

misi pertama, mengembangkan kapasitas gereja secara integral; b). misi kedua, memenuhi 

amanat panggilan sebagai Gereja Kristus yang hidup di kepulauan Maluku; c). misi ketiga, 

pelayanan di Indonesia dan dunia. 

                                                           
22

 Ibid., 22-25. 
23

 Ibid., 25-27. 
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4. Kedudukan GPM di dalam NKRI 

Sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka GPM 

dalam kapasitas kelembagaannya juga turut merumuskan sikap dan pengakuannya terhadap 

NKRI sebagai suatu kesatuan sosio-politis. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan di dalam 

Pembukaan Tata Gereja GPM alinea kedelapan, dengan rumusan sebagai berikut: 

Gereja Protestan Maluku mengakui bahwa negara dan gereja memiliki 

kewenangan masing-masing tetapi mengembangkan hubungan kemitraan yang 

saling menghormati, saling mengingatkan dan saling membantu. Sebagai bagian 

dari rakyat, gereja turut mendorong setiap upaya untuk memberlakukan Pancasila 

sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, sebagai landasan etik dan 

moral kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
24

 

Dalam merumuskan Pokok-Pokok Pengakuan Imannya, GPM juga turut mempertegas 

sikap dan kedudukannya dalam hubungan antara gereja dan negara; dan antar agama dengan 

negara, sebagaimana yang termuat dalam Prologomena Pokok-Pokok Pengakuan Iman GPM: 

Pengakuan iman ini pun telah menegaskan sikap GPM terhadap agama-agama 

lain, dan juga terhadap Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Bahwa agama-agama lain dan Pancasila, serta Indonesia bukan hanya 

diterima sebagai suatu realitas sosial-politis, melainkan juga suatu realitas 

teologis. Artinya, GPM memandang agama-agama lain, Pancasila dan Bangsa 

Indonesia sebagai ajang berteologi yang mewajibkan GPM melakukan tugas-

tugas pelayanan kemanusiaan, keadilan dan kesejahteraan.
25

 

Sehubungan dengan rumusan prologomena di atas, maka Pokok-Pokok Pengakuan Iman 

ini kemudian dijabarkan secara lebih terperinci ke dalam pokok-pokok terkait, antara lain: 

a. Pokok Pengakuan Iman ke-7, tentang “Hubungan Gereja dan Negara.”
26

 

b. Pokok Pengakuan Iman ke-9, tentang “Gereja dan Agama Lain.”
27

 

c. Pokok Pengakuan Iman ke-15, tentang “Negara, Bangsa, dan Masyarakat.”
28

 

                                                           
24

 Dikutip dari Buku Himpunan Tata Gereja dan Peraturan Pokok Gereja Protestan Maluku, khusus 

tentang Tata Gereja GPM sesuai Ketetapan Sinode GPM Nomor: 009/SND/36/2010, 2. 
25

 Dikutip dari buku kumpulan Pokok-Pokok Pengakuan Iman GPM, iii-iv. 
26

 Ibid., 28-29. 
27

 Ibid., 31. 
28

 Ibid., 47-49 (tekanan ditambahkan pada bagian penjelasan). 
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Pada rumusan pengakuan iman tentang “bangsa,” ada dua point di dalamnya yang – 

dalam rangka penulisan ini – dirasa perlu untuk dikutip sebagaimana tertera pada rumusannya. 

Pada point yang dimaksud, GPM mengaku percaya bahwa: 

1) Kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan bagian dari pemeliharaan Allah terhadap 

ciptaan-Nya. Oleh sebab itu, bangsa dan negara Indonesia yang diproklamasikan pada 

tanggal 17 Agustus 1945, dan meliputi seluruh wilayah kepulauan dari Sabang sampai 

Merauke adalah buah dari pekerjaan Allah, dan oleh karena itu, adalah karunia Allah. 

Dalam arti itu, bangsa Indonesia adalah juga suatu persekutuan teologis; dan ajang berteologi 

gereja dan agama-agama. 

2) Umat Kristen adalah bagian dari bangsa Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Umat Kristen hadir di tengah-tengah bangsa Indonesia sebagai buah 

pekerjaan Roh Kudus dan diutus oleh Tuhan sendiri guna menghadirkan damai sejahtera 

Allah di tengah-tengah bangsa Indonesia. Karena itu, gereja dan umat Kristen dipanggil 

untuk menghadirkan damai sejahtera Allah, yakni: kebebasan, keadilan, kebenaran, dan 

kesejahteraan yang dikehendaki Allah bagi dunia lewat partisipasi secara konstruktif di 

berbagai bidang dalam pembangunan nasional. 

d. Pokok Pengakuan Iman ke-16, tentang “Pemerintah.”
29

 

e. Pokok Pengakuan Iman ke-17, tentang “Pancasila.”
30

 

Terhadap pokok-pokok pengakuan iman tentang “Pancasila,” ada pula kelima point yang 

dirasa perlu untuk dikutip beberapa formulasi kalimat (pembuka) – hanya demi kepentingan 

penulisan ini, dan tanpa bermaksud mengabaikan keseluruhan isi – dari masing-masing poin. 

                                                           
29

 Ibid., 50. 
30

 Ibid., 51-52 (tekanan ditambahkan pada bagian penjelasan). 
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Pada bagian pokok pengakuan iman ini disebutkan, bahwa dengan mengatasnamakan warganya, 

maka GPM menegaskan Pemahaman Imannya tentang Pancasila, sebagai berikut: 

1) Kami, warga GPM sebagai suatu kenyataan sosial adalah bagian integral dari masyarakat dan 

bangsa Indonesia, menegaskan pengakuan kami bahwa, Pancasila dan Indonesia tidak dapat 

dipisahkan. . . Pancasila adalah landasan yang paling cocok bagi masyarakat Kristen dan 

bangsa Indonesia pada umumnya, dan bukan Teokrasi atau Komunisme. . . Kami memilih 

Pancasila berarti kami memilih persatuan dan kesatuan Indonesia. Pancasila adalah 

anugerah Tuhan bagi Indonesia. 

2) Kami, warga GPM sebagai suatu kenyataan sosial menegaskan pengakuan kami bahwa, 

Pancasila bukan ideologi etnis dan bukan juga ideologi agama, tetapi ideologi nasional yang 

mempunyai kekuatan mempersatukan seluruh potensi atau kekuatan masyarakat dan bangsa 

Indonesia. (dan seterusnya. . .). 

3) Kami, warga GPM sebagai suatu kenyataan sosial, menegaskan pengakuan kami bahwa 

hubungan Pancasila dan institusi-institusi keagamaan di Indonesia harus diposisikan dalam 

kerangka hubungan yang fungsional dan koordinatif, bukan hubungan yang bersifat sub-

ordinatif. (dan seterusnya. . .). 

4) Kami, warga GPM sebagi suatu kenyataan sosial, menegaskan pengakuan kami, bahwa 

Pancasila merupakan dasar masyarakat majemuk Indonesia yang memungkinkan seluruh 

potensi masyarakat, bangsa yang berbeda-beda etnis, agama, suku, adat-istiadat, tradisi, 

mendapatkan perlakuan yang sama, setara, dan nondiskriminasi. (dan seterusnya. . .). 

5) Kami, warga GPM sebagai suatu kenyataan sosial menegaskan pengakuan kami, bahwa 

nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dapat berfungsi sebagai sumber etik bersama 
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yang mengatur kebaikan bersama bagi seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. (dan 

seterusnya. . .). 

f. Pokok Pengakuan Iman ke-19, tentang “Maluku sebagai Bagian Integral dari 

NKRI.”
31

 

 

 

 

C. Hakekat (esensi) Indonesia Dalam Pemahaman Pendeta GPM 

Dalam kepentingan untuk memperoleh data bagi penulisan ini, maka penelitian lapangan 

– dengan menggunakan teknik wawancara – telah dilakukan terhadap 29 orang informan. 

Kesemua informan ini tercatat sebagai Pendeta Gereja Protestan Maluku (GPM), baik yang 

masih aktif sebagai pegawai organik, maupun yang telah memasuki masa purnabakti. Sebagian 

besar dari mereka masih melayani sebagai pendeta di jemaat-jemaat, dan sebagian lainnya 

sementara bertugas pada berbagai jabatan struktural di luar tugas kejemaatan. Pada umumnya, 

pelayanan mereka hanya berbasis di seputaran ketiga klasis yang berada di sekitar pusat sinode: 

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

Berdasarkan data yang diperoleh dari ke-29 informan tersebut – dengan berangkat dari 

pertanyaan mendasar: “Apa hakekat (esensi) Indonesia dalam pemahaman Pendeta GPM?” – 

maka tercatat ada dua puluh dua (22) orang informan yang memahami Indonesia dalam kerangka 

sebagai sebuah “Nation-State (Negara-Bangsa)” dengan berlandaskan pada “Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945.” Oleh karena itu, keseluruhan pendapat mereka kemudian dapat 

diklasifikasikan menurut tipologi-tipologi pemahaman sebagai berikut: 

                                                           
31

 Ibid., 56-58. 



72 

1. Indonesia sebagai Nation-State 

1.1. Nation-State sebagai Unifikasi Pluralitas dan Diversitas 

Dari berbagai pendapat yang dikemukakan, agaknya menarik ketika ditemukan bahwa 

menurut Pendeta GPM, Indonesia masih dipahami sebagai sebuah negara-bangsa (nation-state). 

Negara-bangsa ini kerap dianalogikan seperti “rumah/tanah/tempat” – bersama dengan “yang 

lain.” Hal mana pada rumah/tempat/tanah inilah mereka telah dilahirkan dan sedang menjalani 

kehidupan. Dalam hal ini, seolah-olah masih menjadi sebuah “kesadaran,” bahwa Indonesia 

adalah negara-bangsa, dengan mereka sebagai warga bangsanya. Mereka pun sadar, bahwa 

rumah yang sedang didiami ini pun adalah rumah yang heterogen. Rumah Indonesia adalah 

rumah yang “berwarna” kemajemukan (pluralitas) dan keberagaman (diversitas). Kemajemukan 

dan keberagaman itu, telah mewujud di dalam berbagai entitas primordial. Karena itu, sebagai 

orang Indonesia, Pendeta GPM pun tidak menyangkali fakta ini. 

Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh salah seorang informan yang ditemui. 

Informan ini mengungkapkan pemahamannya dengan mengakui, bahwa: 

Indonesia adalah rumah bersama yang memberikan kesempatan untuk semua 

orang hidup. Indonesia lahir di tengah-tengah kemapanan daerah-daerah dengan 

keunikan dan kemajemukan masing-masing. Dan Indonesia lahir untuk 

mempersatukan semua keunikan dan kemajemukan itu. Jadi, konsep tentang 

Indonesia sebetulnya adalah konsep persatuan, konsep mempersatukan 

keberagaman.
32

 

 

Sementara seorang informan yang lain juga turut mempertegas hal ini ketika ia 

menyatakan, bahwa: 

Indonesia „nih katong pung tanah tumpah darah, di mana katong dilahirkan di 

sini, makan di sini, minum di sini, beraktivitas di sini, bahkan mati juga mungkin 

di sini. Jadi, Indonesia benar-benar adalah milik semua orang.
33
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 Wawancara dengan Pdt. W. L., tanggal 25 Agustus 2012. 
33

 Wawancara dengan Pdt. Nn. Ch. T., tanggal 28 Agustus 2012. Kata-kata yang dicetak tebal adalah 

pelafalan dalam dialek Ambon, dengan arti sebagai berikut: kata katong artinya kita, dan kata pung adalah pelafalan 

untuk kata punya. 
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Informan lainnya mengakui pula, bahwa memang “Indonesia ini sebagai wilayah yang 

dibangun dalam kemajemukan. Kemajemukan agama, bahasa, dan seterusnya. Dan Pancasila 

sebagai payung, sebagaimana yang juga ditegaskan dalam tata gereja, bahwa GPM mengakui 

NKRI. Kemajemukan itu diakui sebagai anugerah.”
34

 Kemudian dengan sangat sederhana, 

seorang informan yang lain juga meringkas pemahamannya dengan mengatakan, bahwa 

“Indonesia adalah satu bangsa yang besar dan majemuk dari banyak sisi, baik dari sisi suku, 

budaya, agama, dan seterusnya.”
35

 

Sementara itu, informan yang lain lebih menyoroti soal pentingnya Indonesia sebagai 

rumah bersama yang telah diperjuangkan bagi kemajemukan, termasuk dalam hal kemajemukan 

beragama: “Indonesia ini sebuah perjuangan yang dicapai dengan semangat untuk tidak lagi 

dijajah, sehingga kita bisa bebas mengeluarkan pendapat, juga untuk beragama yang diatur 

dengan Undang-Undang. Indonesia juga terdiri dari berbagai keanekaragaman lain yang mesti 

diakui dari masing-masing daerah, termasuk keanekaragaman agama.”
36

 

Dengan demikian, informan yang berikutnya mengemukakan pendapat tentang 

keunifikasian Indonesia, dengan menyatakan bahwa: “Bicara tentang Indonesia, ya katong masih 

sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan . . . katong pung istilah hari-hari bilang, „kalau tidak 

ada Ambon, juga bukan Indonesia.‟ Jadi itu katong ada dalam satu kesatuan yang tidak boleh 

dipisahkan. Apa pun juga, katong tetap mesti Indonesia.”
37
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 Wawancara dengan Pdt. P. T., tanggal 20 Agustus 2012. 
35

 Wawancara dengan Pdt. P. R., tanggal 09 September 2012. 
36

 Wawancara dengan Pdt. Ny. J. R/P., tanggal 07 Agustus 2012. Walaupun memang dalam hal 

kemajemukan beragama, informan ini bersama kebanyakan informan lainnya juga tidak memungkiri, bahwa saat ini 

dinamika kehidupan masyarakat yang berbeda-agama di Indonesia, sementara menampilkan wajah yang miris, lagi 

memprihatinkan. Untuk soal-soal kerukunan dan kebebasan beragama di Indonesia, akan dibahas pada bagian 

pemahaman hidup berbangsa-bernegara menurut pengalaman Pendeta GPM. 
37

 Wawancara dengan Pdt. Ny. A. S., tanggal 21 September 2012. 
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1.2. Nation-State sebagai Rahmat Tuhan 

Menurut beberapa informan lainnya, pemahaman tentang Indonesia – dengan segala 

bentuk kemajemukan dan keberagamannya – mesti ditempatkan dalam suatu pengakuan sebagai 

“rahmat atau anugerah Tuhan.” Misalnya, sebagaimana yang disebutkan informan berikut ini: 

Indonesia ini satu negara yang Tuhan rahmati, dan dia berada di kondisi 

kepulauan yang di dalamnya dihuni oleh manusia-manusia yang merupakan 

bagian dari ciptaan Tuhan, dan itu sangat beragam dan plural. Jadi kalau 

pemahaman beta sebagai pendeta, Indonesia ini adalah Indonesia yang plural, dan 

kita jalan di atas dasar persatuan dan kesatuan. Bhineka Tunggal Ika menjadi 

landasan keinginan kita semua. Plural itu rahmat Tuhan bagi katong samua. Dia 

merupakan kekayaan, katong harus jaga, katong kelola dia dalam rangka 

mewujudkan suatu negara yang tetap satu dan utuh. Di situlah katong berjuang 

untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Jadi, pertama-tama beta sandiri 

menganggap Indonesia ini satu rahmat yang Tuhan berikan untuk semua orang. 

Dan Pancasila sebagai dasar, dia sudah start dengan Ketuhanan, berarti 

pengakuan bahwa bangsa ini adalah rahmat Tuhan. Itu kekuatan religius yang luar 

biasa itu!
38

 

 

Seorang informan lain yang merupakan mantan petinggi GPM dan akademisi – sekaligus 

teolog senior di GPM – juga mengakui wujud Indonesia sebagai anugerah Tuhan. Katanya: 

Beta melihat Indonesia sebagai anugerah Tuhan bagi kita. Dan Indonesia bagi 

GPM dan pendeta GPM, adalah anugerah Tuhan yang di dalamnya kita 

bertumbuh, bersaksi dan melayani. Indonesia adalah konteks pelayanan.
39

 

 

Sedikit lebih spesifik, seorang informan yang lain juga melihat keberadaan Indonesia 

sebagai anugerah. Ia mendasarinya pada fakta kemerdekaan yang dicapai negara Indonesia pada 

tanggal 17 Agustus 1945, dengan mengungkapkan bahwa “. . . katong beranjak dari Pembukaan 

UUD 1945, bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa . . . kemerdekaan yang kita raih adalah 

karena berkat Tuhan. Itu sebuah pengakuan yang tulus.”
40
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 Wawancara dengan Pdt. H. P., tanggal 03 September 2012. Ada beberapa kata yang merupakan pelafalan 

dalam dialek Ambon, yakni: kata beta yang artinya saya, dan kata-kata samua dan sandiri yang sering dilafalkan 

orang Ambon untuk menyebut kata semua dan sendiri. 
39

 Wawancara dengan Pdt. I. W. J. H., tanggal 24 September 2012. 
40

 Wawancara dengan Pdt. T. J. E., tanggal 18 Agustus 2012. 
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1.3. Nation-State sebagai Lokus Pelayanan 

Melalui pemahaman bahwa Indonesia adalah rumah bersama yang telah menampung 

berbagai fakta kemajemukan dan keberagaman – suku bangsa, budaya, ras, bahasa, agama, dll – 

sebagai anugerah Tuhan, maka bagi Pendeta GPM, di dalam kenyataan semacam itulah mereka 

sedang menjalani hidup dan pelayanannya. Seorang informan mengungkapkannya demikian: 

Indonesia adalah negara di mana kita ada di dalamnya dan bergulat, bergumul, 

dan bercokol dengan dinamika proses pembangunan negara ini. Dan pendeta ada 

dalam terang misi pekabaran Injil, yang tidak terlepas-pisahkan dari tanggung 

jawab yang sama saja, baik yang tertuang dalam Alkitab tapi juga Undang-

Undang, yakni untuk membangun manusia. Sehingga menjadi manusia yang 

beriman, bergereja, dan berbangsa-bernegara.
41

 

 

Sedangkan bagi seorang informan yang lain, ia seolah-olah telah menemukan banyak 

kenyataan “ber-Indonesia” di dalam pengalaman pelayanannya pada konteks yang majemuk. 

Sehingga dengan demikian ia menyimpulkan bahwa: “Indonesia adalah negara bagi semua 

rakyat, negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 . . . dan tugas sebagai seorang 

pendeta, memang beta memimpin orang Indonesia yang beragama Kristen. Tapi beta juga turut 

terlibat bersama-sama di negara ini, dengan pemerintah dan orang Islam, melalui beta pung 

pengalaman melayani.”
42

 Hal ini pun sejalan dengan informan lain, yang lebih memandang 

rumah Indonesia sebagai bagian tanggung jawab bersama: sebagaimana yang dia katakan, bahwa 

“. . . Indonesia ini milik kita bersama dan kita tidak sendiri, tetapi ada dengan yang lain. 

Sehingga kita punya tanggung jawab bersama.”
43

 

Sementara itu, dalam status kependetaannya, seorang informan yang lain juga memiliki 

pemahaman, bahwa “sebagai pendeta diutus ke dalam dunia . . . dan kebetulan ada di Indonesia, 

maka Indonesia adalah bagian dari ladang pekerjaan . . . Indonesia adalah negara kesatuan, dan 
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 Wawancara dengan Pdt. D. P., tanggal 25 Agustus 2012. 
42

 Wawancara dengan Pdt. H.L., tanggal 15 Agustus 2012. 
43

 Wawancara dengan Pdt. (Em). A. Z. J. P., tanggal 21 Agustus 2012. 
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ini tidak terlepas dari Alkitab. Sebagai negara kesatuan „kan katong harus saling mengasihi 

sebagai wujud dari hukum kasih, dan katong adalah wujud dari Bhineka Tunggal Ika.”
44

 

Hal ini ditegaskan pula oleh informan yang lain dengan mengatakan, bahwa “Indonesia, 

katong ada di dalamnya sebagai warga gereja, tapi juga sebagai warga negara. Katong „kan seng 

mungkin berdiri sendiri, apalagi dalam negara. Dalam negara kesatuan, katong adalah bagian 

yang seng terpisah dari negara.”
45

 

Termasuk dengan mempertegas status kelembagaannya – sebagai bagian dari GPM – 

seorang informan pun menekankan, bahwa “. . . sebagai pendeta GPM, kita tetap loyal kepada 

bangsa, karena medan gumul gereja itu adalah bangsa. Jadi, dalam doktrin-doktrinnya GPM 

tetap melihat Indonesia sebagai ladang untuk bersaksi dan melayani.”
46

 Hal ini pula yang juga 

dipahami oleh seorang informan lainnya. Ia mengatakan bahwa: 

Kalau bilang pendeta GPM bicara tentang Indonesia, itu berarti sandarannya 

adalah di GPM ini dia punya pokok-pokok pengajaran iman, salah satunya adalah 

pengakuan GPM terhadap Indonesia; Pancasila di dalamnya, dan pengakuan itu 

tentunya masih menjadi bagian dari pengakuan Gereja Protestan Maluku. Bahwa 

GPM yang menyandang nama provinsi Maluku sendiri, bagian dari provinsi ini, 

adalah juga bagian dari Indonesia. Oleh karena itu, maka NKRI itu segala-galanya 

bagi GPM. Artinya itu pokok ajaran GPM.
47

 

 

Akhirnya, informan yang lain juga turut menegaskan hal demikian, bahwa “sebetulnya 

katong tetap menghargai NKRI, karena di NKRI katong bisa hidup, bersaksi, dan melayani. . .”
48

 

Agak lebih mendetail, seorang informan lain juga mencoba memahami Indonesia dari sisi 

kependetaannya, tetapi sekaligus juga dari sisi kewarganegaraannya. Ia berpendapat demikian: 

Yang pertama sebagai warga negara, Indonesia kan sebuah bangsa yang sudah ada. 

Dia memiliki hak penuh pada saat memproklamasikan dirinya sebagai bangsa pada 

                                                           
44

 Wawancara dengan Pdt. W. S. S. L., tanggal 15 Agustus 2012. 
45

 Wawancara dengan Pdt (Em). H. L., tanggal 21 September 2012. Di dalam penggalan pendapatnya, 

informan ini menggunakan pelafalan dialek Ambon, berupa kata seng yang artinya tidak. 
46

 Wawancara dengan Pdt. S. M., tanggal 06 Oktober 2012. 
47

 Wawancara dengan Pdt. M. T., tanggal 30 Agustus 2012. 
48

 Wawancara dengan Pdt. (Em). A. L., tanggal 02 September 2012. 
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17 Agustus 1945 . . . Indonesia, tempat di mana semua orang membangun hidup 

dari kenyataan sejarah, bahwa setelah Indonesia merdeka, ruang bebas itu 

dibukakan untuk orang melakukan semua aktivitasnya pada bidang masing-

masing, dan mencoba untuk memerankan apa saja yang bisa dilakukan dalam 

rangka mengisi tanggung jawabnya membangun bangsa . . . Yang kedua, Indonesia 

di mata seorang pendeta . . . pertama, katong bersyukur bahwa Tuhan memberi 

Indonesia untuk kami ada dan hidup; yang kedua . . . sebenarnya bagi beta sandiri, 

Indonesia ini sebuah negara yang sangat luar biasa, bangsa yang besar, budayanya 

luar biasa beranekaragam, tetapi tetap menjalin keutuhan hidup.
49

 

 

Seorang informan – yang merupakan petinggi di GPM – juga mengungkapkan bagaimana 

pemahamannya tentang Indonesia. Dalam kapasitasnya selaku pimpinan gereja di Maluku, maka 

ia menyatakan bahwa: 

Kami punya pemahaman terhadap Indonesia sama dengan pemahaman kami 

tentang gereja. Gereja itu ada untuk orang lain, gereja itu ada untuk kemanusiaan, 

dan karena itu, bangsa ini juga ada untuk kemanusiaan. Dan beta rasa, Revolusi 

Indonesia itu sama dengan Revolusi Kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus, 

yang dipercayakan kepada gereja untuk melakukannya. Dalam hal ini, beta 

sependapat dengan Soekarno dan Leimena, bahwa Revolusi Kerajaan Allah itu 

identik dengan Revolusi Indonesia yang dihadirkan oleh Soekarno. Sebab revolusi 

itu tidak lain daripada ingin menata kehidupan bangsa ini. Membuat bangsa ini 

sejahtera, membuat bangsa ini adil, membuat bangsa ini setara, membuat 

kemanusiaan Indonesia itu dijunjung. Dan Revolusi Kerajaan Allah, pemerintahan 

Kristus itu untuk keadilan, untuk kesejahteraan, untuk kemanusiaan, dan untuk 

kemaslahatan semua umat manusia. Dan oleh karena itu, pemahaman tentang 

Indonesia sama dengan pemahaman saya tentang gereja. Artinya, gereja ini hadir 

untuk dunia, gereja ini hadir untuk manusia, gereja ini hadir bukan untuk gereja 

sendiri. Gereja tidak terpanggil untuk memperkuat dirinya. Gereja terpanggil 

untuk memperkuat dan memulihkan bangsa ini. Oleh karena itu, solidaritas yang 

kita bangun dalam kehidupan bergereja, lintas gereja, itu dimaksudkan untuk 

memperkuat solidaritas kebangsaan kita. 

Kalau gereja ini dengan sangat sadar ingin membangun keadilan, ingin 

membangun kesejahteraan, ingin membangun kedamaian, maka itu juga idealisme 

bangsa ini. Dan karena itu, apa bedanya? Kesadaran bergereja identik dengan 

kesadaran berbangsa. Dan kesadaran oikumenis gereja ini identik dengan 

wawasan kebangsaan kita. Wawasan kebangsaan dan wawasan bergereja itu, 

bukan memperkuat gereja dan bukan memperkuat negara. Tetapi memperkuat 

kebangsaan, memperkuat kemanusiaan, memperkuat keadilan, merawat 

kebersamaan. Saya rasa itu!
50
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 Wawancara dengan Pdt. H. H., tanggal 04 Oktober 2012. 
50

 Wawancara dengan Pdt. J. Ch. R., tanggal 04 Oktober 2012. 
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Sementara itu, ada seorang informan lain yang berasal dari Bali, tetapi menempuh 

pendidikan teologi di Makassar, dan kini menjadi salah seorang birokrat sinode GPM – dengan 

spesifikasi kewenangan membawahi hubungan dengan pemerintah, agama, dan denominasi lain. 

Ia juga menyatakan semacam perasaannya menjadi warga negara Indonesia yang melayani 

sebagai pendeta di GPM, dengan mengatakan, bahwa: 

Sebagai warga negara Indonesia, beta bangga menjadi warga negara Indonesia. 

Karena, kalau dilihat dari sisi iman Kristen, mengapa saya ada di sini? Pasti 

Tuhan punya rencana kepada saya, mengapa saya ada di tengah bangsa ini. Dan 

oleh karena itu, kehadiran saya sebagai warga negara Indonesia haruslah 

mengimplikasikan kebaikan Allah kini, sesuai dengan tugas panggilan sebagai 

hamba . . . Lalu, kalau pun di tengah bangsa ini ada terjadi, apa namanya, 

ketimpangan-ketimpangan sosial dan lain sebagainya, tapi tidak mengurangi 

kecintaan terhadap bangsa ini. Karena katong meyakini, beta sendiri meyakini 

bahwa kehadiran beta di sini sebagai warga negara Indonesia dan lebih lagi 

sebagai orang Kristen, untuk membawa kebaikan. Beta kira itu akang pung inti.
51

 

  

Akhirnya, seorang informan lain dalam pemahamannya secara filosofis, seolah-olah 

memahami Indonesia dalam filosofi ruang “kesementaraan.” Menurutnya, sebagai orang Kristen 

di Indonesia, seorang pendeta hadir dalam pertanggungjawaban imannya sebagai anak bangsa. 

. . .Indonesia memang suatu entitas, suatu fenomena baru per 17 Agustus 1945. 

Itu berarti mengisyaratkan bahwa Indonesia ini adalah sesuatu yang tidak kekal. 

Dan tidak kekal „tuh begini maksudnya: dia „kan tidak tiba-tiba turun dari langit. 

Tapi dia lahir dari suatu masyarakat. Dia masuk dalam sebuah kesejarahan 

manusia yang sementara ini, dan itu berarti kalau saya bilang tidak kekal, dia bisa 

saja datang dan pergi. Dia bisa saja ada dan tiada. Itu filosofi kesementaraan atau 

ketidakkekalan begitu. Dia pung kehadiran saja sudah jelas, tidak muncul dengan 

sendirinya . . . ‟Nah, dalam kesementaraan itu, maka tentunya sebagai orang 

percaya pun, maka kita terpanggil untuk harus mampu melihat tanda-tanda 

zaman. Melihat tanda-tanda zaman itu, membuat kita semakin kritis, tanggap, 

peka untuk mencermati semua yang terjadi dalam entitas yang bernama 

Indonesia, apalagi itu sebagai gereja. „Nah, sehingga pertanggungjawaban kita 

sebagai anak bangsa adalah pertanggungjawaban sejarah sebagai anak bangsa di 

satu pihak, tetapi itu tidak lalu membuat kita, istilahnya lalu takabur atau buta 

terhadap hal-hal yang harus kita kritisi atau sikapi terhadap Indonesia. Dan bagi 

saya, sehingga kalau misalnya Indonesia ini buruk atau dia salah dan tersesat, 

maka keburukan dan ketersesatan itu tidak bisa lepas dari tanggung jawab kita. 

Tidak pandang apakah kita dalam konteks minoritas atau mayoritas. Tapi kita 
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 Wawancara dengan Pdt. Ny. L. L., tanggal 10 September 2012. 
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harus punya sikap pertanggungjawaban yang jelas dan tegas. Sebab justru 

kecintaan kita terhadap Indonesia membuat kita harus kritis. Sambil kita tetap 

memberi diri untuk bertanya selalu dalam tanda-tanda zaman, apa maksud Tuhan 

untuk kita di Indonesia, di negara ini? Sebab, muara dari seluruh pergulatan kita, 

dalam kehidupan berbangsa ini, muaranya itu adalah bagaimana kemanusiaan itu 

menjadi sejati!! Itu juga bukan berarti beta menganut paham kosmopolitan…beta 

tetap meyakini bahwa kebangsaan itu suatu entitas.
52

 

 

 

 

2. Indonesia dan Ideologi Pancasila 

Indonesia dan Pancasila ibarat dua sisi mata uang yang tidak mungkin dipisahkan. Sejak 

awal dicetuskan hingga ditetapkan, Pancasila telah dimaksudkan sebagai fondasi di mana 

bangunan negara Indonesia dibangun. Karena itu, bangunan negara Indonesia yang telah 

dibangun itu mungkin belum tentu bisa tetap berdiri hingga kini, jika saja pada saat itu Pancasila 

bukanlah dasar bagi pendiriannya. 

Konsepsi dasar semacam ini pun secara normatif masih kuat tertanam di balik 

pemahaman Pendeta GPM tentang Indonesia. Pada umumnya bagi Pendeta GPM – sebagaimana 

juga telah diakui dalam Tata Gereja dan Pokok-Pokok Pengakuan Iman GPM – bahwa Pancasila 

adalah falsafah dan ideologi dasar hidup berbangsa dan bernegara. Salah seorang informan pun 

menuturkan pemahamannya tentang Pancasila sebagai berikut: 

Pancasila itu beta pikir suatu kekayaan yang luar biasa. Kita tidak pernah berpikir 

bahwa, pejuang-pejuang kita, proklamator kita, pemuka-pemuka kita dari dulu, 

mereka bisa berpikir untuk menciptakan negara dengan Pancasila seperti begitu. 

Itu luar biasa! Artinya, itu seluruh unsur masuk: kulturnya masuk, budayanya 

masuk, agamanya masuk. Dia mengakomodir semua itu. Lima sila itu beta pikir 

sesuatu yang luar biasa, yang mungkin susah didapat di negara-negara lain. Tapi 

Tuhan memakai orang-orang yang tidak membedakan Islam-Kristen, untuk 

menciptakan satu gagasan yang merupakan dasar negara, itu luar biasa! 

Belum tentu juga generasi s‟karang ini bisa menciptakan hal itu, karena sudah 

dirasuki dengan primordialisme, itu banyak macam kelompok-kelompok. Belum 

tentu generasi kita s‟karang ini memikirkan suatu landasan negara seperti itu!
53

 

 

                                                           
52

 Wawancara dengan Pdt. F. N., tanggal 23 Agustus 2012. 
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 Wawancara dengan Pdt. H. P., tanggal 03 September 2012. 
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Seorang informan yang merupakan mantan petinggi TNI di Maluku juga mengiyakan 

betapa pentingnya Pancasila bagi bangsa Indonesia. Ia menuturkan bahwa: 

Indonesia sebagai kenegaraan bagus! Dengan dasar Pancasila sebagai perekat 

bangsa ini, dan asas Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena Pancasila merupakan 

satu-satunya dasar, bahkan pandangan hidup bangsa ini, mestinya bangsa 

Indonesia menjiwai nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila itu. 

Kalau itu diterima dengan hati nurani yang memang mencintai bangsa dan negara 

ini, maka tidak ada permusuhan atau diskriminasi mayoritas terhadap minoritas, 

golongan-golongan agama. Karena walaupun berbeda-beda, „kan dipahami bahwa 

katong samua satu. Jadi yang akhir-akhir ini terjadi hanyalah dilema 

kepemimpinan dan kepentingan. Mungkin negara yang paling bagus di dunia nih, 

mungkin Indonesia kapa, apabila itu dipahami secara betul, dan semua mau 

menjalaninya. Dolo almarhum T. B. Simatupang sebagai seorang mantan Jenderal 

dan juga mantan Ketua PGI, salah satu juga Ketua Dewan Gereja-Gereja se-

Dunia, beliau justru menggagaskan itu Pengalaman Pancasila, P4 itu. Karena 

diyakini bahwa bangsa ini akan tetap ada dalam bingkai NKRI, apabila Pancasila 

menjadi satu-satunya falsafah hidup. Agama berperan untuk memberikan dasar-

dasar iman, yang mendukung nilai-nilai yang ada pada Pancasila itu. seluruh 

nilai-nilai dalam Pancasila tidak bertentangan, satu pun tidak bertentangan dengan 

agama apapun di dunia ini. Apalagi agama-agama besar seperti Islam, Kristen, 

Katolik, Buddha, Hindu, itu tidak ada pertentangan. Bahkan nilai-nilai itu begitu 

mulia, yang digagaskan oleh para pendahulu kita. GPM juga dalam draft 

pelayanannya juga menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas to? 

Kalau Pancasila „tuh berubah, tetap ancor negara ini. Itu saja!!
54

 

 

Bahkan, menurut sejumlah Pendeta GPM, di tengah carut-marut kehidupan berbangsa 

dan bernegara saat ini, Pancasila sebetulnya masih sangat relevan bagi masyarakat Indonesia. 

Namun, tidak bisa dipungkiri juga bahwa carut-marut situasi di Indonesia saat ini, tampaknya 

tidak terlepas dari realitas merosotnya pemahaman yang mumpuni tentang Pancasila. 

Salah seorang informan mengakui hal ini. Ia berpendapat bahwa indikasi merosotnya 

pemahaman tentang Pancasila saat ini, agaknya telah diakibatkan oleh bergesernya regulasi 

pengajaran pendidikan Pancasila sejak dini di sekolah-sekolah. Ia menuturkannya demikian: 

Pancasila sangat relevan! Karena kalau manusia Indonesia itu tidak lagi 

Pancasilais, maka orang akan mengacu kepada agamanya. Mayoritas agama di 
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 Wawancara dengan Pdt. (Kol. Purn) Th. T., tanggal 03 Oktober 2012. Dalam penuturannya ada 

disebutkan masing-masing, kata dolo, yang biasanya dilafalkan untuk menyebut kata dulu; dan kata ancor, yang 

biasa juga dilafalkan untuk untuk menyebut kata hancur. 
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Indonesia adalah Islam. Kalau Pancasila, mengakui Ketuhanan dan setiap orang 

bebas untuk melaksanakan atau beriman kepada Tuhan sesuai dengan imannya 

yang dia anut. Kebebasan beragama itu diakui berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar „45. Hanya saja, mungkin kurang pengimplementasiannya 

melalui pendidikan-pendidikan yang diterapkan di sekolah-sekolah. Kalau dulu 

katong mungkin melihat masih ada P4, dan lain sebagainya. S‟karang sudah tidak 

terlalu memberi porsi yang besar kepada pengimplementasian Pancasila itu di 

kalangan masyarakat melalui pendidikan anak-anak. Karena, kalau katong liat, 

pergantian menteri pergantian juga soal kurikulum, dan materi-materi pendidikan 

yang diberikan kepada anak-anak Indonesia ini. Pemberian prioritas kepada 

pemahaman tentang Pancasila itu menurun di tengah hidup berbangsa dan 

bernegara, sehingga banyak kekacauan terjadi di sana-sini, justru karena orang, 

seperti kemarin yang beta nonton di televisi. Banyak orang sudah tidak tahu lagi 

urutan Pancasila itu.
55

 

 

Lebih lanjut informan ini menekankan, bahwa pengajaran Pendidikan Pancasila di tingkat 

sekolah dasar saat ini, terasa berbeda dibanding dekade-dekade sebelumnya (saat Indonesia 

tengah berada di era Orde Baru). Pada masa itu orang Indonesia sejak usia dini telah 

diperkenalkan tentang Pancasila sebagai dasar moral bangsa. Namun, menurutnya Pancasila saat 

ini hanya dianggap sebagai bagian dari materi tentang hukum dan aturan sebagai warga negara. 

Ia mengungkapkan kesannya belajar Pancasila di masa lalu, sebagai berikut: 

. . . akang lebih baik, lebih intensiflah dibandingkan dengan s‟karang. S‟karang 

itu kalau seng salah pendidikan di sekolah itu PKn, Pendidikan Kewarganegaraan. 

Itu dia lebih menyangkut soal kewarganegaraan secara umum, bagaimana harus 

menjadi warga negara Indonesia yang baik. Tetapi soal moral bangsa itu 

kayaknya kurang deh! Kalau dulu „kan katong, akang pung nama bidang studi itu, 

Pendidikan Moral Pancasila. Jadi moral bangsa ini yang mengacu kepada 

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Itu yang katong dapatkan di sekolah. 

Kalau soal pendidikan kewarganegaraan itu, lebih banyak menyangkut peraturan, 

undang-undang, hukum-hukum. Tapi kalau di tingkat SD, SPM itu, mungkin soal 

hukum, peraturan itu seng terlalu banyak yang diberikan, karena tingkat 

kemampuan siswa untuk menerima itu „kan memang masih di bawah. Kecuali, 

kalau dia sudah SMA, atau dia mahasiswa. Dengan demikian, sebenarnya dasar 
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 Wawancara dengan Pdt. Ny. L. L., tanggal 10 September 2012. Sebagai tambahan (pen), tentu kita masih 

ingat kejadian tahun 2010 lalu ketika publik di tanah air dihebohkan dengan berita keteledoran Ketua MPR, Taufiq 

Kiemas, saat membacakan rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini terjadi justru ketika ia tengah 

memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada hari Jumat, 1 Oktober 2010, di Monumen Pancasila 

Sakti, Jakarta. Peristiwa itu sontak menjadi buah bibir pada pemberitaan media-media di tanah air, oleh karena 

keteledoran ini justru dilakukan oleh seorang pejabat tinggi negara sekelas Ketua MPR. Lihat salah satu beritanya 

pada: http://nasional.kompas.com/read/2010/10/01/11091363/Duh..Taufiq.Kiemas.Keseleo.Lidah.Lagi. 
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untuk mengetahui, mengenal Pancasila dan menjadi bahagian kehidupan warga 

negara Indonesia itu, yang seharusnya tertanam dari kecil, itu tidak lagi.
56

 

 

Oleh sebab itu, menurutnya jika fakta kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini 

seolah tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka tampaknya ada yang bermasalah pada diri 

pihak pengelola negara, dan bukan pada dasar negaranya. Karena itu, ia mengatakan bahwa: 

Fakta berbangsa kita yang sebenarnya, masyarakat ini perlu mengkritisi bukan 

soal Pancasilanya yang mau dihilangkan. Tetapi orang-orang yang duduk 

mengelola pemerintahan itu sendiri. Apakah mereka adalah orang-orang yang 

mengacu kepada Pancasila itu, atau mereka sudah menyimpang daripadanya? 

Beta kira itu! Karena masalahnya bukan pada dasar negara kita, tetapi pada 

pengelolanya itu. Jadi, kalau pengelolanya sendiri mereka tidak mengacu kepada 

dasar negara Indonesia, mau di bawa ke mana bangsa ini?
57

 

 

Sependapat dengan informan di atas, seorang informan lain juga mengakui bahwa 

Pancasila masih sangat relevan bagi keberlangsungan bangsa Indonesia. Ia menegaskan bahwa: 

Justru bagi beta, bahwa tidak ada sesuatu yang bisa kita pakai ke depan untuk 

mengawal seluruh proses perkembangan dari bangsa ini, yaitu Indonesia, selain 

Pancasila saja. Jadi kalau ada upaya-upaya untuk menggeserkan Pancasila sebagai 

dasar negara, ada upaya untuk itu, beta rasa bahwa satu waktu katong akan 

kehilangan kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Ketika dasar yang sudah 

diletakan untuk menyatukan kita dari perbedaan-perbedaan yang ada menjadi satu 

itu dia bisa terwujud, bagi beta samua punya kerinduan bahwa Pancasila itu harus 

katong kawal dia. 

Bagi beta, Indonesia kalau ke depan masih bisa dipertahankan, cuma satu-satunya 

nilai „tuh, Pancasila katong musti pake akang untuk alat pemersatu.
58

 

 

Informan ini pun tidak memungkiri, bahwa polemik dalam kenyataan hidup bernegara 

saat ini, berkaitan erat dengan perhatian yang bergeser terhadap pemahaman tentang Pancasila: 
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 Wawancara dengan Pdt. Ny. L. L., tanggal 10 September 2012. Dalam penuturannya, ada kata akang, 

yang biasanya dilafalkan dalam dialek Ambon untuk menggantikan ungkapan hal itu. Sebagai tambahan (pen), 

bahwa polemik soal peleburan mata pelajaran Pendidikan Pancasila ke dalam Pendidikan Kewarganegaraan sempat 

mencuat di tahun 2011 lalu. Saat itu pemerintah dituntut agar segera mengembalikan status mata pelajaran 

Pendidikan Pancasila terpisah dari Pendidikan Kewarganegaraan. Sebab, ada sinyalemen bahwa langkah peleburan 

yang pernah diambil sebelumnya merupakan bentuk distorsi dan simplifikasi terhadap esensi Pendidikan Pancasila. 

Lihat beberapa beritanya pada: 

http://edukasi.kompas.com/read/2011/05/28/17265746/Kembalikan.Pendidikan.Pancasila 

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/222773-krisis-toleransi--pancasila-direvitalisasi 

http://edukasi.kompas.com/read/2011/05/28/17535120/MPR.Peleburan.Pancasila.adalah.Distorsi 
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 Wawancara dengan Pdt. Ny. L. L., tanggal 10 September 2012. 
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 Wawancara dengan Pdt. H. H., tanggal 04 Oktober 2012. Dalam penuturannya, ada disebutkan kata pake, 

yang sebetulnya hanya bentuk pelafalan untuk kata pakai. 

http://edukasi.kompas.com/read/2011/05/28/17265746/Kembalikan.Pendidikan.Pancasila
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/222773-krisis-toleransi--pancasila-direvitalisasi
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Itu yang jadi tantangan par katorang. Sebenarnya semangat untuk tetap 

menghidupkan, tetap me-refresh Pancasila, harus tetap dilakukan. Apalagi kita 

berjalan dengan perubahan situasi, yang beta takutkan generasi kita ke depan itu, 

dia sudah tidak mengakar lagi, terkait dengan Pancasila itu. Memang dulu-dulu 

katong masih punya P4 dan segala macam, untuk mendalami itu . . . di mana bagi 

beta itu juga penting . . . kalau katong mau coba geserkan ideologi dari Pancasila, 

ya memang agak susah. Itu yang jadi perekat bagi katorang sampe hari ini. 

. . . ketika katong mulai memasuki era reformasi, waktu zaman Orde Baru beta 

lihat penekanan terhadap Pancasila sangat besar. Yah, walaupun memang kadang-

kadang mereka katakan itu dia sudah melampaui batas-batas kemanusiaan. Tapi 

ketika maso di era reformasi, dia mulai bergeser. Dan seakan-akan juga 

pemerintah seng talalu punya banyak kekuatan untuk itu. Sehingga katong kalau 

nonton di televisi, baca di koran setiap hari itu, katong melihat bahwa orang 

dengan mudah bisa mengungkapkan saja apa yang dia inginkan dan dia mau 

lakukan, dengan tidak lagi menghormati bahwa di situ ada nilai-nilai yang musti 

dijunjung: persatuan dan kesatuan. Lima sila itu „kan bila dijelaskan lebih dalam 

„kan, dia mengandung banyak hal yang sebenarnya dia bisa menuntun katong 

sebagai orang-orang yang hidup di sini, jadikan rambu untuk itu. Tapi setelah 

reformasi, beta cenderung melihat bahwa katong kehilangan kesadaran itu. Lalu 

dia tidak lagi menjadi sesuatu yang ditekankan, sehingga generasi yang bawah ini, 

dong cuma bilang Pancasila, satu, Ketuhanan Yang Maha Esa dan seterusnya 

sampe kelima. Tapi apa yang terkandung di dalamnya?
59

 

 

Pandangan yang hampir mirip dengan kedua informan di atas, juga diungkapkan oleh 

seorang informan lainnya. Sejauh yang diamati, ia menuturkan bahwa: 

. . . orang punya kesadaran tentang kebhinekaan itu menurut beta, dia mulai 

luntur, akibat dari, misalnya di kurikulum, Pancasila „tuh su kurang mendapat 

perhatian. Dulu „kan ada penataran P4, atau juga kurikulum di s‟kolah dasar 

sampe s‟kolah menengah pertama itu, bahkan di mahasiswa tuh, PMP. Itu „kan 

dalam kurikulum dia menjadi mata pelajaran yang, justru kalau orang seng lulus 

itu, dia seng bisa nai k‟las. Dulu „tuh „kan Agama dan PMP, itu kalau nilai merah, 

seng boleh naik k‟las. Walaupun nilai yang lain cukup bagus. Nah, nilai-nilai ini 

yang sementara hilang. Beta seng tau ee… Tapi beta liat sepertinya begitu! 

Sehingga orang anggap yaa… Padahal, orang belajar PMP „tuh „kan dalam rangka 

bagaimana menghayati diri sebagai orang Indonesia, di dalam dia punya 

kehidupan. Dan bagaimana dia menjalani hidup sebagai orang Indonesia dalam 

kebhinekaan itu. Jadi lima sila „tuh bukan cuma katong hafal akang. Tapi 

bagaimana katong menghayati dia. Itu yang menurut beta skarang dia pung nilai-

nilai itu su mulai luntur. 
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 Wawancara dengan Pdt. H. H., tanggal 04 Oktober 2012. Dalam penuturannya, ada tiga kata yang 

biasanya dilafalkan dalam dialek Ambon. Kata katorang, sebetulnya merupakan bentuk yang lebih panjang dari kata 

katong, dan maknanya pun sama, yaitu untuk menyebut kata kita atau kami. Dua kata berikutnya, masing-masing 

kata maso dan talalu, sebenarnya hanya merupakan pelafalan untuk kata masuk dan terlalu. 
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Dolo katong di STT, di Ospek malah harus penataran P4 dulu. Jadi di tahun-tahun 

itu, kesadaran bela negara „tuh tinggi skali dan karena itu sebagian besar 

mahasiswa STT dolo „tuh jadi resimen mahasiswa. Dan karena waktu itu ada 

sistem Hankamrata, yang katong bukan hafal saja, tapi hayati akang. 

Jadi, beta kira sebetulnya pemerintah dia harus lebih tegas lagi tentang bagaimana 

menegakkan Pancasila di semua kalangan, sehingga kesadaran sebagai Indonesia 

„tuh dia kembali tumbuh. Karena tanpa Pancasila, Indonesia bisa bubar!
60

 

 

 

D. Pengalaman Hidup Berbangsa di Indonesia Menurut Pendeta GPM 

Pada bagian yang berikut ini, akan dipaparkan pendapat-pendapat yang diungkapkan oleh 

kurang lebih delapan belas (18) orang informan, terhadap soal: “Bagaimana pengalaman hidup 

berbangsa di Indonesia menurut pemahaman Pendeta GPM?” Keseluruhan pendapat mereka 

akan dikemas ke dalam sejumlah tipologi yang “agak bernada kontradiktif.” Hal ini bisa terjadi 

oleh karena berbagai pemahaman yang mereka ungkapkan, agaknya telah turut dibentuk – dan 

diberangkatkan – dari pengalaman menghadapi kenyataan berbangsa dan bernegara di Indonesia. 

 

1. Indonesia dalam Hegemoni Islam 

Adanya pandangan yang secara umum telah diterima, bahwa populasi umat Islam adalah 

yang dominan berdasarkan jumlah pemeluk agama di Indonesia, tidak juga diabaikan dalam 

pemahaman Pendeta GPM. Pandangan umum yang kemudian memantik dikotomi “mayoritas-

minoritas” itu, larut pula pemahaman Pendeta GPM mengenai kenyataan berbangsa dan 

bernegara di Indonesia. Fakta-fakta perlakuan diskriminatif oleh mayoritas terhadap minoritas 

yang kian riuh dalam satu-dua dasawarsa belakangan, justru menjadi angle (sudut) tersendiri 

bagi Pendeta GPM untuk membentuk pemahaman mereka tentang Indonesia. 

                                                           
60

 Wawancara dengan Pdt. P. R., tanggal 09 September 2012. Dalam penuturan informan ini, ada 

disebutkan kata su, yang biasanya disingkat untuk menyebut kata sudah. 
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Kesadaran bahwa hegemoni Islam telah begitu dominan di Indonesia selama ini, 

langsung diungkapkan oleh informan pertama yang ditemui. Hal ini menjadi menarik, sebab 

sepanjang penuturannya perihal apa yang ia pahami tentang Indonesia – dalam kedudukan 

sebagai nation-state tentunya – ada aksentuasi yang mencolok terhadap eksistensi kalangan 

Islam, dalam polemik hidup berbangsa dan bernegara. Pendapat-pendapat yang diungkapkannya 

dapat diringkas sebagai berikut: 

Sebenarnya par beta secara pribadi, Indonesia dari kemerdekaan mulai 

diproklamirkan oleh Soekarno dan tokoh-tokoh proklamator, beta kira dia punya 

tujuan sungguh baik. Dia berupaya untuk bagaimana negara Republik ini ada 

dalam satu kesatuan. Kesatuan walaupun berbeda-beda suku, bangsa, ras, 

golongan, agama, tapi harus hidup yang baik. Katong tahu bahwa Indonesia „nih 

dia sangat berragam budaya, karakter sesuai deng dia pung wilayah. Daerah Jawa, 

daerah Kalimantan, daerah Sulawesi. Tapi, karena katong disatukan, sehingga 

katong pung komitmen bersama untuk membangun bangsa ini, dia betul-betul 

harus berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dari generasi ke generasi harus tetap 

menjaga ini, hidup persekutuan sebagai bangsa dari berbagai kalangan, suku dan 

ras ini. Cuma akhir-akhir belakangan ini, nilai itu sudah sangat terkikis habis. 

Kalau par beta, beta bukan apa, tapi di kalangan katong orang Kristen itu bisa saja 

tetap ada. Tapi di kalangan Muslim, sulit! Artinya, sulit karena paham dorang 

„kan beda-beda „kan? Islam „tuh „kan banyak golongan. Kadang-kadang dorang 

punya ajaran-ajaran juga, kadang-kadang su menyalahi katong pung dasar 

Pancasila itu. Sudah tidak punya tujuan awal seperti yang inginkan dari generasi 

ke generasi. Sehingga katong liat terjadi demo-demo, kekerasan-kekerasan. 

Agama itu sebagai tameng. 

. . . belakangan ini, rasa nasionalisme di kalangan tokoh-tokoh bangsa ini sudah 

terkontaminasi dengan ajaran-ajaran agama yang, “ismenya”, karena mungkin 

juga Islam lebih besar di negara ini, sehingga kekuatan itu yang memberikan 

kesombongan golongan, bahwa dong lebe basar, dong kuat dan dong segala 

macam. 

. . . pesantren itu juga „kan membuat pengotakan orang . . . pesantren-pesantren su 

ada, akhirnya bikin dong sendiri seng ada pung rasa nasionalisme dengan orang 

laeng. 

. . . lambat atau cepat, proses Islamisasi tuh pasti jalan di Indonesia ini . . . contoh 

saja katong waktu kerusuhan, di Bula sana. Itu „kan beberapa desa Kristen 

diislamisasikan . . . kanapa musti waktu kerusuhan dong paksa orang Kristen 

untuk masuk Islam. Apakah orang Islam yang ada di wilayah Kristen katong 

paksa? Coba cek, ada desa Islam apa yang dipaksa masuk Kristen? „kan seng ada! 

Tapi di Bonfia, di Sales, itu samua sudah masuk Islam . . . Seram Timur. 

Jadi beta kira Indonesia sekarang ini, seperti yang Bapa-bapa pendiri negara ini 

harapkan, masih ada tapi sedikit sekali. Artinya dari realitas katong pung 
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kehidupan sekarang „nih, contoh-contoh saja katong pung orang Kristen sekarang 

dalam diskriminasi. 

Kalau katong mau lihat di televisi-televisi tuh, negara bukan diatur oleh 

pemerintah lagi, tapi negara nih sudah diatur oleh Islam.
61

 

 

Informan yang berikutnya pun turut membenarkan hal ini. Ia melihat bahwa fanatisme 

mayoritas telah menjadi momok yang kerap berpotensi mengancam keutuhan negara: 

. . . masalah-masalah agama nih juga dia mengganggu kestabilan, keamanan . . . 

orang melihat agama terpisah dari satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia . . . dia 

lebih fokus kepada nilai fanatis, fanatisme agama dia lebih kuat! 

. . . Indonesia „nih di ambang kehancuran! . . . yang menahan Indonesia „nih „kan 

orang Islam, bisa saja satu waktu Indonesia „nih jadi negara Islam, kalau 

kekuasaan ada di tangan dia. Su terasa to? Ruang untuk orang Kristen tuh kan su 

mulai kecil. Dan ini „kan kaco! Instansi-instansi pemerintah „tuh „kan lebih 

banyak Islam yang menguasainya.
62

 

 

Pada kesempatan yang lain, seorang informan juga mengakui, bahwa dikotomi 

keagamaan (mayoritas-minoritas) seolah telah menyebabkan yang mayoritas bisa leluasa 

membalut kekuasaan negara dengan berbagai kepentingannya secara sepihak. Ia melihat, bahwa: 

. . . ada tarik-menarik kepentingan-kepentingan di antara mayoritas dan minoritas, 

itu yang menyebabkan negara seakan-akan cenderung lebih berpihak kepada 

mayoritas, karena mungkin juga kalau mayoritas ini bagoyang „kan, bisa-bisa 

kekuasaannya (pemerintah) juga terganggu . . . sepertinya negara takut pada 

gelombang mayoritas.
63

 

 

Karena itu, menurut informan yang lainnya lagi, bahwa sebetulnya di Indonesia telah 

menggejala banyak sindrom ketidaknormalan; termasuk sindrom dikotomi mayoritas-minoritas. 
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 Wawancara dengan Pdt. Ny. J. P/T., tanggal 06 Agustus 2012. Di dalam penuturannya, informan Nini 

juga banyak sekali menggunakan kata-kata yang biasanya dilafalkan dalam dialek Ambon. Misalnya, kata par yang 

biasa dilafalkan untuk menyebut kata untuk, kepada, bagi. Tapi dalam konteks kalimat ini, kata ini lebih tepat 

diartikan sebagai kata menurut (par beta = menurut saya). Lalu kata dorang, biasanya digunakan untuk menyebut 

kata mereka. Ada pula padanan kata dong lebe basar. Kata dong biasanya digunakan orang Ambon untuk menyebut 

mereka – bentuk panjang dari kata dorang. Sedangkan kata lebe dan basar, adalah pelafalan untuk kata lebih dan 

besar. Kemudian kata laeng, yang biasanya dilafalkan untuk menyebut kata lain. Padanan kata kanapa dan musti, 

juga merupakan pelafalan untuk kata-kata kenapa dan mesti. Sementara pada kalimat yang dicetak tebal, hanya 

dimaksudkan untuk memberi tekanan pada kalimat dimaksud. 
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 Wawancara dengan Pdt. Ny. J. R/P., tanggal 07 Agustus 2012. Di dalam penggalan pendapatnya, ada 

kata kaco, yang sebetulnya hanya bentuk pelafalan dari kata kacau. 
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 Wawancara dengan Pdt. (Kol. Purn) Th. T., tanggal 03 Oktober 2012. Informan ini ada menyebutkan 

kata bagoyang, yang sebetulnya merupakan pelafalan orang Ambon untuk kata bergoyang. Dalam hal ini, yang 

maksudkan lebih kepada pengertian terguncang, terancam, dsb, terhadap suatu posisi tertentu. 
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Ia mengungkapkan, bahwa “kita punya pasungan-pasungan sindrom di kehidupan bernegara ini 

yang begitu kuat . . . sindrom mayoritas-minoritas . . .”
64

 

Sementara menurut informan yang berikutnya, dalam mengamati posisi gereja di tengah 

realitas berbangsa dan bernegara saat ini, maka sebetulnya ada begitu banyak persoalan sosial-

keagamaan yang harus dihadapi gereja; termasuk GPM. Menurutnya, tidak dapat dipungkiri 

misalnya, tentang fenomena merebaknya hegemoni Islam di Indonesia. Ia mengatakan bahwa: 

. . . sebagai pendeta GPM; sebagai warga gereja tapi juga sebagai warga bangsa 

dan negara, ada banyak persoalan-persoalan sosial, dan khusus persoalan agama-

agama salah satunya, yang juga lalu sering dipertanyakan tentang keindonesiaan 

itu sendiri. Sebab gereja berhadapan dengan . . . bagaimana proses-proses 

keislaman. Dan GPM juga berhadapan dengan persoalan itu . . . kalau katong liat 

keindonesiaan dalam konteks nasional, secara keseluruhan, maka mungkin juga 

katong harus bertanya lagi tentang kehidupan keindonesiaan kita secara bersama-

sama. Sebab sadar atau pun tidak, dan memang fakta telah membuktikan bahwa 

proses-proses mengarah kepada syariat Islam di Indonesia itu sudah sangat kuat.
65

 

 

Kenyataan yang sama juga diamati secara seksama oleh informan lainnya. Dengan 

mengutip pemikiran dari beberapa teolog Kristen di Indonesia – yang telah sejak lama concern 

terhadap persoalan-persoalan keindonesiaan – maka informan ini mengungkapkan, bahwa: 

. . . kalau beta baca pikiran dari T. B. Simatupang . . . dan itu ditindaklanjuti oleh 

Pa‟ Eka Darmaputra . . . bahwa memang kita gereja ini, umat Kristen ini berada 

pada tiga kekuatan yang saling tarik-menarik, tiga kekuatan yang luar biasa, 

ibaratnya tali-temali, yakni kekuatan Islam, kemudian kekuatan birokrasi 

kekuasaan, dan kekuatan rakyat.
66

 

 

Kemudian terkait dengan hadirnya Islam sebagai kekuatan pertama – sebagaimana yang 

dia ungkapkan di atas – maka dalam penuturan selanjutnya, ia menjelaskan bahwa: 

. . . ternyata „kan kekuatan Islam „kan tidak pernah berhenti „kan? Tidak pernah 

stop. Katong mesti sadar bahwa yang selama ini „kan mimpi besar yang dibangun 

oleh kekuatan Islam adalah membangun Islamic State, Negara Islam. Tapi 

berbagai manuver kekuatan-kekuatan Islam dalam rangka menghadirkan Islamic 

State itu, mandul, macet! Padahal ‟kan kita punya janji nikah ada dalam NKRI to? 
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Jadi, jangan pernah kita tidur dan terbuai bahwa Islam akan stop dengan barang 

itu, tidak! Kalau katong lihat secara desain, akang bergeser s‟kali. Tadinya 

kekuatan di Orde Baru itu, bahkan sampai refomasi, ada upaya untuk 

mewujudkan mimpi besar Islamic State, Negara Islam. Katong Islam di Indonesia 

terbesar di dunia to? Islam di Indonesia bahkan diobok-obok, dilecehkan, dioceh, 

dihina, bahwa „kamu mayoritas tidak bisa bikin negara Islam, bagaimana?‟ 

Negara-negara Islam, OKI, mereka menertawai katong pung tokoh-tokoh Islam. 

. . . mimpi besar itu „kan, dia seng stop di situ. Setelah berbagai upaya, contoh 

tujuh kata Piagam Jakarta, kemudian perjuangan DI/TII, Masyumi dengan 

mendirikan negara Islam, gagal, Islam s‟karang dia lalu, yang beta bilang tadi 

„tuh, mimpi besar, Islamic State, Negara Islam. Tetapi, yang dibangun s‟karang 

dalam rangka pencapaian tujuan itu, adalah Islamic Society . . . membangun 

masyarakat Islam yang fundamentalis, yang fanatik. Makanya semua tv „kan 

disunati. Pagi, siang, malam, samua pada Islam abis. Ini yang telah dibangun! 

Artinya ini pikiran yang beta bangun, beta baca akang. Mereka membangun 

Islamic Society, masyarakat Islam yang fundamentalis. Bangun pagi buka tv, 

adzan, siraman rohani Islam, ini apa? 

Jadi mereka membangun masyarakat Islam, manusia Islam yang fanatik, yang 

fundamentalis.
67

 

 

Kenyataan miris ini juga ternyata diamati secara gamblang oleh informan lainnya. 

Berdasarkan pengalamannya melayani di beberapa jemaat yang berada di sekitar daerah berbasis 

komunitas Muslim, maka pendapatnya dapat diringkas sebagai berikut: 

Beta liat, politik di negara „nih, politik dominan Islam. Sehingga dia sangat 

memenangkan Islam. 

. . . mau bilang negara ini, negara Pancasila, dia pung nilai-nilai su luntur. 

Artinya, voor beta sementara waktu beta bilang, negara „nih su negara Muslim! 

Artinya, walaupun beta Kristen, tapi beta memahami, lihat media-media samua 

seng ada, malah katong „nih seng punya peranan lagi di media-media, televisi, 

samua chanel itu, samua Muslim. Dan politik-politik „nih politik Muslim samua. 

Jadi, walaupun secara resmi dia belum dinyatakan, tapi prakteknya su ada. 

. . . dari tekanan dunia juga, dalam artian karena dong su membesar-besarkan 

Indonesia sebagai penduduk Muslim yang terbesar di dunia, sehingga membuat 

kaum Muslim „tuh mereka punya tekad idealisme tertentu untuk . . . 

mengandalkan kekuatan Muslim. Walaupun negara „nih bukan negara Islam, tapi 

karena dunia melihat Indonesia „nih sebagai berpenduduk Muslim terbesar di 

dunia, „nah itu yang tokoh-tokoh Muslim pakai akang sebagai: „berarti katong 

musti ada pung kekuatan bangun Muslim di sini‟. Itu yang akang mempengaruhi 

semua sendi-sendi pemerintahan. Samua bangkit! Dari pusat dia punya strategi, 

sampe akang turun di desa-desa, pelosok-pelosok, samua bagitu. Deng sistem 
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 Wawancara dengan Pdt. T. J. E., tanggal 18 Agustus 2012. Di dalam penuturan informan ini, ada 

disebutkan tentang kata abis, yang sering dilafalkan untuk kata habis. Selain itu, ada pula istilah-istilah yang dicetak 

tebal dengan maksud untuk menambahkan tekanan pada istilah dimaksud.  
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transmigrasi, sistem penyebarluasan penduduk di daerah-daerah kurang padat 

penduduk. . . 

. . . memang akang pung gejolak su muncul . . . waktu dong mau membangun 

ideologi baru tuh, dia pung gejala su muncul, sehingga s‟karang dong pake 

strategi semacam istilah jihad. Di mana ada orang biking orang Islam di mana, 

mereka berjihad sama-sama.
68

 

 

Dari penuturan seorang informan yang lain, didapati pula informasi menarik soal 

pelaksanaan program transmigrasi dari pulau Jawa ke Maluku – khususnya di pulau Buru – 

beberapa dasawarsa silam. Program pemerintah ini disinyalir turut diboncengi strategi Islamisasi. 

Sinyalemen ini dibuktikan ketika sejumlah transmigran di pulau Buru – setelah sampai di daerah 

transmigrasi – kemudian meminta dibaptis ulang, dan menjadi warga GPM. Informan ini sendiri 

pernah membaptis sejumlah transmigran, yang mana di awal kedatangan mereka sementara 

tercatat beragama Islam. Belakangan baru diketahui, bahwa identitas tersebut – beragama Islam 

– adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi agar bisa diikutsertakan sebagai transmigran. 

Kisah ini bisa disimak lewat penuturan informan yang bersangkutan, berikut ini: 

. . . lalu masuk transmigrasi. Nah, transmigrasi yang masuk itu juga dia pung 

cerita sendiri. Dong datang dari sana itu kalau seng dengan identitas Islam, seng 

boleh, seng dapat datang. Jadi ada yang Kristen, tapi karena waktu mau jadi 

transmigran, akhirnya dong rubah identitas samua Islam. Ketika dong sampe di 

sana, t‟rus dong diam. Tapi di lokasi-lokasi transmigrasi tuh „kan Pa pung tugas. 

Ada pegawai-pegawai transmigrasi, ada pemborong-pemborong yang masih kerja 

dong pung rumah-rumah di sana, deng irigasi-irigasi. Lalu dong (transmigran) 

tanya: “Pa, di sini apa memang ada orang Kristen?” Lalu masyarakat yang 

Kristen, ada anana Ambon banyak, dong bilang: “ya, kita ini orang Kristen. 

Mengapa?” (Lalu yang transmigran jawab): “Bapa kita ini  pada awalnya Kristen, 

tapi untuk bisa ikut transmigrasi, yah kita harus jadi Islam. Identitas kita ini 

dirubah semua.” Lalu dong (orang Ambon) tanya: “Mas, kalau begitu, bisa kasih 

bukti kalau memang awalnya Kristen?” Lalu dong (transmigran) tunju dong pung 

surat baptis, dong pung surat sidi, dong pung surat nikah, dong pung Alkitab, 
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 Wawancara dengan Pdt. Y. P., tanggal 09 Agustus 2012. Di dalam penuturan pendapatnya, informan ini 

juga tidak kalah banyak menggunakan kata-kata yang umumnya dilafalkan dalam dialek Ambon. Misalnya, kata 

voor, yang tampaknya merupakan kata serapan dari bahasa asing pada zaman kolonial. Hingga kini kata ini masih 

fasih dilafalkan dalam dialek Ambon. Dalam pelafalannya, kata voor juga mirip dengan pelafalan kata par, di mana 

keduanya memiliki pengertian yang sama, yakni: untuk, kepada, atau menurut. Penggunaan padanan kata “voor 

beta” di awal kalimat seperti dalam kutipan ini, lebih merujuk pada pengertian “menurut saya atau menurut pendapat 

saya.” Kata-kata lainnya, seperti: bagitu, deng, dan biking, sebetulnya hanya merupakan bentuk pelafalan dalam 

dialek Ambon terhadap kata-kata: begitu, dengan, dan bikin. 
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deng dong pung Nyanyian Rohani yang Jawa itu. Sudah, lalu katong pung anana 

bilang, kalau bagitu daftar . . . Akhirnya dong biking daftar basar, daftar kolektif. 

Jadi papa, mama, anana samua maso. Lalu dari itu katong pung orang di sana, 

dong bawa di klasis. Lalu kemudian dong bilang: “Pa, ini dong minta mau 

dibaptis, dibaptis ulang.” Lalu hari itu Pa bale telepon ke Ambon. Lalu sudah, 

karena untuk memperjelas dong pung identitas lagi, baptis saja. Lalu baptis!
69

 

 

Sementara itu, banyak informan lain yang juga melihat bahwa ekses kebangkitan gerakan 

Islam fundamental yang menjamur pasca Orde Baru, justru seolah-olah telah mereduksi 

legitimasi kekuasaan negara. Pertama-tama, gerakan-gerakan ini agaknya telah menjadi paradoks 

bagi idealisme persatuan dan kesatuan Indonesia. Ada informan yang berpendapat demikian: 

“…masalah-masalah agama, kelompok-kelompok sektarian . . . ini „kan dia membuat katong 

(kita) bertanya-tanya, yang dimaksudkan dengan Indonesia itu seperti apa? Kalau Indonesia itu 

dia ada untuk mempersatukan, nah bagaimana dengan hal-hal ini? Hal-hal ini „kan lahir 

kemudian membuat banyak sekali „gap-gap‟ di dalam negara ini.”
70

 

Kemudian berbagai aksi represif yang kerap dilakukan atas nama membela kenyamanan 

dan kepentingan pihak mayoritas, dengan serta-merta telah pula mengebiri hak-hak berbangsa 

dan bernegara dari pihak minoritas. Aksi militansi yang kian marak dan meresahkan semacam 

itu, menurut Pendeta GPM, salah satunya simbolisasinya lewat aksi-aksi Organisasi Massa 

(Ormas) berbasis Islam: Front Pembela Islam (FPI). Sepak terjang cenderung dinilai anarkis dan 

meresahkan, bahkan sulit luput dari perhatian publik. Tidak jarang tindakan-tindakan mereka 

malah dianggap telah melebihi kewenangan alat-alat keamanan negara sendiri. 

                                                           
69

 Diceritakan dalam wawancara dengan Pdt. (Em). A. L., tanggal 02 September 2012. Dalam informasi 

selanjutnya, diketahui bahwa sejumlah informan yang diceritakan ini turut menjadi korban pada kerusuhan Maluku 

beberapa tahun lalu itu. Saat ini sebagian dari mereka telah direlokasi di salah satu jemaat relokasi di negeri Passo. 

Selain itu, dalam kutipan cerita informan ini, terdapat juga tiga kata yang biasanya dilafalkan dalam dialek Ambon. 

Kata anana, biasanya dilafalkan untuk mempersingkat kata anak-anak. Lalu kata tunju, sebetulnya mengadung arti 

menunjukkan. Dan kata bale, biasanya dilafalkan untuk menyebut kata balik atau kembali. 
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 Wawancara dengan Pdt. W. L., tanggal 25 Agustus 2012. 
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Sebagaimana yang diamati oleh seorang informan berikut ini, bahwa tanpa sadar FPI 

seolah telah menjadi simbol arogansi mayoritas. Ia mengatakan, bahwa: 

Ada kelompok-kelompok mayoritas yang punya kekuatan, malah ada yang 

mengambil alih lembaga-lembaga negara seperti kepolisian, tentara, misalnya 

FPI. Front Pembela Islam „tuh „kan dia banyak kali ambil hak-hak polisi, hak-hak 

tentara. Lalu dia melakukan kekerasan, ketidakadilan…itu „kan karena nilai-nilai 

Pancasila seng ditegakkan secara baik.
71

 

 

Informan lain pun turut membenarkan hal ini, katanya: “Negara ini „kan hukumnya lebih 

berpihak kepada yang mayoritas ketimbang katong yang minoritas. FPI tuh dia merajalela, 

seolah-olah dia yang menentukan, dia yang sebagai lembaga hukum, menentukan mana yang 

baik, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang tidak. Itu „kan konyol!”
72

 

Informan lain yang berpendapat senada, juga mengatakan bahwa: “FPI dengan 

gampangnya menghalangi orang untuk beribadah. FPI bisa dengan enaknya menghantam orang 

di jalan, sarana-sarana yang dia mau . . . Sebetulnya negara mau jadi apa, kalau semua orang mau 

jadi begitu? Peran polisi „tuh di mana?”
73

 

Padahal menurut informan yang lain: “. . . ini „kan negara. Harusnya samua alat negara 

berfungsi untuk melakukan tanggung jawab untuk kepentingan rakyat. Jangan ada lagi kekuatan-

kekuatan di luar negara, yang mau bikin diri macam alat negara lagi! . . . bongkar orang punya 

tampa usahalah, pigi segel ini dan segel itu. Polisi di mana?”
74

 

Karena itu, bagi informan yang lainnya lagi, sepak terjang kelompok-kelompok sektarian 

semacam FPI dan yang sejenisnya, patut disayangkan, sebab bukan tidak mungkin gejala 

semacam itu akan berpotensi menimbulkan gejolak disintegritas di masyarakat. Oleh karena itu, 
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 Wawancara dengan Pdt. Y. P., tanggal 09 Agustus 2012. 
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 Wawancara dengan Pdt. Ny. J. H/B., tanggal 08 Agustus 2012. 
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 Wawancara dengan Pdt. Ny. Th. U/E., tanggal 13 Agustus 2012. 
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ini ada menyebut kata tampa, yang biasanya dilafalkan dalam dialek Ambon untuk menyebut kata tempat. Begitu 

juga dengan kata pigi yang dilafalkan untuk menyebut kata pergi. 



92 

ia mengungkapkan pendapatnya dengan mengatakan, bahwa: “Beta sangat menyayangkan itu 

juga, bahwa pemerintah seng tegas. Padahal ancaman disintegrasi semakin hari semakin terasa, 

akibat daripada keresahan banyak pihak yang diperlakukan tidak adil oleh kelompok mayoritas. 

Dan katong memang sangat rasakan itu, dan katong prihatin terhadap bangsa ini . . . karena 

pemerintah seng arif melihat hal ini . . .”
75

 

 

2. Indonesia dalam Paradoks Keindonesiaan 

Menyimak realitas paradoksal di Indonesia saat ini, ada beberapa pandangan informan 

yang secara umum dirumuskan berdasarkan kenyataan ini. Di samping beberapa tipologi khusus 

yang membingkai sejumlah pemahaman informan, berikut ada beberapa kutipan pendapat – 

bersifat umum – yang sengaja tidak diakomodir dalam point khusus. 

Misalnya, ada seorang informan yang kelihatannya agak keras ketika menyimak realitas 

kebangsaan saat ini. Dalam menyimpulkan apa yang dia pahami dan rasakan sebagai pendeta dan 

warga negara Indonesia, malah dengan tegas ia menyebut Indonesia sebagai: 

. . . negara yang amburadul! Amburadul dalam segala hal! Dia punya sistemnya 

amburadul. Dia punya manusianya juga amburadul. Para pemangku kepentingan 

juga amburadul. Sampe di dia pung grass root samua amburadul! Karena 

memang katorang berkaca dari pemimpin yang memang sudah amburadul . . . jadi 

menurut beta, amburadul dari atas sampe di bawah! Karena ketidakmampuan para 

pemimpin kita dengan tegas untuk menyusun aturan yang tegas, aturan yang 

betul-betul bisa melindungi semua orang. Dan karena itu sapa saja bisa bertindak. 

Dan yang anehnya itu adalah, beta ambel contoh satu . . . Aceh, yang betul-betul 

sudah menyatakan secara resmi keinginan dorang untuk merdeka, itu negara 

masih fasilitasi dorang. Bahkan mau bikin dong jadi provinsi dengan 

keistimewaannya sendiri. Orang Aboru, yang cuma kasih naik bandera saja, itu 

dorang ditahan itu, ada yang sampe 15 taong, 20 taong. Negara model apa macam 

bagitu? Coba! Ini sebuah perilaku ketidakadilan yang sangat luar biasa, yang 

memang para pemimpin kita itu di berbagai lintas pemerintah, eksekutif, 

legislatif, yudikatif, semua sama. Seng berpihak kepada masyarakat. Dorang 

hanya berpihak kepada kelompok-kelompok tertentu. Kira-kira katong mau harap 

apa dari negara yang model macam bagini? 
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Itu beta pung pikiran. Mungkin terlalu ekstrim! Tapi itu beta pung pendapat 

secara pribadi, sebagai Pendeta GPM yang pernah melayani dan merasakan 

bagaimana sakitnya hidup bersama-sama dengan umat dan bagaimana katong 

pung perjuangan bersama-sama untuk keluar dari berbagai macam persoalan. 

„Nah, beta pung kesimpulan seperti itu!
76

 

 

Seorang informan lain, menyebut Indonesia ibarat sebuah laboratorium, tempat di mana 

setiap rezim yang berkuasa bisa bereksperimentasi terhadap kebijakan-kebijakan rezimnya. 

Secara lebih mendetail, ia menguraikan pemahamannya sebagai berikut: 

Indonesia „nih sebuah laboratorium dari berbagai macam proses-proses ujicoba. 

Ujicoba sistem politik dari satu rezim ke rezim yang lain. Ujicoba sistem-sistem 

pendidikan dari satu rezim ke rezim yang lain. Ujicoba sistem-sistem hidup 

beragama dari satu rezim ke rezim yang lain. Karena itu, pemerintah kita lebih 

banyak sibuk dengan bagaimana mengurus undang-undang, peraturan-peraturan 

pemerintah, mengamandemen Undang-Undang Dasar, sibuk dengan hal-hal itu 

saja. Karena orang lagi mengujicoba sebuah sistem. Padahal, instrument negara 

yang harus diperhatikan adalah rakyat. Kesejahteraannya, keadilannya, 

kesetaraannya, ini „kan yang harus diperhatikan! Apa yang katong dapat dari 

seluruh proses ujicoba itu? Atau apa yang katong dapat dalam laboratorium yang 

besar ini, yang Bhineka Tunggal Ika ini? Apa yang katong dapat? Yaa, dapa saki! 

. . . jadi ini laboratorium yang besar. Setiap rezim itu, laborannya berganti. Jadi, 

orang lupa bahwa menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara 

murni dan konsekuen, itu berarti bahwa saat ini katong hanya mengimplementasi 

ajaran-ajaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen, 

yang disebut oleh misalnya, T. B. Simatupang sebagai pengamalan terhadap 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Atau yang om Jo (Leimena) bilang, 

keinsyafan bernegara, keinsyafan berbangsa, dengan tetap melihat pada itu. Beta 

kira s‟karang saatnya katong hanya mengamalkan itu! Bukan lagi melakukan 

sebuah proses-proses ujicoba! Suka s‟kali berdiskusi, berdebat dengan barang-

barang yang sesungguhnya sudah jelas. Apa sih lemahnya Pancasila, coba? 

Sebagai sebuah ideologi bangsa, sebagai sebuah pandangan hidup, apa lemahnya 

Pancasila? Kalau dibilang bahwa dia itu adalah lahir dari kekayaan budaya-

budaya daerah menjadi satu ideologi bersama, apa lemahnya Pancasila kalau 

begitu? Bukankah itu kekayaan bersama? Karena seluruh nilai Pancasila itu 

adalah bagian dari kebaikan-kebaikan umum yang ada dalam budaya masyarakat 

Indonesia. Jadi, menjadi manusia yang Pancasilais itu yang s‟karang ada dalam 

proses menjadi, membentuk, sama deng katong menjadi bangsa. Tapi menurut 

beta, tidak dibenarkan bahwa dalam proses menjadi bangsa, katong lalu banyak 

sekali melakukan proses eksperimentasi berbangsa! Eksperimentasi politik-lah, 
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eksperimentasi pendidikan-lah, macam-macam. Masih bereksperimen, karena ini 

laboratorium to?
77

 

 

Sementara itu, seorang informan lain – yang kini sudah tidak lagi bertugas di jemaat, 

tetapi lebih banyak bergerak di bidang penelitian dan pengembangan GPM – mengemukakan 

pemahamannya tentang Indonesia, sebagai (aktivis) pendeta dan warga negara, katanya: 

Indonesia sebagai state, selalu beta bilang, selesai, tuntas! Tapi sebagai bangsa, 

becoming process, belum tuntas! Pembentukan sebagai bangsa belum tuntas. 

Karena kematangan berbangsa, terutama dalam kebhinekaan, itu yang sampai saat 

ini belum jadi, masih jauh! 

. . . terkait dengan itu, katong selalu bicara kesatuan, tapi dalam konsep teritorial. 

Katong seng pernah bicara persatuan. Katong bicara konsep teritorial, konsep 

kesatuan, dan sebagainya. Dan itu larinya ke unifikasi. Unifikasi ideologi, 

unifikasi perilaku, sampai unifikasi pelajaran di s‟kolah. Konsep persatuan dan 

kebhinekaan, wacana saja! 

Indonesia s‟karang ibarat tete ruga. Su di karing, tabulabale badang tapi masih 

tinggal topu dada tarus! 

. . . ketika beta terima Ma’arif Award, dalam sambutan award-nya beta bilang, 

katong sementara menjalani jalan disintegrasi. Dan disintegrasi „kan bangsa 

bukan cuma dilihat pada disintegrasi teritorial, tapi juga disintegrasi ideologi yang 

sementara terjadi, disintegrasi perilaku, disintegrasi semangat kebangsaan, „kan 

dilakoni dengan sangat telanjang oleh segelintir orang. Tirani minoritas! Tirani 

minoritas yang korup, tirani minoritas yang sewenang-wenang, tirani minoritas 

yang mengangkangi hukum. Dan tirani minoritas itu bergabung politisi, birokrasi, 

dan pemakai agama, seringkali. Dan voor beta itu disintegrasi. Dan memang 

bukan secara teritorial, tapi ideologi kebangsaan dihancurkan. Voor beta, lebe bae 

pecah secara teritori, daripada tinggal dalam bangsa yang seng jelas ideologinya 

apa!
78

 

 

Berikut beberapa tipologi pemahaman yang lebih spesifik mengakomodir sejumlah 

pemahaman, terkait pengalaman Pendeta GPM dalam menyikapi berbagai realitas paradoks yang 

terjadi dalam kenyataan berbangsa di Indonesia. 
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2.1. Degradasi Kebebasan Beragama 

Selama tahun-tahun belakangan ini, persoalan kebebasan beragama seolah-olah sedang 

menjadi anomali. Hal ini sekaligus kerap mencoreng nama Indonesia dalam soal pengelolaan 

pluralitas agama. Dikotomi mayoritas dan minoritas agaknya kian menajam dalam hubungan 

antar umat beragama di Indonesia. Walaupun sejak awal negara Indonesia tidak pernah didaulat 

sebagai negara agama, tetapi hegemoni agama dengan populasi mayoritas seolah ingin 

melegitimasi diri sebagai yang dominan. Dengan demikian, sadar ataupun tidak, hak-hak 

beragama dari kaum minoritas, seolah-olah dengan mudahnya dikesampingkan. Hal ini tentu saja 

menjadi pertanda, bahwa gejolak kemerosotan nilai-nilai kebebasan beragama, kian hari kian 

memprihatinkan di negara Pancasila ini. 

Seorang informan yang dulu pernah mengenyam pendidikan teologi di Jakarta 

memandang, bahwa konsepsi menjunjung tinggi kemajemukan dan keberagaman – termasuk 

dalam hal beragama di Indonesia – dalam banyak situasi hanya bersifat konseptual semata. 

Pasalnya, hal tersebut terkadang tidak terimplementasi sebagaimana mestinya dalam kenyataan 

riil di masyarakat. Ia mengungkapkan pemahaman dan pengalamannya sebagai berikut: 

. . . pluralitas itu „kan sudah menjadi fenomena yang tidak asing lagi. Tapi 

menurut beta punya pengamatan, itu hanya sebatas pada tataran konseptual, tidak 

pada tataran praksis. Karena, kalau memang pluralitas itu diberikan ruang di 

negara ini untuk dia bertumbuh dengan subur, berarti tidak bisa atas nama agama 

orang lain menindas sesamanya. Itu „kan hak asasi orang . . . jadi sebetulnya kalau 

mau dibilang katong ini majemuk, katong ini plural, itu hanya sebatas konsep 

saja. Tapi susah untuk diwujudkan pada tataran praksis . . . negara memang 

menjamin, tapi dia hanya sebatas aturan, tidak sampai pada pelaksanaan di 

lapangan. Kalau betul negara menjamin, kenapa orang harus dilarang beribadah. 

Ini pengalaman beta, walaupun mungkin beberapa puluh tahun yang lalu waktu 

katong masih kuliah di Jakarta. Mau cari tempat kost saja, orang musti tanya 

agama. Itu kan tidak wajar! Dapat tempat kost pun, aturannya tidak boleh 

beribadah. Begitu „kan tidak wajar sebetulnya. Karena itu „kan katong punya hak. 

Walaupun, yah kalau yang bersangkutan melarang, sebetulnya dia tidak punya 

hak untuk larang. Tapi „kan masyarakat ini sudah terbentuk dengan paham yang 

seperti itu. Walaupun tidak semua juga! Lalu, yang mayoritas terhadap minoritas 
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itu juga sangat nampak begitu. Dia tidak hanya nampak saat orang melaksanakan 

praktek-praktek keagamaannya sampai pada fungsinya saja. Tapi juga sampai 

pada aturan-aturan yang memang lebih memberi ruang kepada orang yang 

mayoritas, kepada kelompok mayoritas . . . menurut beta itu „kan tidak wajar!
79

 

 

Informan lainnya yang merupakan tokoh pemuda di Maluku – dalam pengamatan serta 

pengalamannya – juga mengaku prihatin dengan persoalan kebebasan beragama di Indonesia. 

Menurutnya: 

Upaya untuk undang-undang dibuat untuk menjamin kehidupan beragama, 

ternyata fakta membuktikan bahwa undang-undang itu malah sebaliknya, menjadi 

sesuatu yang dipegang oleh mayoritas untuk misalnya, melakukan kasus 

penutupan gereja-gereja. Dalam pertemuan KONAS Pemuda Tahun 2010 di 

Jakarta, kebetulan beta hadir. Teman-teman pemuda dikumpul, lalu masing-

masing katong diminta untuk bicara tentang „fundamentalisme‟. Lalu di sana, ada 

sharing terkait dengan kasus-kasus penutupan gereja. Katong sempat sharing 

dengan bagian GKI Yasmin juga. Dan kalau katong ikuti cerita, ternyata memang 

pemerintah dengan alat kekuasaannya tidak bisa buat apa-apa ketika berhadapan 

dengan mayoritas. Contoh kasus, misalnya: keputusan MA mewajibkan untuk 

pembangunan gereja itu harus dilakukan, misalnya untuk GKI Yasmin. Tetapi 

yang terjadi „kan sebaliknya. Sampai keputusan itu MA su keluarkan, walikota 

dan sebagainya tidak melakukan keputusan itu, tidak melaksanakan amanat itu. 

„Nah itu lalu membuat kesimpulan bahwa memang kekuasaan yang mayoritas itu 

dia akan selalu berkuasa.
80

 

 

Seorang informan lain yang di waktu kerusuhan 1999, pernah melayani sebuah jemaat 

yang berbatasan langsung dengan pusat komunitas Muslim di kota Ambon, juga mengungkapkan 

apa yang sedapatnya bisa ia cermati tentang kenyataan beragama di Indonesia. Hal ini salah 

satunya berdasarkan pengalamannya saat memimpin sebuah jemaat perbatasan tadi. Menurutnya: 

. . . katong tetap punya NKRI. Cuma itu, perlakuan-perlakuan NKRI terhadap 

orang-orang Kristen itu yang banyak katong seng s‟tuju. Macam pembakaran-

pembakaran gereja, atau kerusuhan yang katong samua alami akang. Sebab 

kerusuhan ini…kalau misalnya pada waktu itu, aparat juga berperan tapi dia tidak 

dapat menyelesaikan masalah. „Nah, mengapa dia seng dapat menyelesaikan 

masalah? Apa memang itu semacam pembiaran begitu? Sebab ada tentara, ada 

polisi . . . kok masalahnya seng bisa diselesaikan? Sebab persoalannya juga „kan 

katong seng tahu, ini penyebabnya apa. Apa memang karena katong orang 
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Kristen, katong orang kecil, atau yang minoritas, lalu dengan sengaja 

dikesampingkan. Jadi deng kata lain, negara seng melindungi.
81

 

 

 

2.2. Korupsi yang “Menggurita” 

Terkait dengan persoalan korupsi yang kian hari kian menggejala – dan seolah dengan 

telanjang telah dipertontonkan ke ruang ruang-ruang publik – di Indonesia saat ini, pada 

umumnya juga tidak luput dari keprihatinan para Pendeta GPM, jika bicara tentang Indonesia. 

Pada prinsipnya, mereka menganggap bahwa gejala korupsi yang seolah telah “menggurita” itu, 

tampaknya telah menjadi makanan sehari-hari yang tidak pernah luput dari pemberitaan media 

massa di tanah air. Dengan kata lain, praktek korupsi mungkin sudah sangat identik dengan 

keberadaan bangsa ini. Misalnya, seperti yang terucap lewat pernyataan salah seorang informan 

berikut: “. . . korupsi tuh, masalah korupsi yang paling terbesar! Di Maluku saja, 30 miliyar lebe 

di taong 2012 „nih, 30,4 milyar. Dan itu jadi korupsi terbesar, nomor empat dari seluruh provinsi 

. . . Jadi sebenarnya, semua orang tahu Indonesia tuh seperti apa! Semua orang pasti tahu . . .”
82

 

Akan tetapi, dari keseluruhan informan yang ditemui, tampaknya ada satu informan yang 

kelihatan cukup concern menyikapi persoalan korupsi. Beranjak dari serangkaian penuturannya 

tentang apa yang ia pahami selama ini mengenai pengalaman menjadi warga negara Indonesia, 

maka persoalan korupsi tampak dominan mendapat perhatiannya. Menurut informan ini, 

persoalan korupsi sebetulnya telah menjadi semacam bentuk “pengkhianatan” dari para 

pengelola negara terhadap warga negaranya. Ia mengungkapkannya demikian: 

. . . di posisi kemerdekaan Indonesia saat ini, rakyat berharap lebih, tingkat 

kesejahteraannya bukan di posisi saat ini. Apalagi „kan s‟karang „kan informasi 

sudah sangat terbuka, akses-akses informasi berkembang. Bagaimana orang 

dalam situasi pergumulan kesejahteraan seperti ini, dihadapkan dengan berita-
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berita misalnya, indikasi rekening gendut TNI/Polri, Jenderal korupsi sekian 

milyar, dan banyak-banyak hal yang terjadi, „kan? Orang merasa dikhianati oleh 

pejabat negara. Bukan negara ya? Pejabat negara yang orang percayakan untuk 

men-setting semua kesejahteraan bagi rakyat. Tiba-tiba diperhadapkan dengan 

kenyataan begitu, orang merasa pejabat negara mengkhianati! 

. . . orang semakin frustrasi . . . polisi yang dianggap bisa menjadi harapan, pilar 

akhir dari keadilan dan kebenaran, justru tersangkut korupsi sekian milyar. 

Bagaimana rakyat seng frustrasi? Anggap saja dalam satu rumah, anak-anak 

kelaparan, bapa minong di bar, makan di restaurant, dan sebagainya. Bagaimana 

anana seng frustrasi? seng kecewa? seng merasa dikhianati? seng merasa bahwa 

dia bukan anak kandung? Su nyata-nyata bikin akang! . . . rakyat su seng bodoh 

lai. Orang su liat kemerdekaan tuh seperti apa.
83

 

  

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa para pengelola negara: “musti berantas korupsi-

korupsi „tuh, karena itu uang rakyat! . . . bayangkan saja kalau kemudian misalnya kebobrokan 

aparat penyelenggara negara dalam hal ini soal korupsi misalnya, kemudian dia sudah dimulai 

dari pusat, provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, dan desa-desa. Memenej negara ini seperti apa 

lagi dalam kondisi yang seperti itu? Nomor satu tuh itu, pencuri kalau ada dalam rumah, orang 

mati lapar! Katong pake analogi itu saja.”
84

 

 

2.3. Stigmatisasi dan Politisasi Wacana RMS 

Gaung Republik Maluku Selatan (RMS) – yang sebetulnya sudah tidak lagi terngiang 

sejak kemunculan dan keruntuhan kilatnya pada tahun 1950 – seolah dengan sengaja ingin 

digaungkan kembali, dengan membonceng pada kerusuhan Maluku 1999. Namun, pada akhir 

tahun 2000-an lalu, wacana RMS kembali mencuat ke tengah publik Maluku. Didalangi oleh 

sebuah organisasi yang bernama Front Kedaulatan Maluku (FKM) – yang semula diusung 

sebagai lembaga swadaya masyarakat lokal – dengan tokoh sentralnya, dr. Alexander Hermanus 

Manuputty, mereka kemudian hari mengklaim diri sebagai pengusung, sekaligus juga motor 

penggerak bagi dihidupkannya kembali nama RMS di wilayah Maluku. 
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Fakta ini pun tidak luput dari perhatian GPM sebagai institusi gereja terbesar di Maluku. 

Apalagi dalam perkembangannya, komunitas Kristen (Sarani) – yang sebagian besar diwakilkan 

oleh GPM – justru sempat menjadi sarana politisasi bagi pergerakan FKM-RMS. Tak pelak 

stigma RMS pun diidentikan sebagai gerakan “Republik Maluku Sarani.” Oleh sebab itu, 

kenyataan ini memang menuntut gereja untuk menentukan sikapnya. Seorang informan yang saat 

ini bertugas di birokrasi sinode GPM mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: 

Memang fakta bergereja selalu berhadapan dengan fakta keindonesiaan, di mana 

memang banyak hal yang harus dipertanyakan, dipersoalkan lagi ulang. 

Katakanlah misalnya, gereja ini dia berhadapan dengan isu-isu politik, misalnya 

RMS. Dan memang GPM pada sedikit waktu lalu terbawa dalam suasana-suasana 

stigmatisasi. GPM itu, gereja RMS dan sebagainya. Ini „kan bagian dari proses 

yang selalu GPM mesti memberikan jawaban itu. „Nah itu salah satu alasan, 

mengapa lalu pokok-pokok ajaran itu lalu ditulis. Salah satunya itu, karena gereja 

dia GPM dalam sejarah perjalanan berbangsa-bernegara, dalam sejarah 

keindonesiaan; ada banyak sejarah, tapi salah satunya juga adalah persoalan-

persoalan konflik kemarin. Lalu gereja terbawa dalam peta politik, lalu 

stigmatisasi bahwa gereja ada di balik upaya untuk merdeka, dan sebagainya.
85

 

 

Seorang informan yang diketahui pernah melayani salah satu jemaat pada basis FKM-

RMS memberikan komentarnya terkait keberadaan organisasi ini, sebagai berikut: 

FKM itu satu gerakan moral sebenarnya. Itu gerakan moral saja! Jadi 

sebagaimana pemahaman katong di sana bahwa itu gerakan moral, lalu suatu 

ketidakpuasan atas kehidupan berbangsa, terutama terkait dengan kerusuhan . . . 

kalau dia punya yang selanjutnya, yah itu urusan dong! Tapi karena dia muncul 

dan dicap sebagai sesuatu yang, katakanlah sudah menjurus kepada pemisahan, 

itu gereja sama sekali seng terlalu sibuk deng itu. Cuma katong, karena dokter ini 

„kan warga gereja, yah antua minta doa, ya katong doa. Pelayanan aja! 

Tapi…gereja sama sekali seng terlibat dalam itu. 

. . . soal ketidakpuasan itu, cuma terkait dengan kerusuhan saja. Mungkin dorang 

tanggapi, seolah-olah kerusuhan ini ada permainan antara pemimpin bangsa, 

mungkin juga begitu. Sehingga, artinya dengan melihat banyak korban 

berjatuhan, lalu seng ada tanda-tanda untuk segera pulih, yah dong muncul 

sebagai satu gerakan.
86
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Sebaliknya, sejak isu RMS kembali mencuat beberapa tahun lalu, di kawasan Lease, 

adalah negeri Aboru (pulau Haruku) yang kerap menjadi sorotan publik. Sebagian masyarakat di 

negeri ini dianggap cukup getol memperjuangkan wacana RMS. Hal ini terbukti dari cukup 

banyaknya individu-individu asal negeri Aboru yang hingga kini sedang menjalani proses 

hukum, karena dinyatakan terlibat dalam berbagai aktivitas gerakan RMS. Akibatnya, stigma 

RMS dengan mudahnya sempat dilekatkan kepada komunitas masyarakat Aboru, baik di dalam 

maupun di luar negeri Aboru. 

Terhadap kenyataan ini, beberapa informan yang diketahui pernah dan sedang melayani 

di Jemaat GPM Aboru memberikan pendapat mereka terkait dengan stigmatisasi ini. Seorang 

informan yang pernah melayani di jemaat ini dari tahun 2002-2005, memberikan pendapatnya 

sebagai berikut: “Mengapa Aboru „nih dia kasih naik bandera (RMS)? Ya, dia jengkel karena 

sebagai warga negara Indonesia, dia belum miliki kemerdekaan. Dia rasa seakan-akan dia belum 

merdeka. „Kok kanapa listrik seng ada? Kanapa bantuan-bantuan tidak pernah sampai ke desa?‟ 

Dia anggap kalau dia ini anak tiri. Karena itu dia kasih naik bandera! Jadi kasih naik bendera 

„tuh semacam tanda protes!”
87

 

Informan lain yang pernah melayani di Jemaat GPM Aboru dari tahun 2005-2011, juga 

memiliki pandangan yang hampir sama. Secara panjang lebar, ia menuturkan bahwa: 

. . . memang Aboru itu kemudian menjadi perhatian. Dong belum merasa puas 

terkait apa yang bisa dong nikmati dari hasil pembangunan di negara ini. Dong 

sering membandingkan dong pung keadaan dengan daerah-daerah atau negeri-

negeri laeng. Dong merasa bahwa sangat tertinggal. Memang ada beberapa faktor 

itu, misalnya saja dong berharap soal transportasi darat misalnya. Jalan lingkar 

pulau Haruku yang, Indonesia di ulang tahunnya kemerdekaannya ke berapa 

puluh ini, harusnya menurut dorang, jalan yang hanya beberapa puluh kilometer 

itu sudah seng jadi masalah lai voor dong. Tapi sampe saat ini „kan dong seng 

bisa nikmati itu. Lagipula dalam kesadaran bahwa dorang pung, artinya di 

wilayah itu banyak potensi alam yang bisa menjadi uang. Dengan begitu seng bisa 

menopang dong pung perekonomian, justru karena infrastruktur yang seng 
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mendukung. Itu juga karena mungkin dong terlanjur distigmatitasi seperti itu, 

seringkali dong sangat jauh dari sentuhan–sentuhan aspek hukum, yang menurut 

dong di sana ada keadilan yang dong bisa dapatkan, kebenaran yang bisa dong 

dapatkan. Tapi ternyata itu „kan sama s‟kali dong seng rasa. Beta sandiri di sana, 

sangat banyak bergumul dengan soal bagaimana image terhadap dorang itu bisa 

ditepiskan. Sebab dia sangat mengganjal dong punya proses penataan hidup. 

Terhadap Indonesia, terhadap pemerintah itu, pada akhirnya „kan dengan terpaksa 

aksi fisik, yaitu lalu kemudian ada pengibaran (bendera RMS). Itu sebenarnya 

sesuatu yang merupakan pilihan terkahir dari segala sesuatu yang dong mintakan 

untuk diperhatikan. Memang sih, di sana ada fasilitas-fasilitas yang pemerintah 

Indonesia sediakan. Ada TK, SD, SMP, belakangan tahun 2009 itu SMA berdiri. 

Kemudian ada Puskesmas Pembantu (Pustu). Tetapi, apalagi dong suka 

membanding-bandingkan, teristimewa itu soal transportasi darat, yang dong 

merasa bahwa, ini sangat memungkinkan untuk mendongkrak dong pung 

perekonomian. Ketika dong melihat negeri-negeri tetangga tuh, misalnya saja 

Pelauw, karena mungkin pusat kekuasaan ada di dong. Orang bisa pi utang deng 

ojek dengan fasilitas jalan yang hotmiks misalnya. Itu „kan sekunder. Artinya 

orang ke hutan dengan jalan hotmiks, aspal, itu „kan sesuatu yang kalau seng ada 

jua „kan seng apapa. Tapi yang primernya, justru belum tersentuh di desa yang 

lain. Sementara di satu sisi desa yang lain sudah menjangkau sampai ke itu. Dong 

merasa bahwa itu tidak adil. 

Memang ada perhatian pemerintah banyak sih . . . tapi mau bilang kurang juga, 

sebenarnya seng terlalu kurang juga. Cuma memang karena dong merasa di posisi 

kemerdekaan Indonesia saat ini, seharusnya dorang itu tidak lagi ada dalam 

kondisi terisolasi. Karena begini, katong harus mengakui bahwa Lease secara 

menyeluruh, Saparua, Haruku, dan Nusa Laut, ini adalah wilayah-wilayah yang 

dalam skop Maluku, pada zamannya ini, wilayah-wilayah yang dianggap sudah 

punya . . . Dan ketika proses-proses pembangunan, pemekaran daerah, dsb, lalu 

kemudian orang Maluku Tenggara sudah seperti ini, Buru, Seram sudah seperti 

ini, kok katong di Pulau Haruku misalnya, sepertinya seng ada maju-majunya? Itu 

lalu kemudian „kan merasa sangat tertinggal.
88

 

  

Terhadap informan ini, sempat juga ditanyakan bagaimana pendapatnya jika ada 

kemungkinan bahwa pergerakan yang kerap dilakukan oleh orang Aboru atas nama RMS itu, 

mungkin saja karena dorongan warisan dari masa lampau – dari kenyataan pernah adanya RMS 

di tahun 1950 – yang harus mereka perjuangkan. Ia kemudian berpendapat, bahwa jika memang 

orang Aboru punya warisan masa lampau yang harus diperjuangkan dengan RMS, maka ada 
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baiknya jika kita membandingkan situasi di negeri Aboru saat ini dengan situasi di negeri Tulehu 

(di Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon). 

Menurutnya, jika gerakan RMS saat ini adalah suatu warisan masa lalu, maka seharusnya 

orang Tulehu-lah yang tampil terdepan untuk memperjuangkannya, oleh karena keterkaitan 

sejarah negeri Tulehu yang sebetulnya punya hubungan langsung dengan peristiwa kelahiran 

RMS di tahun 1950. Akan tetapi, pada kenyataannya saat ini masyarakat di negeri Tulehu sedang 

tidak berhadapan langsung dengan stigmatisasi RMS, sebagaimana yang dihadapi oleh 

masyarakat di negeri Aboru. Hal ini disebabkan, karena memang keadaan sosial-ekonomi 

masyarakat di negeri Tulehu tampaknya jauh lebih maju ketimbang di negeri Aboru. 

Karena itu (sejauh yang penulis bisa amati), bahwa memang keadaan sosial-ekonomi 

kemasyarakatan di negeri Tulehu sangat tidak mungkin bisa dibandingkan dengan negeri Aboru. 

Arus perekonomian rakyat di negeri Tulehu sampai saat ini berlangsung dengan sangat lancar, 

disamping kedudukannya sendiri sebagai ibukota dari Kecamatan Salahutu. Posisi negeri Tulehu 

terbilang sangat strategis, karena berada di jalur lalu lintas darat dan laut yang menghubungkan 

antara Pulau Ambon dengan Pulau-pulau di Lease dan Pulau Seram. 

Selain itu, hampir semua infrastruktur utama penunjang kehidupan masyarakat tersedia di 

negeri Tulehu. Sarana-sarana penunjang kesehatan, mulai dari Puskesmas hingga Rumah Sakit; 

dan sarana-sarana penunjang pendidikan, mulai dari play goup dan Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) hingga Perguruan Tinggi (Universitas Darussalam, Ambon) ada di negeri Tulehu. 

Karena itu, untuk sementara dapat disimpulkan, bahwa memang masyarakat negeri Tulehu 

sangat mungkin tidak memiliki alasan untuk menghidupkan kembali semangat RMS, 

sebagaimana yang sempat dilakukan oleh masyarakat di negeri Aboru. 
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Sementara informan lain yang saat ini sedang melayani di Jemaat GPM Aboru, juga 

memiliki pandangan yang hampir mirip. Ia meyakini, bahwa gejolak politik yang pernah terjadi 

pada masyarakat di negeri Aboru – dengan mengatasnamakan perjuangan RMS – sebetulnya 

hanya dilatari oleh rasa ketidakpuasan mereka, karena masih merasakan banyak keterbatasan 

dalam menikmati hasil-hasil kemerdekaan. Padahal status kemerdekaan sebagai warga negara 

Indonesia, justru telah disandang oleh orang Aboru dalam rentang waktu seusia bangsa ini. 

Karena itu, menurut informan yang bersangkutan, sebetulnya tidak ada latar ideologi 

tertentu yang mendorong pergerakan orang Aboru, selain daripada kenyataan miris hidup 

berbangsa dan bernegara yang mereka alami. Ia menuturkan pemahamannya sebagai berikut: 

. . . masyarakat Aboru „nih bukan menolak bahwa mereka tidak menjadi warga 

negara. Dong tetap warga negara Indonesia! Cuma kadang-kadang yang dong 

seng setuju adalah kebijakan-kebijakan negara, kebijakan-kebijakan pemerintah. 

Itu yang membuat dong berontak! Dong seng berontak karena dong pung 

keyakinan ideologi, tidak! Dong berontak karena kenyataan-kenyataan yang dong 

lihat. Contoh paling kecil: orang Aboru mau pi tes polisi, seng tambus. Berkas 

baru sampe, „oh ini Aboru‟, akang su di tampa sampah‟. Nah, itu yang dong 

berontak soal hal-hal itu. Tapi bahwa dorang punya ideologi sendiri, oh itu seng! 

Tidak benar! 

. . . bagi orang Aboru, dorang seng menolak bahwa dong adalah warga negara 

Indonesia. Tapi dorang tidak setuju terhadap kebijakan-kebijakan negara yang 

juga seng berpihak pro rakyat. Jadi dorang sebetulnya bukan representasi 

masyarakat Maluku juga, tapi dong adalah sebagian kecil masyarakat Maluku 

yang merasakan ketidakadilan.
89

 

 

Upaya menghidupkan kembali euforia RMS di Maluku beberapa tahun lalu, rupanya 

sedikit banyak telah memantik wacana disintegrasi. Para aktivis dan simpatisan FKM-RMS, 

kemudian dianggap oleh pemerintah R.I sebagai separatis yang berupaya memancing adanya 

gerakan separatisme di Maluku. Namun, indikasi yang mencuat justru menunjukkan bahwa 

stigma RMS sebetulnya telah dengan sengaja dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu. Ada dugaan 
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bahwa hal tersebut dilakukan, semata-mata karena pihak-pihak tersebut menginginkan 

instabilitas sosial dan kemananan tetap berlangsung di Maluku. 

Padahal jika dicermati lebih jauh, ternyata nama RMS sendiri kelihatan sudah tidak lagi 

familiar di telinga publik Maluku. Selama beberapa dekade belakangan nama RMS tidak tampak 

dipermukaan. Ia tampaknya baru mulai menggema lagi, setelah konflik 1999 lalu pecah di 

Ambon. Akibatnya, kenyataan ini kemudian disinyalir, hanya merupakan upaya untuk 

menjadikan situasi di Maluku sebagai komoditi politisasi bagi kepentingan segelintir pihak. 

Oleh karena itu, sebagai pimpinan gereja di Maluku seorang informan dengan tegas 

menyatakan pernyataan sikapnya, bahwa: 

Tak ada wacana disintegrasi di Maluku. Sapa yang bilang ada separatis di 

Maluku? Itu kata pemerintah! Itu opini aja! Itu stigmatisasi dan itu politisasi! 

Tidak ada itu! Bilang Ketua Sinode bilang, tidak ada itu! Ketua Sinode GPM 

bilang, tidak ada wacana disintegrasi di Maluku! Itu bagian dari stigmatisasi dan 

itu politisasi! Itu politisasi! Saya rasa kita mesti tegaskan itu! Tidak ada itu! Cara 

berpikir stigmatisasi, politisasi, disintegrasi itu sebetulnya cara untuk tetap 

melanggengkan konflik di Maluku. Dan saya tolak! Saya tolak itu!
90

 

 

Sementara itu, seorang mantan petinggi TNI di Maluku, melihat RMS sebagai bagian dari 

permainan skenario pihak-pihak tertentu. Ia menduga, bahwa wacana RMS ada sebagai strategi 

pengalihan isu, guna mengalihkan perhatian publik dari fakta adanya proses Islamisasi yang 

sempat berlangsung di beberapa daerah di Maluku, selama masa kerusuhan. Karena itu, jika 

RMS dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan disintegrasi bangsa, maka menurutnya: 

. . . itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan negara ini!! . . . 

karena para pendahulu kita sudah menerima kebersamaan sebagai satu Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Dan andai kata Maluku merdeka, mau berikan 

kemerdekaan itu par sapa? Mau taruh orang Islam di mana, Kristen di mana? „kan 

itu tidak mungkin! Dan tidak akan mungkin hal itu terjadi! 
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Itu „kan awalnya kerusuhan Maluku ini „kan bukan FKM-RMS. Tapi kita tidak 

tahu Alex (Manuputty) ini permainannya apa. Mungkin sekali dia juga 

dimanfaatkan oleh sebuah kelompok kepentingan. Sebab, masa seorang yang 

sudah ditahan di Jakarta „kok bisa lolos ke Amerika? Itu „kan hal yang sangat 

aneh to? Kecuali dia itu masih buronan. Tapi ini „kan sudah menjadi tahanan, 

„kok bisa? Dari situ saja, orang „kan bisa membaca kepentingan-kepentingan itu. 

Sapa yang mau urus dia pung visa untuk diterbangkan ke Amerika? …dan barang 

itu (FKM-RMS) dia muncul kalau tidak salah setelah masalah SARA itu 

demikian hebatnya. Ketika terjadi „pengislaman massal‟ di mana-mana, di Seram-

Seram ka sana tuh. Tiba-tiba kok muncul barang itu? Akibat muncul barang itu, 

maka perhatian dunia itu sudah tidak lagi ke masalah SARA itu, tapi sudah ke 

FKM-RMS. Masalah pelanggaran HAM yang terbesar, pemaksaan dan pindah 

agama itu… Dan akang su jalan sampai pada waktu itu, baru muncul FKM-RMS. 

Itu berarti „kan ada yang main, ada yang menghembuskan angin itu supaya 

perhatian dunia „kan ke situ!
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Sedangkan menurut pengamatan salah seorang informan di Lease, masyarakat – 

khususnya di Lease – kerap lebih antusias menaruh perhatian ketika menjelang peringatan HUT 

Kemerdekaan RMS, setiap tanggal 25 April, sekalipun hal tersebut hanya bersifat antisipatif. 

. . . walaupun tidak bisa dibuktikan langsung, tapi coba saja ditanyakan. Orang 

lebih memberi perhatian untuk 25 April ketimbang 17 Agustus. Itu „kan lucu! 

Katong lebih sibuk berjaga-jaga 25 April, ketimbang katorang sibuk mau 17 

Agustus. Itu konteks Lease. Kalau di tempat lain ‟kan katong bisa liat, kalau 17 

Agustus orang sibuk. Tapi di Lease? Beta su tugas su mau maso taong ketiga „nih, 

seng sibuk 17 Agustus. Tapi kalau 25 April katong sibuk untuk harus berjaga-

jaga. Hanya demi menghindarkan pemahaman yang negatif, seolah-olah katorang 

di Lease „tuh sudah, lebelnya memang sudah RMS begitu. Lalu RMS juga dia 

katanya katong orang Kristen. Itu „kan yang parah! Stigma itu „kan tidak bagus 

juga! Karena hanya perbuatan satu-dua orang, lalu katong samua kena getahnya. 

Padahal, tidak ada apa-apanya. Karena itu beta bilang, sangat tidak adil minoritas 

diperlakukan seperti itu, mayoritas tidak. Karena bandingannya „kan jelas! Aceh, 

dia dengan GAM-nya tidak pernah digubris. Yang nyata-nyata, yang sudah nyata, 

yang pemerintah liat nyata-nyata. Tetapi Maluku, RMS yang pun masih tanda 

tanya, yang tidak berbasis. Mau bilang basisnya „kan tidak ada di Maluku, di 

Belanda sebetulnya. Tapi hanya karena hal itu saja, lalu samua hak katorang „kan 

dikebiri. Lalu dengan mudahnya memberi cap bahwa RMS itu Kristen. 

Jadi menurut beta, negara ini dia semuanya hanya teori saja. Tapi prakteknya seng 

begitu! Jadi kalau mau bilang katong kecewa deng negara ini, yah kecewa juga, 

tapi masih cinta juga negara ini!
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E. Sikap Ideal Pendeta GPM 

Pada bagian ini, hendak diketengahkan semacam gagasan-gagasan ideal – yang digagas 

lewat pemahaman para Pendeta GPM – tentang bagaimana membangun sikap hidup sebagai 

pendeta dan warga negara. Konsep-konsep praktis ini dikemas menurut angle (sudut) 

kependetaan mereka. Dalam hal ini, ada kesan yang ditangkap dalam gambaran pemahaman 

mereka, bahwa menyikapi realitas keindonesiaan tidak sebatas berhenti pada kritik terhadap 

kenyataan yang paradoks. Gagasan-gagasan ideal – yang sebetulnya telah lebih teraplikasi lebih 

dulu melalui peran-peran yang dimainkan dalam pelayanan – mestinya dikemas, guna 

membingkai cara bersikap seorang Kristen dalam menjalankan peran sebagai warga negara, 

dalam menghadapi tantangan-tantangan kemajemukan di Indonesia. 

Pada umumnya, eksistensi dan peran seorang pendeta begitu identik dengan “doa.” 

Karena itu, dalam merumuskan pemahaman tentang Indonesia, idealisme pendeta tidak akan 

jauh dari konsep “berdoa bagi bangsa dan negara” atau “berdoa bagi pemerintah dan 

masyarakat” – sebagaimana yang diamanatkan dalam Kitab Suci. Hal ini tampak telah menjadi 

tugas pokok dalam tanggung jawab membina hubungan antara gereja dan negara. Namun, bagi 

sebagian kecil pendeta, implikasi praktis terhadap doa harus teraplikasi melalui konsep-aksi yang 

pro aktif. Apalagi tantangan pelayanan yang dihadapi dalam konteks bernegara, ialah adanya 

tendensi dikotomis antara “yang mayoritas” dan “yang minoritas.” 

Seorang informan memandang, bahwa dalam konteks berbangsa yang majemuk – di 

mana gereja dan keKristenan dianggap minoritas dari sisi kuantitas jemaat – gereja tidak harus 

menjadi apatis. Jika demikian keadaannya, maka umat Kristen menurutnya, harus menjadi 

“minoritas yang kreatif.” Karena itu, yang harus dilakukan oleh seorang pendeta ialah: 
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. . . lebih baik mempersiapkan umat supaya dia bisa. Artinya, beta ingat s‟kali 

yang Pa Eka (Darmaputra) pernah bilang juga bahwa lebih baik katong sedikit 

tapi berkualitas, ketimbang banyak tapi tidak berkualitas. Jadi, yang paling 

mungkin untuk katong lakukan, ya katong memberdayakan umat, supaya dia 

mengerti bahwa dia harus hidup di alam plural. Artinya konsepnya sudah ideal. 

Tapi kalau orang lain sudah bikin akang tidak bagus, jang katong ikut-ikutan juga 

bikin tidak bagus . . . kalau katong su tahu itu tidak bagus, hidup membeda-

bedakan orang lain, menindas orang lain berdasarkan agamanya, jangan lai katong 

bikin begitu. Karena, kecenderungan itu bisa saja muncul, sebab di Maluku 

katong mayoritas. Di Lease, apalagi di Saparua, katong mayoritas . . . jadi maksud 

beta, yang paling mungkin katorang arahkan umat supaya dia bisa mengerti 

bahwa, yang pertama dia hidup itu memang di alam plural. Dia tidak hidup 

sendiri. Lalu bagaimana dia bisa hidup di tengah-tengah kemajemukan itu, dia 

tetap menjaga relasi baik dengan yang lain, tanpa kehilangan dia pung identitas. 

Atau dia juga tidak menjadi begitu kecil, merasa diri kecil karena ada di dalam 

kelompok yang besar, lalu tidak mampu lagi untuk survive misalnya, dalam 

situasi-situasi tertentu. Lalu yang paling penting, yah membuat yang kecil ini 

berkualitas . . . Gereja juga punya tanggung untuk tidak memberi ruang untuk 

sentimen keagamaan muncul. Walaupun katong tahu katong diperlakukan tidak 

adil. Tapi tidak tepat untuk katong membalaskan yang tidak adil itu dengan 

ketidakadilan juga.
93

 

 

Karena itu, berangkat dari pengalaman melayani dalam konteks majemuk, seorang 

informan mengungkapkan pikirannya, bahwa sebagai gereja: 

. . . kita boleh minoritas dalam jumlah, tapi harus berkualitas, harus penuh 

vitalitas, daya saing . . . katong seng ada pilihan lain, selain menghadirkan umat 

gereja yang harus penuh vitalitas, daya saing, percaya diri, kemampuan „tuh 

harus, seng ada pilihan laeng! Kalau tanpa itu, katong abis sudah . . . dari beta 

pung pengalaman, harus bangun relasi dan kerja sama yang baik dengan Islam. Itu 

penting, karena katong ada dalam interaksi sosial yang setiap hari harus dijalani. 

. . . jangan memandang komunitas lain sebagai musuh, tetapi bangun cara 

pandang baru! . . . katong seng usah bicara soal aqidah, iman, doktrin, jangan! 

Karena maso di situ, katong cuma jalan lurus saja, seng pernah ketemu.
94

 
 

Selain itu, berdasarkan pengalaman berelasi dengan komunitas lain (Muslim), seorang 

informan secara panjang lebar menguraikan, bahwa yang terpenting dimiliki oleh seorang 

Kristen – entah sebagai pendeta maupun jemaat – dalam status sebagai warga negara, ialah 

“mengambil peran” dan “memainkan peran” itu sesuai dengan tanggung jawab yang dimiliki. 
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. . . katong tidak berwacana, bahwa katong cuma hidup di dalam negara, tapi 

katong seng buat sesuatu. Antara lain, membangun kehidupan persekutuan, 

membangun kemitraan. Bukan cuma dengan pemerintah, tapi juga dengan alim 

ulama dan pemuka-pemuka agama. Nah, katong sering bertemu sebagai tokoh-

tokoh agama, katong bicara! 

Jadi, katong bagaimana mengambil peran, supaya katong diterima dengan baik. 

Tidak ditolak karena apriori, apriori katong sendiri, seolah katong hidup cuma 

untuk katong. Katong seolah-olah sudah OK gitu. Dan dong itu punya segala 

keterbatasan. Padahal, dong ada pung kelebihan, katong pung kekurangan. 

Katong pung kelebihan, dong pung kekurangan. Dan di situlah katong berperan 

untuk saling melengkapi sebagai warga bangsa. Voor beta di situ wujud katorang! 

Jadi, itu yang beta usahakan selama ini. Karena itu beta juga tahu beta pung batas-

batas seperti apa sebagai seorang ulama. Dan beta musti jaga supaya kalau beta 

ngomong, dong juga tahu, dong dengar, dong bisa percaya. 

Katong musti bisa berperan, dan peran katong harus nyata dan jujur. Katong tidak 

boleh munafik! Beta tekan di situ! Peran kita dengan kejujuran, sehingga samua 

orang tahu katong tidak munafik bagitu, dan tidak punya kepentingan. Voor beta 

di situ! Beta hadir dan berperan tidak punya kepentingan, kepentingan voor diri, 

tapi kepentingan bersama. Di situ intinya! 

. . . sepanjang katong masih diberi kesempatan untuk hidup sebagai warga negara, 

dan berbuat baik, berbuat baik! Katong seng usah takut ada orang musti usil deng 

katorang. Berbuat baiklah karena firman memang bilang begitu. Tuhan 

menghendaki itu! jangan jemu-jemu berbuat baik. Itu! . . . jadi pimpinan juga 

musti adil, jadi warga negara juga musti adil. Harus adil! 

. . . di situlah suara kenabian yang bisa katong sampaikan, kalau katong 

mengambil peran-peran sebagai seorang ulama, sebagai seorang tokoh agama, 

sebagai seorang imam, katong melakukan peran itu dengan jujur, dengan 

kesungguhan, dengan tidak punya kepentingan, memikirkan kepentingan diri, tapi 

kepentingan bersama.
95

 

 

Karena itu, menurut seorang informan yang lain, kualitas peran yang dimainkan oleh 

seorang Kristiani sebagai “minoritas,” harus ditempatkan pada tiga sampai empat level di atas 

level rata-rata. Artinya, hanya dengan meningkatkan kemampuan seseorang lewat setiap peran 

yang dimainkan, maka kapasitas diri bisa diperhitungkan oleh orang lain. Hal ini 

memungkinkannya untuk mengoptimalkan setiap peluang yang ada sebagai warga negara. 

Yang soalnya s‟karang adalah, bukan kita takut. Tapi mungkin saja kita sudah 

bersuara, tapi suara itu tidak diperhitungkan. Tidak diperhitungkan „kan banyak 

faktor yang menyebabkan itu juga. Makanya, untuk diperhitungkan memang kita 

harus berusaha tiga, empat kali lipat. Kalau kita cuma satu kali di atas, tidak 

dihitung. Apalagi kita mau sama, apalagi di bawah. Kalau kita tiga, empat kali, itu 
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baru namanya keunggulan itu. dan baru di situ kita dihitung. Kadang-kadang itu 

soalnya kita. Kalau kita mau menjadi terang „kan tidak bisa, kita misalnya, ini 

meja, kita cuma muncul sedikit saja. Kalau kita mau menjadi terang yang 

sesungguhnya, kita harus di atas s‟kali. Level kita harus jauh. Jadi sederhana 

menurut beta di situ. Kita memang harus tiga, empat, lima kali level di atas baru 

kita diperhitungkan. Itu berarti, kita butuh banyak hal untuk kita, baru kita 

diperhitungkan. Kalau mau diperhitungkan menjadi itu, harus lompatannya ke 

situ. Jadi kita sudah tidak bisa lagi main dalam level biasa saja. 

Dalam beberapa kesempatan, beta melihat dan mengalami betapa jika kita punya 

keunggulan di atas rata-rata tadi, maka kita akan diperhitungkan sekali. 

Ya, tentunya s‟karang akan menjadi soal, yang dimaksud dengan keunggulan di 

atas rata-rata itu adalah, ternyata bukan hanya semata-mata dalam kaitan dengan 

kapasitas spiritual. Nah, salah satu kegelisahan kita s‟karang adalah kapasitas 

karakter. Bagaimana character building kita itu dibangun. Katakanlah kecakapan 

spiritual dan emosional kita, itu menjadi pertaruhan yang tidak mudah.
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F. Rangkuman 

Secara keseluruhan, isi Bab ini telah dipaparkan dengan fokus pada serangkaian 

pemaparan hasil-hasil temuan di lapangan, sebagai data empiris yang diperlukan bagi penulisan 

tesis ini. Pada bagian yang paling awal, telah diuraikan tentang gambaran umum GPM; yang 

diawali dengan selintas sejarah GPM – yang mencakup proses awal masuknya keKristenan di 

Nusantara, termasuk di Maluku; hingga perkembangan GPM pasca konflik Maluku 1999. 

Kemudian dilanjutkan dengan gambaran kedudukan GPM secara institusional, khususnya di 

dalam domain NKRI. 

Kemudian pada fokus Bab ini, telah dipaparkan sejumlah besar data empiris yang 

berisikan pemahaman-pemahaman Pendeta GPM tentang Indonesia. Sejumlah pemahaman 

tersebut telah diuraikan ke dalam dua pokok penjelasan, yakni: a). tentang hakekat (esensi) 

Indonesia menurut pemahaman Pendeta GPM; dan b). pengalaman hidup berbangsa di Indonesia 

menurut Pendeta GPM. Pada kedua pokok penjelasan ini, terkandung sejumlah tipologi 

pemahaman yang digunakan untuk menggolongkan jenis-jenis tuturan yang disampaikan 
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Pendeta GPM. Pemahaman Pendeta GPM tentang hakekat (esensi) Indonesia, lebih berorentasi 

pada pemahaman tentang “Indonesia sebagai nation-state (negara-bangsa).” Pemahaman tentang 

hakekat (esensi) Indonesia sebagai nation-state ini, kemudian dijabarkan lagi ke dalam tiga jenis 

sub-sub pemahaman, masing-masing: 1). nation-state sebagai unifikasi pluralitas dan diversitas, 

2). nation-state sebagai rahmat Tuhan, dan 3). nation-state sebagai lokus pelayanan. Ketiga 

pemahaman ini kemudian turut didukung dengan pengakuan, bahwa Pancasila sebagai ideologi 

dasar bangsa Indonesia, masih sangat relevan. 

Pada fokus yang berikutnya dari Bab ini, telah dipaparkan berbagai pengalaman Pendeta 

GPM dalam rangka hidup berbangsa di Indonesia. Berbagai pengalaman tersebut mewujud di 

dalam bentuk pemahaman-pemahaman, yang mengamati Indonesia melalui kacamata masalah-

masalah keindonesiaan saat ini. Ada beberapa persoalan berbangsa yang dianggap krusial dalam 

pengamatan pendeta GPM, antara lain: a). persoalan hegemoni kekuatan Islam; yang dalam 

banyak situasi justru kian menghimpit dimensi kebebebasan beragama di Indonesia, b). 

persoalan korupsi (dalam sekutu dengan kolusi dan nepotisme, KKN), dan c). yang saling kait-

mengkait dengan berbagai fakta diskriminasi pembangunan, dengan berujung pada munculnya 

wacana-wacana disintegrasi teritorial – yang kemudian dijadikan sebagai alat politisasi. 

Sebagai tambahan, ada pula disertakan sejumlah gagasan yang dipandang ideal dan – 

secara tidak langsung – telah dimunculkan dalam rumusan-rumusan pemahaman Pendeta GPM, 

baik dalam konteks sebagai pendeta, maupun sebagai warga negara. Dari berbagai gagasan 

tersebut, muncul tema-tema ideal yang menarik dalam rangka membangun sikap hidup sebagai 

warga bangsa di Indonesia. Tema-tema tersebut, antara lain: creative minority yang kompetitif, 

pengambilan peran secara pro-aktif, dan peningkatan kapasitas character building. 


