
BAB IV 

TINJAUAN KRITIS: 

INDONESIA SEBAGAI BANGSA 

DALAM PEMAHAMAN PENDETA G.P.M 

 

 

A. Pengantar 

Setelah memaparkan secara obyektif temuan-temuan data empiris dari sejumlah Pendeta 

GPM di lapangan – sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab III; dan dihubungkan dengan 

data kepustakaan melalui sejumlah gagasan tentang bangsa – dalam uraian pada Bab II; maka 

pada Bab ini akan dilakukan suatu tinjauan kritis terhadap pertautan antara kedua temuan data 

tersebut di atas. Oleh karena itu, Bab ini akan berisi empat pokok tinjauan kritis, sebagaimana 

akan disinggung sebagai berikut. 

Pada pokok tinjauan kritis yang pertama, akan ditinjau kesejajaran antara pemahaman-

pemahaman Pendeta GPM tentang Indonesia sebagai bangsa, dalam terang konsepsi bangsa 

menurut Ernest Renan (1882), Ernest Gellner (1983), dan Benedict Anderson (1983). Pada 

pokok tinjauan kritis yang kedua, akan ditinjau pula penyimpangan terhadap konsepsi bangsa, 

yang mengemuka di dalam realitas-realitas paradoksal yang diamati melalui pengalaman hidup 

dan pelayanan Pendeta GPM. Sementara pada pokok tinjauan kritis yang ketiga, akan ditinjau 

mengenai latar belakang pemahaman Pendeta GPM tentang Indonesia, yang tampak dari 

berbagai pengalaman baik sebagai warga negara maupun sebagai pendeta. Dan pada pokok 

tinjauan kritis yang terakhir, ada tinjauan tentang kemungkinan berteologi Pendeta GPM 

berdasarkan pemahaman-pemahaman yang dimiliki tentang Indonesia sebagai bangsa. 
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B. Hakekat (esensi) Indonesia: bangsa yang dibentuk atas kehendak bersama 

Sebagai bagian dari komunitas masyarakat Maluku, maka secara satu kesatuan politis 

Pendeta GPM saat ini merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI). Dalam kaitan itu, maka Indonesia pun dipahami sebagai bangsa (baca: nation-state, 

negara-bangsa); suatu tempat atau ruang di mana mereka sementara melakoni hidup dan rutinitas 

pelayanan bergereja. Indonesia sebagai bangsa dipahami ibarat “rumah bersama,” yang di 

dalamnya menyatu berbagai unsur kemajemukan (pluralitas) dan keberagaman (diversitas), yang 

hidup bersama-sama dengan legitimasi sebagai warga negara Indonesia (WNI). Dari sudut 

pandang teologis, Pendeta GPM memahami setiap aspek kemajemukan dan keberagaman – yang 

terkandung di dalam suatu entitas bersama yang bernama Indonesia itu – sebagai rahmat atau 

anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam konteks Indonesia yang majemuk dan beragam itulah, 

Pendeta GPM menyadari dirinya sementara menjadi bagian yang tidak terpisahkan. 

Sehubungan dengan itu, maka pemahaman tentang Indonesia sebagai bangsa yang 

majemuk dan beragam sedang dibingkai dalam pengakuan, bahwa Indonesia telah dibentuk atas 

dasar kehendak dan kesepakatan (persetujuan) bersama dari segenap masyarakat yang 

membentuknya. Sejarah juga mencatat, bahwa walaupun Indonesia terdiri dari berbagai unsur 

kemajemukan dan keberagaman (suku bangsa, ras, klen, adat-istiadat, budaya, bahasa, bahkan 

agama, dan seterusnya), tetapi Indonesia tidak dibentuk atas kepentingan salah satu unsur 

kemajemukan dan keberagaman itu saja. Soekarno di dalam pidato “Kelahiran Pancasila” di 

depan sidang BPUPKI (1 Juni 1945) turut menginsyafi hal ini, ketika dia menegaskan bahwa 

Indonesia sebagai suatu nation-state yang hendak dibangun, tidak diperuntukkan bagi 

kepentingan satu orang atau satu golongan tertentu saja. Indonesia dibangun untuk kepentingan 

“semua buat semua.” 
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Hal ini kiranya sejalan dengan konsepsi bangsa, sebagaimana yang pernah digagas di 

akhir abad ke-19 oleh Ernest Renan (1882). Menurut Renan (sebagaimana yang telah disinggung 

pada Bab II), bangsa merupakan suatu “solidaritas besar” yang dibentuk dari jiwa atau asas 

rohani, dari individu-individu pembentuk bangsa. Jiwa atau asas rohani itu termanisfestasi di 

dalam dua dimensi kesadaran waktu yang membentuknya, yakni: kesadaran di waktu lampau, 

berupa pengalaman-pengalaman dalam penderitaan dan kemalangan bersama – tetapi juga dalam 

kejayaan dan kegemilangan masa lalu; yang selanjutnya dalam kesadaran di waktu sekarang, 

menimbulkan kehendak (atau keinginan) dan persetujuan (atau kesepakatan) untuk membangun 

kehidupan bersama yang lebih baik di masa depan (le desir de vivre ensemble). 

Kehendak dan kesepakatan untuk membentuk suatu kesatuan politis yang bernama 

bangsa itu, pernah juga digagas di era yang berbeda oleh Ernest Gellner (1983). Menurut 

Gellner, kehendak (will) atau kesepakatan (conscent) merupakan salah satu faktor yang penting 

dalam membentuk bangsa sebagai suatu kesatuan politis. Faktor penting lainnya, yaitu budaya 

(culture). Dalam hubungan ini menurut Gellner, bahwa hanya di dalam suatu kesatuan politis 

yang dikehendaki atau disepakati bersama, maka setiap warga bangsa dapat saling berbagi dan 

menciptakan budaya-budaya bersama yang bernilai tinggi (high culture); sebagai suatu identitas 

bersama. Melalui sistem politik yang dibangun di atas dasar kekuasaan yang ada, maka budaya 

bersama tersebut kemudian dipelihara guna membangun peradaban bangsa itu sendiri. 

Berdasarkan kedua gagasan pemikiran di atas, maka tampak bahwa kehendak (will) dan 

persetujuan atau kesepakatan (conscent) menjadi suatu modal sosial yang penting, dalam 

membentuk sebuah bangsa. Kedua faktor ini pula yang dalam sejarahnya, telah turut menentukan 

terbentuknya Indonesia sebagai suatu bangsa. Karena itu, jika Pendeta GPM tetap memahami 

Indonesia sebagai bangsa yang mengandung unsur-unsur kemajemukan dan keberagaman, maka 
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berdasarkan perspektif Ernest Renan, setiap kemajemukan dan keberagaman itu senyatanya telah 

diakomodir dan diikat di dalam suatu kontrak sosial bangsa Indonesia pada tahun 1945. 

Lagipula, masyarakat pra-bangsa Indonesia bukan tanpa alasan untuk mau saling mengikat diri 

sebagai bangsa, dalam pembentukan negara Indonesia Merdeka di tahun 1945. Pengalaman-

pengalaman di dalam penderitaan dan kemalangan yang pernah dialami bersama-sama selama 

masa kolonialisme dan imperialisme, kiranya telah menjadi dasar pijakan yang sangat 

menentukan bagi timbulnya suatu perasaan senasib dan sepenanggungan, untuk membangun 

kehidupan bersama yang lebih baik di kemudian hari. Renan sendiri mengakui, bahwa 

pengalaman-pengalaman dalam penderitaan dan kemalangan bersama itu jauh lebih kuat memicu 

timbulnya solidaritas bersama, ketimbang warisan-warisan kemenangan di masa lalu. Hal ini 

dikarenakan, dalam penderitaan dan kemalangan bersama itu, individu pembentuk bangsa telah 

menunjukan pengorbanannya, sehingga rasa solidaritas yang besar dapat memunculkan pula 

kehendak bersama untuk mengulang pengorbanan serupa, dalam membangun kehidupan yang 

lebih baik di masa depan. Kenyataan ini pula yang senyatanya memang telah digeluti oleh para 

the founding fathers, ketika mereka menggagas terbentuknya negara Indonesia Merdeka, dengan 

menyepakati Pancasila sebagai dasar di mana bangsa tersebut didirikan. 

Pancasila yang kemudian diterima bersama sebagai landasan etika dan moral kehidupan 

berbangsa-bernegara, diyakini telah mengada sebagai hasil kristalisasi dari keaslian nilai-nilai 

budaya bangsa Indonesia. Dengan kata lain, jika merujuk kepada perspektif Gellner tentang 

bangsa, maka Pancasila adalah high culture yang khas bangsa Indonesia. Karena itu, tidak 

mengherankan jika menurut Pendeta GPM, sekalipun dalam carut-marut dan kesembrawutan 

kehidupan berbangsa-bernegara di Indonesia saat ini, Pancasila masih tetap menjadi ideologi dan 

falsafah hidup yang tidak mudah kehilangan relevansinya bagi bangsa Indonesia. 
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Selain itu, pemahaman Pendeta GPM tentang Indonesia sebagai bangsa – dengan 

kemajemukan dan keberagaman yang diakui sebagai rahmat Tuhan – yang sementara dihidupi 

sebagai warga negara, juga sejalan dengan gagasan Benedict Anderson tentang bangsa. Dalam 

hal ini, Anderson menempatkan bangsa dalam pengertian sebagai suatu komunitas politis yang 

dibayangkan; sebagai sesuatu yang bersifat terbatas secara inheren sekaligus berkedaulatan. 

Dalam telaahnya yang khusus mengenai perkembangan gagasan bangsa dan paham kebangsaan 

(nasionalisme) di Indonesia, Anderson juga menemukan bahwa cikal-bakal menyatunya orang-

orang di tanah air Indonesia – yang majemuk dan beragam itu – sebelum revolusi kemerdekaan 

di tahun 1945, telah diperkuat melalui adanya sistem pendidikan kolonial yang diselenggarakan 

oleh pemerintah kolonialis Hindia-Belanda. 

Pada masa itu, generasi muda dan anak-anak kaum pribumi (inlander) dari berbagai 

penjuru wilayah pemerintahan Hindia-Belanda – yang tentunya berasal dari berbagai suku-

bangsa “dari Sabang sampai Merauke” – dikumpulkan di dalam ruang-ruang belajar bersama 

pada berbagai tingkatan pendidikan. Akibat yang kemudian ditimbulkan dari situasi ini ialah, 

bahwa tanpa sadar ruang-ruang pembelajaran bersama ala pemerintah kolonialis itu, telah 

menjadi semacam ajang perjumpaan bagi kepelbagaian identitas primordial dari mereka-mereka 

yang disatukan itu. Ruang-ruang pendidikan itu seolah-olah dengan sendirinya telah 

menyediakan berbagai momentum bersama, di mana proses perkenalan di antara sesama kaum 

terjajah tidak bisa dihindari. Hal inilah yang kelak turut memungkinkan bagi terciptanya spirit 

bersama untuk mendorong gerakan pembebasan melalui revolusi kemerdekaan (1945). 

Hasil dari proses-proses perkenalan dan perjumpaan tanpa sadar itu – menurut analogi 

Anderson – telah menyebabkan orang-orang Sumatera pada abad ke-20 justru menganggap 

orang-orang Ambon – dengan perbedaan identitas primordial yang mencolok di antara mereka – 
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sebagai sesamanya “orang Indonesia.” Hal ini berbanding terbalik, tatkala di saat yang 

bersamaan orang-orang Sumatera itu justru harus menganggap orang-orang Melayu di 

semenanjung Malaka – yang cenderung memiliki kesamaan identitas primordial di antara mereka 

– sebagai “orang asing”; di mana orang-orang Melayu di semenanjung Malaka tengah hidup di 

bawah kekuasaan kolonialisme yang berbeda (kolonialis Britania). Hal ini juga berdampak 

signifikan, manakala selepas tahun 1928 baik orang Sumatera maupun orang Ambon – berikut 

juga dengan orang Jawa dan seluruh suku bangsa yang ada di tanah air Indonesia – lebih 

dipererat kebersamaannya sebagai suatu kesatuan politis melalui komunikasi yang selaras 

dengan bahasa pengantar bersama, yaitu Bahasa Indonesia. 

Dengan demikian, bilamana Pendeta GPM di masa kini sedang memandang Indonesia 

sebagai bangsa: lokus atau ruang bagi kehidupan dan rutinitas pelayanannya, maka dalam 

perspektif Anderson, secara tidak langsung Pendeta GPM sementara “membayangkan” dirinya 

sebagai bagian dari suatu komunitas politis yang disebut bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, dari 

sudut pandang Anderson dapat diterangkan mengenai pemahaman sebagai bangsa dalam 

penjelasan logis sebagai berikut: seorang Pendeta GPM yang sementara melayani di wilayah 

kepulauan Maluku – atau pun di lokus-lokus pelayanan tertentu (Sekolah-Sekolah Tinggi 

Teologi (STT) se-Indonesia, dll) – sangat mungkin tidak akan bisa mengenal secara mendetail, 

semua pendeta yang sedang melayani pada Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) di kepulauan 

Nusa Tenggara Timur; atau mengenal semua pendeta yang sedang melayani di Gereja Protestan 

di Indonesia bagian Barat (GPIB); apalagi bisa mengenal semua pendeta yang sedang melayani 

pada gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) di kepulauan Nias, Sumatera Utara. Hal yang 

sama juga berlaku sebaliknya bagi seorang Pendeta di GMIT, GPIB, atau BNKP. 
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Oleh karena itu, menurut Anderson, dalam kesatuan komunitas politis yang terbayang, 

maka seorang Pendeta GPM yang melayani di kepulauan Maluku tetap akan mengetahui, bahwa 

baik pendeta-pendeta di yang melayani di GMIT, atau GPIB, dan BNKP; atau bahkan pendeta-

pendeta lainnya di seluruh gereja-gereja di Indonesia, adalah “sesamanya orang Indonesia.” 

Pengenalan mereka sebagai sesama warga negara akan berada dalam batasan pembayangan 

secara bersama-sama, sehingga secara bersama-sama pula, maka tanah air Indonesia dianggap 

sebagai lokus pelayanan dan berteologi mereka. Dengan demikian, seluruh pendeta-pendeta dan 

gereja-gereja di Indonesia secara satu kesatuan politis, pun adalah terbatas secara inheren 

sekaligus berdaulat, bilamana harus dibedakan dari pendeta-pendeta dan gereja-gereja yang 

berada pada komunitas-komunitas terbayang lainnya, misalnya di Timor Leste, Malaysia, 

Singapura, dan seterusnya. 

Pengakuan terhadap Indonesia sebagai lokus pelayanan, sekaligus ajang berteologi bagi 

Pendeta GPM, secara institusional telah diatur pula di dalam Pembukaan Tata Gereja GPM dan 

Pokok-Pokok Pengakuan Iman GPM. Sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam Pembukaan 

Tata Gereja GPM, di mana alinea kedelapan menyebutkan tentang pengakuan GPM; bahwa 

gereja dan negara memiliki kewenangan masing-masing, tetapi mengembangkan hubungan yang 

saling menghormati, saling mengingatkan, dan saling membantu. Oleh sebab itu, maka sebagai 

komponen dari rakyat bangsa Indonesia, GPM turut mendorong setiap upaya untuk 

memberlakukan Pancasila sebagaimana yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945; sebagai 

landasan etik dan moral kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Pada salah satu Pokok Pengakuan Iman GPM point ke-15, tentang “bangsa” juga 

ditegaskan, bahwa GPM bersama segenap aras kelembagaannya, mengakui bahwa bangsa dan 

negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, adalah “buah dari 
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pekerjaan Roh Kudus,” dan oleh karena itu Indonesia dianggap sebagai “anugerah Allah.” 

Dengan demikian, maka baik GPM (secara institusional) maupun Pendeta GPM (secara 

personal) hendak menegaskan, bahwa Indonesia sebagai negara-bangsa yang merdeka dan 

berdaulat, bukan semata-mata merupakan sebuah “fakta historis” yang telah dicatat di dalam 

lembaran-lembaran sejarah bangsa ini. Indonesia pun bukan pula sebatas realitas sosio-politis 

yang sementara mengada. Akan tetapi, bersamaan dengan pengakuan itu, maka GPM dan 

Pendeta GPM hendak menerima Indonesia sebagai suatu “fakta teologis” atau “realitas teologis”; 

di mana tugas-tugas panggilan dan pelayanan bagi kemanusiaan, keadilan dan kesejahteraan 

manusia dan sesamanya sementara diupayakan. 

 

C. Pengalaman Indonesia: suatu penyimpangan terhadap kesepakatan bersama 

Dalam pengalaman sebagai warga negara di Indonesia, ada sejumlah realitas paradoksal 

yang tercatat di dalam pengamatan Pendeta GPM. Berbagai kenyataan miris hidup berbangsa 

dan bernegara - yang pernah berlangsung dan tampak masih sedang berlangsung – yang dialami 

dan diamati oleh Pendeta GPM, antara lain: hegemoni kekuatan dan pengaruh Islam yang 

dirasakan masih mendominasi proses-proses hidup berbangsa dan bernegara selama ini; di mana 

dalam banyak situasi, hal ini kerap bersinggungan dengan aspek-aspek kebebasan beragama dari 

pemeluk agama lain. Kedua realitas yang diamati ini, berlangsung dalam kerangka dikotomi 

“mayoritas-minoritas.” Selanjutnya, praktek-praktek “korupsi” (dalam sekutu bersama dengan 

praktek kolusi dan nepotisme – KKN) tampak kian marak dan merajalela di Indonesia saat ini. 

Gejala korupsi (KKN) dipersonifikasi ibarat gurita yang seolah-olah sementara melilit tata kelola 

birokrasi negara, baik di tingkat pusat maupun hingga ke daerah-daerah. Fenomena ini kemudian 

bersinergi dengan geliat pembangunan bangsa yang cenderung tidak merata, sehingga 
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menyebabkan banyak ketimpangan yang berujung kepada munculnya luapan-luapan 

ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah. Dampak yang paling ekstrim misalnya, ditunjukan 

lewat wacana-wacana disintegrasi teritorial, yang mencuat „bak gayung bersambut‟ bersamaan 

dengan rangsangan stigmatisasi yang dilekatkan, sebagai sarana politisasi dari pihak-pihak 

tertentu terhadap sekelompok warga negara atau daerah tertentu, dengan label sebagai 

“separatis.” Dalam konteks daerah Maluku, fakta ini sempat mencuat melalui kemunculan isu 

Republik Maluku Selatan (RMS) yang digerakan oleh organisasi Front Kedaulatan Maluku 

(FKM); sembari menjadikannya alat politisasi di tengah konflik SARA beberapa tahun silam. 

Oleh karena itu, maka gejala-gejala ketimpangan hidup berbangsa yang diamati dalam 

pengalaman Pendeta GPM ini, kemudian mengemuka di dalam ungkapan-ungkapan bernada 

sinis – sebagaimana yang telah dikutip pada Bab III, antara lain: “Indonesia adalah negara yang 

amburadul dalam segala hal,” “Indonesia ibarat sebuah laboratorium besar, tempat di mana 

proses-proses ujicoba berbagai sistem berbangsa-bernegara dilakukan, dari satu rezim 

penguasa ke rezim penguasa lain,” atau “Indonesia sebetulnya sedang menjalani jalan 

disintegrasi, bukan hanya disintegrasi teritorial, tetapi lebih kepada disintegrasi ideologi, 

hingga disintegrasi perilaku dan disintegrasi semangat kebangsaan,” dan seterusnya. 

Di dalam gagasan membentuk suatu bangsa, sebagaimana yang pernah digagas oleh 

Ernest Renan (1882): bangsa adalah suatu solidaritas besar yang terbentuk karena kesadaran, 

bahwa adanya pengalaman-pengalaman di dalam penderitaan dan kemalangan bersama yang 

terjadi di masa lalu; yang kemudian di masa kini justru menimbulkan tekad atau kehendak untuk 

menyepakati hidup bersama yang lebih baik di masa depan (le desir de vivre ensemble). Oleh 

karena itu, Renan menyebut bangsa itu ibarat jiwa atau suatu asas rohani, yang melaluinya setiap 

warga bangsa merasa pernah berkorban di masa lalu, dan bersepakat memberi pengorbanan itu 
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lagi untuk masa depan. Namun Renan menegaskan, bahwa setiap warga bangsa yang memiliki 

kesadaran dan pengorbanan itu, bukanlah mereka yang membangun bangsanya berdasarkan atas 

ras-nya saja, atau agamanya saja, atau bahasanya saja, atau unsur-unsur primordialisme semata. 

Membangun suatu bangsa menurut Renan, harus berdasarkan atas unsur nasionalisme, yakni 

kehendak dan kesepakatan untuk hidup bersama, walaupun di atasnya sementara bertebaran 

sejumlah besar perbedaan-perbedaan primordialisme. 

Sebagai suatu solidaritas besar, bangsa kemudian disebut oleh Ernest Gellner (1983) 

sebagai suatu kesatuan politis: kesatuan yang dijalankan berdasarkan sistem politik kekuasaan 

yang dibentuk, guna menjaga kesepakatan yang telah tercapai untuk membentuk bangsa; sembari 

menjaga suatu kebudayaan nasional yang dihasilkan sebagai identitas bersama. Dari kedua 

gagasan tentang bangsa ini, hal tampak yang menonjol ialah, bahwa kehendak (will) dan 

kesepakatan (conscent) sangat diperlukan untuk membentuk hidup bersama yang lebih baik, 

sebagai satu kesatuan politis. 

Dengan demikian, jika menyimak kenyataan berbangsa di Indonesia yang diamati dalam 

pengalaman Pendeta GPM, maka rasa-rasanya apa yang pernah digagas oleh Renan dan Gellner 

tentang hakikat suatu bangsa itu, telah “menyimpang” melalui berbagai realitas paradoksal yang 

sedang digauli bersama di tengah-tengah bangsa ini. Menurut Renan, suatu kesatuan nasional 

tidak ideal dapat dibentuk hanya karena masyarakatnya didominasi oleh populasi agama tertentu. 

Karena itu, secara historis Indonesia memang telah dibentuk sebagai suatu kesatuan nasional, 

dengan “tidak” berdasar kepada suatu asas ideologi agama tertentu. 

Namun, dalam perkembangannya Pendeta GPM justru melihat, bahwa upaya sejumlah 

pihak untuk tetap menjadikan Indonesia sebagai negara dengan berdasar pada agama tertentu 

(baca: Islam – Islamic State) masih tetap dilakukan. Mulai dari sinyalemen adanya gejala 
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Islamisasi yang dibingkai melalui program transmigrasi nasional di era Orde Baru, hingga sistem 

Otonomisasi Daerah (Otda) yang berimbas kepada makin leluasanya suatu daerah yang berbasis 

mayoritas penduduk beragama Islam, untuk secara sepihak menerapkan Peraturan-Peraturan 

Daerah bernuansa Syariah Islam (Perda-Perda Syariah). 

Ada pula sinyalemen lain yang seolah-olah hendak menegaskan, bahwa jika Indonesia 

tidak dapat dideterminasi untuk menuju kepada sebentuk Islamic State, maka kemungkinan lain 

masih terbuka ketika bisa menggiring Indonesia kepada suatu Islamic Society (masyarakat 

bercorak Islamis). Dalam pengamatan Pendeta GPM, salah satu sinyalemen ini tampak dari 

maraknya penayangan sejumlah tayangan di berbagai stasiun televisi – swasta maupun nasional 

– yang secara gamblang menyuguhkan acara-acara bernuansa Islam ke tengah-tengah ruang 

publik, yang justru sementara ditonton pula oleh kumpulan-kumpulan warga negara lain yang 

non-Muslim. Padahal, untuk tayangan-tayangan bernuansa agama-agama non-Muslim tersebut, 

biasanya hanya diadakan pada saat menjelang atau bertepatan dengan perayaan hari-hari besar 

agama-agama tersebut. Sementara tayangan-tayangan bernuansa Islam sendiri, tampaknya kian 

hari, kian tidak terbatasi pada perayaan-perayaan tertentu saja. Dengan keadaan semacam ini, 

maka masyarakat Indonesia yang sangat beragam dari sisi entitas keagamaan itu, seolah-olah 

sedang “dipaksa” untuk harus menyesuaikan diri dengan tontonan-tontonan yang senyatanya 

tidak sesuai dengan kebutuhan imannya masing-masing. Padahal, jika sejenak menengok ke 

belakang, maka akan didapati bahwa Pancasila selaku ideologi dasar yang telah membentuk 

Indonesia sebagai suatu nation-state, sama sekali tidak menyiratkan lagi adanya peluang bagi 

agama tertentu (baca: agama mayoritas Islam) untuk diperlakukan secara istimewa dan berbeda 

dari agama-agama yang lain. 
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Belum lagi, jika menyimak sepak terjang organisasi-organisasi fundamentalis Islam, yang 

kian merajalela pasca reformasi. Salah satunya terwakili lewat Front Pembela Islam (FPI); 

sebuah organisasi massa (Ormas) berbasis Islam, yang kerap bertindak represif dan anarkis di 

masyarakat, dengan mengatasnamakan penegakan syariat Islam. Dalam banyak situasi, sepak 

terjang FPI dengan dalih menjaga ketertiban umum, justru terlihat melangkahi tugas dan peran 

TNI dan POLRI, selaku alat-alat keamanan negara. Bahkan tidak sedikit dari aksi-aksi tersebut 

yang berujung anarkis dan menimbulkan korban jiwa di masyarakat. 

Oleh sebab itu, berbagai ketimpangan yang selama ini telah dilakoni dengan telanjang 

atas nama hegemoni Islam di berbagai lingkup sosial di Indonesia, seolah-olah hendak 

menegaskan adanya penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dan 

etika bangsa Indonesia. Padahal dari perspektif Gellner, Pancasila dapat dipahami bagaikana 

sebentuk “budaya nasional,” yang memang sejak awalnya telah mengada melalui serangkaian 

proses penyaringan dari kepelbagaian budaya primordial yang tersebar di Indonesia. Kalau 

begitu, dengan menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, maka bukan tidak mungkin jika 

masyarakat Indonesia sementara menggiring kebudayaannya untuk tidak semakin berbudaya 

tinggi (high culture), tetapi malah sementara menuju kepada kemerosotan budaya (low culture). 

Kemerosotan moral dan kebudayaan bangsa, dalam amatan Pendeta GPM, juga 

dipraktekan dengan telanjang melalui berbagai praktek korupsi (kolusi dan nepotisme – KKN), 

yang kian menggejala dan menggurita di Indonesia saat ini. Apalagi tindakan-tindakan 

demoralisasi semacam itu, justru dipraktekan oleh segelintir kaum berpendidikan di negara ini. 

Padahal jika merujuk kepada perspektif Gellner tentang dialektika kekuasaan, pendidikan, dan 

kebudayaan untuk membentuk suatu bangsa, maka justru golongan-golongan berpendidikan 

semacam itu, yang harusnya dapat mengantarkan bangsa ini kepada taraf peradaban luhur, 
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melalui pencapaian-pencapaian kebudayaan bernilai tinggi. Namun, dalam konteks bangsa 

Indonesia dewasa ini, gagasan Gellner tampak sedang berlaku terbalik. Dalam hal ini, jika 

korupsi dengan sendirinya telah dipandang kian “membudaya” di masyarakat Indonesia, maka 

tampaknya bangsa ini justru seolah-olah sedang mengkudeta high culture-nya sendiri, sembari 

menggantikannya dengan sebuah low culture. 

Demikian pula halnya dengan stigma-stigma “separatis” yang sempat dilekatkan kepada 

sekelompok warga negara, atau daerah-daerah tertentu di Indonesia. Di wilayah Maluku, stigma 

separatis juga sempat dilekatkan kepada sekelompok warga yang menamakan dirinya sebagai 

Front Kedaulatan Maluku (FKM). Di bawah pimpinan dr. Alexander Hermanus Manuputty, 

FKM menempatkan dirinya pada garda terdepan dalam idealisme mengembalikan lagi euphoria 

RMS di tanah Maluku. Padahal, sejak awal kemunculannya di tahun 1950, RMS pernah tidak 

bertahan lama, sebab dalam waktu singkat eksistensinya langsung dikebiri oleh kesatuan politis 

yang baru terbentuk, bernama Republik Indonesia (R.I). Bahkan sejak kurun waktu tersebut, 

nama RMS perlahan-lahan mulai meredup dari kesadaran publik Maluku, sebelum digaungkan 

kembali menyusul pecahnya konflik tahun 1999 lalu. 

Sehubungan dengan ini, maka GPM secara kelembagaan pun tidak bisa terhindar dari 

benturan dengan isu RMS. Pasalnya, para penggiat dan simpatisan RMS kebanyakan berstatus 

sebagai warga GPM. Tak ayal, stigmatisasi separatis pun sempat digerayangi terhadap GPM 

bersama sekalian warganya, termasuk warga GPM di negeri Aboru, pulau Haruku. Akan tetapi, 

ternyata semakin hari masyarakat di Maluku – termasuk Pendeta GPM – semakin menyadari, 

bahwa gaung RMS yang pernah dibunyikan dalam rentang waktu konflik itu, sebetulnya hanya 

merupakan “mainan” pihak-pihak tertentu, yang menginginkan instabilitas tetap berlangsung di 

wilayah Maluku. Wacana RMS seolah-olah telah dijadikan sebagai alat politisasi yang berdaya 
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massif, dan cenderung berpotensi untuk memantik kembali api konflik di Maluku. Hal inilah 

yang kemudian memicu ketegasan sikap yang diambil oleh segenap komponen GPM, ketika 

secara institusional merumuskan kembali pengakuan GPM terhadap NKRI dan Pancasila, 

sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam Pembukaan Tata Gereja GPM dan Pokok-Pokok 

Pengakuan Imannya. 

Dalam kasus Jemaat GPM Aboru, sejumlah Pendeta GPM – sebagai pimpinan umat di 

sana – melihat, bahwa politisasi wacana RMS yang dimainkan selama konflik, telah memicu 

simpati masyarakat negeri Aboru untuk digiring menjadi bagian dari stigmatisasi separatis RMS. 

Padahal, jika kenyataan yang berlangsung di negeri Aboru itu disimak secara seksama, maka 

sebetulnya ada alasan mendasar, ketika masyarakat negeri Aboru kemudian memilih RMS 

sebagai alternatif perjuangan untuk menyuarakan aspirasi kerakyatan mereka. Secara substansial, 

alasan tersebut ternyata didorong oleh kegelisahan orang Aboru, sehubungan dengan 

ketertinggalan pembangunan di wilayah itu, yang tampaknya belum sepenuh hati diperhatikan 

oleh pemerintah (negara). Hal mana dalam konteks tersebut, ketidakmerataan pembangunan di 

wilayah Aboru pernah sangat mencolok, jika dibandingkan dengan laju pembangunan di negeri-

negeri tetangga – yang kebetulan merupakan negeri-negeri berpenduduk Muslim. 

Dengan demikian, maka kasus negeri Aboru tampaknya bisa menjadi catatan kritis bagi 

negara, bahwa luapan-luapan ketidakpuasan warga negara (rakyat) terhadap kebijakan negara 

(pemerintah) yang seringkali terpaksa berujung kepada pemilihan simbol-simbol bercorak 

disintegrasi (territorial) bangsa, sebetulnya tidak selalu didorong oleh landasan filosofis ideologi 

separatis tertentu. Karena itu, kenyataan negeri Aboru membuktikan, bahwa perhatian negara 

yang cenderung diskriminatif dan tidak meratalah, yang dengan sendirinya akan mendorong 
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warga negaranya untuk mewacanakan keberadaan otoritas lain, sebagai alternatif perjuangan 

dalam mendapatkan sentuhan pembangunan yang lebih baik. 

 

D. Penyelenggara Negara dan Inkonsistensi Konsensus Nasional 

Salah satu bentuk kenyataan paradoksal – yang sebelumnya telah diuraikan sebagai 

bagian dari penyimpangan terhadap kehendak dan kesepakatan bersama – di Indonesia, adalah 

fenomena hegemoni Islam. Fenomena inilah yang tampaknya sejak lama telah memantik adanya 

dikotomi di antara sesama warga negara, sebagai “mayoritas” dan “minoritas.” Kenyataan 

dikotomis ini pula yang tanpa sadar, telah membingkai pemahaman Pendeta GPM tentang 

pengalaman menjadi warga negara di Indonesia. Hal ini disebabkan, karena sebagai agama 

dengan populasi pemeluk terbesar, maka Islam kemudian diklaim sebagai yang mayoritas itu. 

Oleh karena itu, maka sebagai warga gereja, Pendeta GPM termasuk dalam golongan minoritas. 

Di satu pihak, mungkin saja dikotomi semacam ini tidak dianggap sebagai masalah, oleh 

karena kenyataannya memang demikian. Namun di pihak lain, dikotomi ini jelas bermasalah, 

sebab tidak jarang telah memicu berbagai tindakan diskriminasi dan intimidasi terhadap warga 

negara minoritas. Berdasarkan klaim sebagai “negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia,” 

maka tidak sedikit dinamika berbangsa di Indonesia yang telah digiring ke dalam kepentingan-

kepentingan sektarian Islam. Perda-Perda Syariah dan program-program televisi bernuansa Islam 

misalnya, telah menjadi sekelumit contoh bagaimana kepentingan satu agama, secara sadar 

hendak dipaksakan untuk menjadi konsumsi pemeluk agama-agama lain. 

Padahal, jika sejenak menengok ke belakang, maka senyatanya Pancasila dan UUD 1945 

sebagai landasan moral dan konstitusional hidup berbangsa-bernegara, tidak lagi menyediakan 

peluang bagi kemungkinan pengistimewaan golongan-golongan agama tertentu semacam itu. 
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Bahkan sebegitu idealnya, sehingga ideologi dan konstitusi negara itu sebetulnya telah 

“menjamin kesetaraan” bagi setiap warga negara Indonesia (tanpa terkecuali), untuk 

diperlakukan secara setara di depan hukum dan pemerintahan. 

Dengan demikian, jika memang Pancasila dan UUD 1945 itu telah memberi jaminan 

kesetaraan bagi hak-hak hidup warga negara di Indonesia, maka tentunya berbagai praktek 

pelanggengan terhadap kepentingan Islam yang selama ini sedang diperagakan, sesungguhnya 

telah menjadi suatu “penyimpangan” terhadap ideologi dan konstitusi negara itu sendiri. 

Pertanyaan yang muncul kemudian, ialah: terhadap pihak mana semua bentuk penyimpangan ini 

patut dipertanyakan? Secara substansial, pertanyaan ini tentunya akan mengantarkan logika 

berpikir warga negara kepada pihak mana otoritas untuk mengelola negara ini telah diamanatkan, 

yaitu: pemerintah. 

Lembaga pemerintahan – dalam pengertian sebagai lembaga eksekutif – yang diwakili 

oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan berserta seluruh jajarannya, adalah pihak yang 

kepadanya segenap rakyat Indonesia telah menyerahkan mandat untuk mengelola negara ini. 

Oleh sebab itu, maka pemerintah seyogianya harus menjalankan tata kelola pemerintahan negara 

dengan berdasarkan kepada konstitusi yang berlaku. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan oleh 

UUD 1945 Pasal 4 ayat 1, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan 

menurut Undang-Undang Dasar”; dan UUD 1945 ayat 2, “Dalam melakukan kewajibannya 

Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.” Kedua hal ini pula yang kemudian ditegaskan 

melalui sumpah dan janji jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, di dalam 

UUD 1945 Pasal 9 ayat 1 (Amandemen I). Salah satu butir penting di dalam sumpah dan janji 

tersebut, ialah bahwa “Presiden dan Wakil Presiden akan memenuhi kewajibannya dengan 

berpegang teguh kepada Undang-Undang Dasar.” 



127 

Pasal-pasal lain yang dianggap krusial di dalam UUD 1945, yang menyangkut penataan 

hak-hak hidup warga negara, antara lain: Pasal 27 ayat 1, tentang persamaan kedudukan warga 

negara di dalam hukum dan pemerintahan; Pasal 28A, tentang hak asasi manusia, dan Pasal 28E, 

tentang hak bebas beragama dan beribadah; serta Pasal 29 ayat 1 dan 2, tentang jaminan negara 

terhadap warga negaranya untuk bebas memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya masing-

masing. Terhadap keberadaan pasal-pasal ini, fenomena dominasi Islam yang kian menajam 

akhir-akhir ini di Indonesia, seolah-olah telah memberi tamparan keras bagi wajah konstitusi itu 

sendiri. Dari mulai tindakan intimidasi terhadap komunitas-komunitas jamaah Ahmadiyah di 

beberapa tempat di Indonesia, hingga inkonsistensi putusan Mahkamah Agung terhadap polemik 

tempat ibadah jemaat GKI Yasmin Bogor dan jemaat HKBP Filadelfia Bekasi yang tak kunjung 

selesai, merupakan sederet fakta yang menunjukan masih menguatnya hegemoni Islam. 

Padahal secara konstitusional, semua jaminan perlindungan negara terhadap hak-hak 

hidup dan beragama dari setiap warga negara, telah ditegaskan secara gamblang di dalam UUD. 

Namun yang anehnya, semua tindakan diskriminasi dan intimidasi terhadap warga negara 

minoritas, seolah-olah berserakan di depan mata otoritas negara. Sungguhpun demikian, negara 

dalam hal ini pemerintah seharusnya dapat dengan tegas menuntaskan kemelut-kemelut 

keagamaan berkepanjangan semacam itu. Pasalnya, pemerintahlah yang kepadanya rakyat – 

termasuk golongan-golongan agama yang disebut “minoritas itu – telah menyerahkan 

kepercayaannya untuk menjamin hak-hak hidup dan beragama mereka. Pemerintah adalah 

“pemegang amanat konstitusi,” yang seharusnya tidak pandang bulu dalam menjalankan dan 

menegakkan setiap ketentuan yang telah digariskan di dalam konstitusi itu. Namun, tampaknya 

ketidaktegasan dan ketidakarifan pemerintah dalam mengintervensi fakta-fakta penyimpangan 

terhadap konstitusi, tanpa sadar telah berakumulasi terhadap gengsi mayoritas. Apalagi, dalam 
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konteks penerapan Perda-Perda Syariah di sejumlah daerah misalnya, justru pemerintahlah yang 

telah bertindak secara diskriminatif-sektarian atas nama legitimasi otoritas yang dimiliki. 

Oleh sebab itu, jika menengok kembali ke masa awal ketika negara Republik Indonesia 

dibentuk, sesungguhnya hanya di atas dasar kehendak dan kesepakatan bersama itulah, maka 

golongan-golongan yang disebut minoritas itu – termasuk dari golongan Kristen-Ambon yang 

diwakili oleh Mr. J. J. Latuharhary dan Dr. Jo. Leimena – mau memberi diri untuk bergabung 

membentuk suatu negara-bangsa yang merdeka. Sebagai yang disebut minoritas, golongan-

golongan tersebut pun telah turut bersepakat untuk saling mengikat diri (lepas dari penjajahan), 

di dalam dasar Pancasila dan UUD 1945, sebagai suatu kontrak sosial bangsa Indonesia (1945). 

Dengan demikian, ketika hegemoni kekuatan Islam di Indonesia semakin mendominasi dinamika 

berbangsa-bernegara, maka sudah sepatutnyalah jika kontrak sosial (kesepakatan) tersebut 

kembali dipertanyakan kepada otoritas negara (pemerintah). 

 

E. Latar Belakang Pemahaman Pendeta GPM 

Menyimak serangkaian pemahaman dan pengalaman yang telah ditinjau secara kritis 

berdasarkan temuan-temuan bersama sejumlah Pendeta GPM di lapangan, maka tentunya perlu 

diadakan tinjauan kritis pula terhadap latar belakang pemahaman tertentu, yang telah menjadi 

titik berangkat Pendeta GPM dalam memahami dan mengalami Indonesia. Karena itu, setelah 

mencermati masing-masing pendapat Pendeta GPM, maka tampaknya ada kurang lebih dua 

tipologi (baca: faktor) mendasar yang dinilai telah melatar-dasari pemikiran Pendeta GPM, 

ketika merumuskan pemahaman mereka tentang Indonesia. 
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1. Regulasi Pengajaran Pendidikan Pancasila di Era Orde Baru 

Dari keseluruhan Pendeta GPM yang ditemui, usia mereka saat ini diperkirakan berada di 

atas rata-rata tiga puluh-an tahun. Hal itu berarti, sebagian besar kurun waktu pendidikan yang 

pernah ditempuh – baik sejak pendidikan dasar, maupun hanya pada pendidikan-pendidikan 

lanjutan saja – agaknya berkisar di seputar pemerintahan era Orde Baru. Sebab itu suatu 

diskursus tentang Indonesia dan wawasan keindonesiaan, sedikit banyaknya akan turut 

dipengaruhi oleh regulasi pengajaran Pendidikan Pancasila di era tersebut. 

Berangkat dari kurun waktu demikian, maka jenjang pendidikan dasar teologi yang 

ditempuh sebagian besar pendeta-pendeta tersebut pada sejumlah sekolah tinggi teologi (STT) di 

Indonesia, dapat dipastikan telah berlangsung selama masa Orde Baru. Hal tersebut dapat 

beralasan, sebab kebanyakan dari mereka mampu menggambarkan pengalaman-pengalaman 

belajar Pendidikan Pancasila, yang senyatanya telah berlangsung sejak dua hingga tiga 

dasawarsa silam. Mereka kerap menyinggung soal pengalaman ketika bersentuhan dengan 

konsep Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4); yang diketahui cukup getol 

diindoktrinasi bagi setiap warga negara Indonesia – khususnya para pelajar dan mahasiswa – 

pada era kepemimpinan rezim Orde Baru. 

Bahkan tidak jarang regulasi pengajaran Pendidikan Pancasila pada masa itu, lalu 

dibanding-bandingkan dengan regulasi saat ini. Menurut Pendeta GPM, Pendidikan Pancasila 

pada masa itu tampak ideal – selain mungkin telah menjadi semacam keharusan – untuk 

dipelajari, entah semenjak sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, atau pun pada level 

perguruan tinggi, atau bahkan hanya melalui penataran-penataran P-4. Dampak dari kemutlakan 

pembelajaran Pancasila saat itu, menurut Pendeta GPM, sedikit banyaknya telah menanamkan 

bagi mereka artikulasi nilai-nilai Pancasila itu sendiri sebagai ideologi dasar hidup berbangsa dan 
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bernegara. Karena Pancasila tidak sekadar dipahami sebagai seperangkat aturan-aturan bagi 

warga negara. Namun Pancasila diperkenalkan senyatanya sebagai dasar etika dan moral bangsa 

Indonesia, yang tidak mungkin dikesampingkan demi ideologi-ideologi sektarian manapun juga. 

Malahan kenyataan itu dinilai bersinergi dengan situasi sosial-politik Indonesia di masa itu. 

Pendeta GPM menganggap, bahwa ada semacam sinergitas antara belajar tentang Pancasila pada 

masa Orde Baru, dengan perasaan keterpanggilan (sense of calling) sebagai orang Indonesia. Hal 

mana kenyataan ini justru dirasakan agak sulit untuk ditemukan, pada saat situasi Indonesia telah 

beralih ke alam reformasi yang katanya “demokratis” ini, tetapi dalam prakteknya malah 

seringkali mengingkari prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. 

Oleh karena itu, ketika menyimak realitas pengajaran Pendidikan Pancasila di masa kini, 

maka banyak Pendeta GPM yang menyayangkan dinamika regulasi yang berkembang saat ini. 

Menurut Pendeta GPM, Pendidikan Pancasila pasca Orde Baru seolah dengan sendirinya telah 

menggerus nilai-nilai Pancasila itu sendiri, sehingga pengartikulasiannya tidak lagi siginfikan di 

masyarakat. Hal ini tidak diragukan, sebab Pancasila kini telah diajarkan sebagai bagian dari 

seperangkat tata aturan yang harus dipatuhi sebagai warga negara. Akibatnya, kenyataan seperti 

ini tampak tidak mendorong pengaruh yang positif bagi semangat nasionalisme dan pemahaman 

kebangsaan dalam konteks Indonesia saat ini. 

 

2. Pengalaman sebagai Pendeta dan Warga Negara 

Selain ketatnya pengaruh Pendidikan Pancasila di masa Orde Baru, pengalaman hidup 

sebagai warga negara dan lebih khusus sebagai pendeta, sedikit banyaknya juga telah memberi 

pengaruh yang signifikan bagi pemahaman Pendeta GPM tentang Indonesia. Faktor yang satu ini 

tidak bisa dihindari, lantaran status sebagai warga negara Indonesia (WNI) dengan sendirinya 
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telah menggiring Pendeta GPM menjadi bagian dari dinamika hidup berbangsa dan bernegara di 

Indonesia. Terlebih lagi, ruang-ruang pelayanan yang mereka tempati, ada dalam cakupan 

wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Karena itu, sejauh yang dapat diamati dari gambaran pemahaman Pendeta GPM tentang 

Indonesia, maka tema dikotomis “mayoritas-minoritas” tampaknya telah menjadi semacam 

tema sentral, yang kerap membingkai cara pandang Pendeta GPM bilamana harus menyimak 

kenyataan berbangsa-bernegara di Indonesia selama ini. 

Jika menyimak lebih jauh, maka agaknya tema bernuansa dikotomis semacam ini telah 

terejawantahkan dalam sifat-sifat yang berbeda dari penuturan-penuturan mereka. Artinya, 

berdasarkan pengalaman-pengalaman pelayanan – sebagai pendeta dengan jenis-jenis ruang 

pelayanan yang berbeda-beda: jemaat, klasis, sinode, kampus, instalasi militer, dan sebagainya – 

dalam polarisasi masyarakat antara mayoritas dan minoritas, maka sifat daripada pendapat yang 

dikemukakan, dapat dibedakan atas dua jenis tipologi:
1
 

2.1.  Pendapat yang bersifat Lunak-Kritis 

Kategori ini merupakan tipologi sifat pertama yang dapat dikenakan terhadap pendapat 

sebagian besar informan. Pengkategorisasian ini didasari atas upaya menilai secara objektif isi 

daripada pendapat sejumlah informan yang – dalam penilaian penulis – sedikit banyaknya telah 

mengembangkan pemahaman dan sikap yang sepertinya lebih bersifat “lunak”, tetapi tanpa 

kehilangan daya “kritis”, terhadap perjumpaan-perjumpaan mereka dengan komunitas agama 

lain – khususnya komunitas Muslim dalam bingkai dikotomi mayoritas-minoritas. 

                                                           
1
 Kategorisasi sifat-sifat pendapat para informan ini, hanyalah sebagai upaya penulis untuk memetakan 

perbedaan-perbedaan contents (isi) dari pendapat-pendapat yang disampaikan oleh masing-masing informan– 

dengan harapan bahwa pendapat-pendapat itulah gambaran dari pemahaman mereka. Sebab pendapat-pendapat 

tentang memahami dan mengalami Indonesia sebagaimana yang disampaikan oleh sejumlah Pendeta GPM, 

kelihatannya ada yang tampak bersifat lebih lunak (± pada 19 informan), dibandingkan dengan pendapat-pendapat 

lain yang sepertinya harus dinilai agak bersifat sedikit tendensius (± pada 10 informan). Namun tentunya dengan 

menyertakan unsur-unsur kekritisan di dalam keseluruhan pendapat yang ada. 
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Ada dua alasan yang mengapa pendapat-pendapat tersebut dapat tergolong ke dalam 

kategori pendapat yang bersifat “lunak-kritis”: 

1) Pendeta GPM memiliki latar belakang pengalaman ber-relasi dengan komunitas Muslim 

pada daerah-daerah pelayanan (jemaat dan klasis) yang pernah – tetapi juga yang sedang – 

mereka tempati. Interaksi sosial yang kerap tidak bisa dihindari dengan orang-orang Islam di 

sejumlah tempat tersebut, dengan sendirinya telah memicu sikap terbuka untuk saling 

berelasi dengan baik. Akibatnya dalam pemahaman sejumlah Pendeta GPM, sangat terlihat 

bagaimana cara mereka kembangkan untuk bersikap di tengah-tengah hidup yang majemuk. 

2) Pendeta GPM juga seringkali berada dalam interaksi-interaksi sosial yang intens dengan 

komunitas agama lain (khususnya Muslim), dalam relasi sebagai warga negara di Maluku. 

Ruang-ruang berelasi semacam ini pun tidak dibatasi hanya pada lingkup jemaat atau klasis 

semata, melainkan justru pada aras kelembagaan sinodal, masyarakat-masyarakat akademik, 

hingga instalasi-instalasi militer. Sehingga para pendeta jenis ini kebanyakan merupakan 

petinggi-petinggi gereja, atau berasal dari kalangan akademisi maupun pendeta militer. 

2.2. Pendapat yang bersifat Tendensius-Kritis 

Kategori sifat yang kedua juga dapat dikenakan walaupun hanya terhadap pendapat 

sebagian kecil informan. Kategorisasi ini dipandang tidak kalah penting, sebab dari pendapat 

yang ada sedikit banyaknya para informan ini dianggap telah mengembangkan pemahaman dan 

sikap yang umumnya kerap agak “tendensius”, tetapi juga “kritis” terhadap wacana 

keindonesiaan. Namun perlu ditekankan pula, bahwa pendapat-pendapat dengan sifat semacam 

ini tidak hanya dikenakan dalam konteks perjumpaan dengan komunitas Muslim semata, tetapi 

juga sebagai tanggapan atas penyelenggaraan pemerintahan yang – dalam pengamatan Pendeta 

GPM sebagai warga negara – justru kerap inkonsistensi dan tidak pro-rakyat. 
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Beberapa alasan yang mendasari penggolongan sejumlah pendapat Pendeta GPM ke 

dalam kategorisasi yang bersifat “tendensius-kritis”, antara lain karena: 

1) Pendeta GPM memiliki latar belakang pengalaman melayani di daerah-daerah pelayanan 

(jemaat dan klasis) yang dihuni bersama dengan komunitas Muslim. Laju pertumbuhan 

sosial-ekonomi komunitas Muslim, serta kemudahan akses mereka terhadap birokrasi dan 

kebijakan-kebijakan pemerintah, secara tidak langsung telah memperlebar jarak dalam 

interaksi-interaksi bernuansa sosio-keagamaan, tetapi sekaligus juga semakin menguatkan 

dikotomi mayoritas-minoritas di antara mereka. 

2) Pendeta GPM juga merupakan pihak-pihak yang kerap bersinggungan langsung dengan 

kondisi-kondisi krusial, pada saat berlangsungnya konflik di Maluku beberapa tahun lalu. 

Konflik yang terus berlarut-larut hingga memakan waktu hampir setengah dasawarsa itu, 

telah menempatkan banyak Pendeta GPM dalam peran-peran vital bersama dengan warga 

jemaat yang berkonflik, sekaligus juga dengan mereka yang mengalami dampak konflik. 

Dalam hal ini, ketidaktegasan pemerintah yang kelihatannya tidak mampu menghentikan 

konflik dengan segera, tak pelak pernah menjungkalkan tingkat kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah hingga ke titik nadir. Wacana pembiaran negara terhadap konflik malah 

sempat menguat di masyarakat, termasuk sorotan terhadap sinyalemen keterlibatan 

TNI/POLRI dalam menunggangi jalannya konflik. 

3) Sebagai warga negara Indonesia, secara tidak langsung Pendeta GPM juga tergerus dalam 

dinamika sosio-politik yang berkembang di Indonesia dewasa ini; terutama sejak keruntuhan 

rezim pemerintahan Orde Baru hingga pasca reformasi. Instabilitas pengelolaan negara, yang 

dibumbui dengan akses-akses informasi (pemberitaan media) yang semakin leluasa dan 

transparan, agaknya telah turut memperlemah kredibilitas pemerintah di mata masyarakat, 
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termasuk Pendeta GPM. Dalam banyak situasi, kepentingan-kepentingan nasional tidak 

jarang dipandang telah disusupi, dan bahkan dengan sengaja dikandaskan demi kepentingan 

kelompok-kelompok sektarian. Lagipula ketidakmampuan pemerintah dalam meredam 

gejolak primordialisme dan fanatisme sektarian di masyarakat, justru dianggap telah semakin 

menguatkan adanya kesenjangan antara mayoritas dan minoritas antar warga negara. 

 

F. Indonesia sebagai Rahmat: Suatu Upaya Berteologi 

Setalah melakukan peninjauan kritis terhadap sejumlah permasalahan yang menjadi fokus 

kajian pada Bab ini, masing-masing: pemahaman Pendeta GPM tentang Indonesia dan 

pengalaman mereka sebagai warga bangsa Indonesia, serta setting sosial, pendidikan, politik, dan 

keagamaan yang melatarbelakangi pemahaman-pemahaman tersebut; maka yang menjadi 

persoalan selanjutnya, ialah apakah dengan pemahaman-pemahaman semacam itu, terbuka 

kemungkinan bagi Pendeta GPM untuk berteologi sebagai bagian dari warga bangsa Indonesia? 

Pertanyaan ini yang kemudian juga akan ditinjau secara kritis sebagaimana akan diuraikan pada 

uraian di bawah ini. 

Dalam pemahaman Pendeta GPM, Indonesia merupakan suatu bangsa (baca: nation-

state) yang dibentuk berdasarkan kehendak dan kesepakatan bersama sekalian the founding 

fathers – yang berasal dari berbagai latar belakang etnisitas dan ideologi – di tahun 1945. Sejak 

saat itu, Indonesia telah menjadi sebuah entitas bersama, yang dalam pemahaman Pendeta GPM; 

telah menghimpun setiap unsur kemajemukan (pluralitas) dan keberagaman (diversitas) dengan 

Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar moral dan konstitusional; di mana entitas bersama yang 

majemuk dan beragam itu “diyakini” telah mengada sebagai “rahmat Tuhan”; dan dalam konteks 

semacam itulah Pendeta GPM telah ditempatkan Tuhan untuk hidup dan melayani. Dengan 
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demikian, Indonesia telah dibentuk menjadi suatu entitas nasional di atas sejumlah entitas-entitas 

primordial. 

Landasan moral-konstitusional, tetapi juga secara teologis terhadap pengakuan bahwa 

Indonesia adalah suatu “rahmat Tuhan”, secara eksplisit telah tersurat di dalam alinea ketiga 

Pembukaan UUD 1945; yang dengan tegas menyatakan, bahwa pernyataan kemerdekaan 

Indonesia sebagai suatu negara-bangsa yang merdeka, adalah semata-mata karena rahmat Tuhan, 

dan melalui keinginan yang luhur dari sekalian rakyat Indonesia. Dasar moral-konstitusional dan 

teologis ini tidak dapat dikesampingkan dengan alasan apapun juga, sebab the founding fathers 

pada waktu itu dengan penuh kesadaran menganggap terciptanya suatu negara Indonesia yang 

bebas dan merdeka, adalah tidak lepas dari campur tangan Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena itu, 

berdasarkan landasan moral-konstitusional ini, maka Pendeta GPM pun – sebagai bagian dari 

kelembagaan GPM – secara teologis memandang Indonesia bukan hanya sebagai sebuah 

“realitas sosio-historis”, tetapi terlebih sebagai sebuah “realitas teologis”. 

Namun, dalam perkembangan hidup berbangsa dan bernegara muncul banyak persoalan. 

Menurut pengalaman Pendeta GPM, dalam hidup ber-nation-state di Indonesia ada begitu 

banyak penyimpangan yang dilakukan oleh sesama warga bangsa, yang seolah-olah secara sadar 

ingin menggeser Pancasila (dan UUD 1945) sebagai ideologi bersama, dan menggantinya 

dengan berbagai ideologi-ideologi sektarian. Berbagai fakta yang mencuat mulai dari: 

kesenjangan antara mayoritas dan minoritas yang dipicu oleh hegemoni kekuatan Islam; hingga 

persoalan-persoalan demoralisasi bangsa akibat korupsi (yang bersekutu di dalam KKN); dan 

ditambah dengan kecenderungan stigmatisasi separatis yang dipolitisasi secara serampangan, 

sembari mengawinkannya dengan berbagai kesenjangan pembangunan di daerah-daerah periferi. 
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Dalam pemahaman Pendeta GPM, keseluruhan polemik ber-nation-state ini adalah warna bagi 

eksistensi sebagai warga bangsa di Indonesia. 

Oleh karena itu, dengan menyimak serentetan fakta-fakta penyimpangan dalam hidup 

berbangsa-bernegara sebagaimana disebutkan di atas, maka kemudian muncul pertanyaan: 

masihkah mungkin Indonesia disebut sebagai suatu rahmat Tuhan? 

Agaknya tidak berlebihan jika pertanyaan ini secara subtansial ditanyakan, mengingat 

ada berbagai pertanyaan lain yang sedianya bisa dimunculkan kemudian. Pasalnya, jika 

Indonesia masih dipandang sebagai sebuah nation-state yang adalah rahmat Tuhan, masakan 

rahmat itu hanya berlaku sepihak bagi segelintir warga negara yang menamakan diri sebagai 

mayoritas saja? Ataukah, jika Indonesia adalah suatu rahmat Tuhan, masakan rahmat itu hanya 

dirasakan oleh kelompok-kelompok tertentu saja? Bahkan, jika Indonesia masih merupakan 

suatu rahmat Tuhan, masakan untuk memberikan rahmat-Nya, Tuhan akan membeda-bedakan 

rahmat bagi golongan-golongan yang istimewa, dan rahmat bagi golongan-golongan yang tidak 

istimewa? Jika demikian, mana mungkin ada rahmat Tuhan dalam keadaan semacam itu? 

Oleh sebab itu, di dalam keyakinan kepada “pengorbanan Kristus bagi semua umat 

manusia”, maka tentu saja bagi pemahaman Pendeta GPM “tidak ada rahmat” yang dibeda-

bedakan bagi kaum yang istimewa maupun yang tidak istimewa. Secara teologis, tentu saja 

Pendeta GPM meyakini bahwa rahmat Tuhan tetap berlaku bagi semua orang. 

Akan tetapi, kenyataan berbangsa di Indonesia selama ini seolah-olah sedang 

menunjukan gelagat, bahwa ada warga bangsa yang secara khusus dirahmati, dan ada yang 

sebaliknya tidak. Konteks semacam inilah yang kemudian secara khusus sementara dihadapi oleh 

Pendeta GPM dalam dinamika pelayanannya. Pertanyaan yang selanjutnya dapat dimunculkan, 

ialah: apa yang bisa dilakukan oleh Pendeta GPM untuk menyuarakan, bahwa rahmat Tuhan itu 
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tetap berlaku kepada semua warga bangsa; tanpa memandang mayoritas atau minoritas, tanpa 

memandang istimewa atau tidak istimewa, dan sebagainya? 

Mungkin di dalam situasi semacam ini, terbuka peluang bagi Pendeta GPM untuk 

berteologi sebagai orang Indonesia, dengan menciptakan “ruang-ruang kritis”; di mana berbagai 

fakta penyimpangan terhadap pengakuan Indonesia sebagai suatu rahmat Tuhan, bisa dikritisi. 

Hal ini mungkin bisa dilakukan, tentu saja dengan mempertanyakan kembali konsep ideal 

“Indonesia sebagai rahmat Tuhan”. Karena itu, jika Indonesia betul-betul diakui dan diyakini 

sebagai suatu negara-bangsa yang mengada – dengan kemerdekaan, kebebasan, dan kesetaraan – 

sebagai rahmat dari Tuhan, maka seharusnya rahmat tersebut bisa dinikmati oleh segenap rakyat 

Indonesia, melalui peluang-peluang hidup yang setara, sebagaimana yang seharusnya dimiliki 

sebagai warga bangsa dan negara. Jika Indonesia masih layak disebut sebagai rahmat Tuhan, 

maka tentu saja setiap warga negaranya bisa menikmati kebebasannya dalam beragama dan 

berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanpa harus dibeda-bedakan di dalam dikotomi 

antara yang mayoritas dan minoritas. 

 

G. Rangkuman 

Setelah menyimak keseluruhan isi pemaparan pada Bab ini, maka ada beberapa poin 

tinjauan kritis yang dapat dirangkum sebagai berikut. Pada point tinjauan kritis yang pertama 

telah disimak, bahwa Pendeta GPM memahami Indonesia, yakni sebagai bangsa (baca: nation-

state) yang dibentuk berdasarkan kehendak (will) dan kesepakatan (conscent) bersama segenap 

rakyat Indonesia, yang diwakili oleh sejumlah the founding fathers. Kehendak dan kesepakatan 

bersama untuk membentuk sebuah bangsa itu, secara teoritis sejalan dengan gagasan-gagasan 

tentang bangsa yang pernah digagas masing-masing oleh: Ernest Renan (1882), Ernest Gellner 
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(1983), dan Benedict Anderson (1983). Berdasarkan ketiga pendekatan teoritis ini, maka dalam 

konteks bangsa Indonesia, kehendak dan kesepakatan bersama membangun bangsa sebagai 

sebuah entitas nasional, telah berlangsung di atas penyatuan berbagai entitas primordial yang 

tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Konteks Indonesia semacam inilah yang sedang 

menjadi lokus pelayanan dan berteologi Pendeta GPM. 

Pada poin tinjauan kritis yang kedua telah disimak, bahwa dalam pengalaman-

pengalaman sebagai warga bangsa, Pendeta GPM melihat bahwa ada serangkaian polemik hidup 

berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kenyataan ini ditandai dari masih kentalnya hegemoni 

keagamaan Islam, yang seringkali berbuntut pada mirisnya kebebasan beragama; hingga 

fenomena demoralisasi melalui praktek-praktek korupsi (KKN) di berbagai aras birokrasi, yang 

saling bersambut dengan diskriminasi pembangunan di daerah-daerah tertentu; di mana tak 

jarang memicu luapan ketidakpuasan rakyat, yang dipolitisasi demi kepentingan pihak-pihak 

tertentu. Berbagai polemik kebangsaan ini – baik yang kian menajam, maupun yang akhirnya 

meredup – seolah-olah tengah menggarisbawahi, bahwa penyimpangan terhadap kesepakatan 

bersama ketika negara Indonesia Merdeka dibentuk, masih rentan terjadi hingga saat ini. 

Pada poin tinjauan kritis yang ketiga juga telah disimak, bahwa salah satu realitas 

paradoksal yang disoroti secara tajam oleh Pendeta GPM, ialah fenomena hegemoni Islam di 

Indonesia. Tentang hal ini, memang tidak bisa dipungkiri mengingat Indonesia didominasi oleh 

populasi penduduk Muslim. Namun, pada banyak situasi kenyataan ini justru menimbulkan 

fakta-fakta diskriminasi dan intimidasi terhadap golongan-golongan agama lain. Padahal, dalam 

ideologi dan konstitusi negara sendiri, sama sekali tidak dimungkinkan adanya praktek-praktek 

semacam ini. Oleh sebab itu, jika pada prinsipnya fakta-fakta bisa terjadi, maka pemerintah 

sebagai pemegang amanat konstitusi patut dimintai pertanggungjawabannya.  
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Sementara itu, pada poin tinjauan kritis yang keempat telah dikemukakan, bahwa 

berdasarkan rangkuman pemahaman-pemahaman Pendeta GPM, maka ada dua (2) faktor yang 

dianggap telah melatarbelakangi cara pandang Pendeta GPM dalam memahami Indonesia 

sebagai bangsa. Faktor yang pertama, berkenaan dengan regulasi pengajaran Pendidikan 

Pancasila di masa Orde Baru, di mana indoktrinasi nilai-nilai Pancasila masih dianggap sangat 

kental dilakukan. Sehingga artikulasi nilai-nilai Pancasila sejak masa itu sedikit banyak telah 

membentuk pemahaman tentang Indonesia. Faktor yang kedua, terkait dengan pengalaman 

Pendeta GPM sebagai seorang pendeta dan warga negara. Gambaran pengalaman-pengalaman 

ini dinyatakan dalam sifat-sifat penuturan pendapat GPM, yang selebihnya dapat dipandang 

masing-masing dalam kategori bersifat: agak lunak-kritis dan cenderung tendensius-kritis. 

Akhirnya, pada point tinjauan kritis yang ketiga telah disimak, bahwa dengan 

pemahaman Pendeta GPM terhadap bangsa Indonesia yang telah dibentuk sebagai suatu entitas 

nasional di atas berbagai komponen entitas primordial yang ada, maka akhirnya Indonesia telah 

diakui sebagai sebuah rahmat Tuhan. Namun kenyataan berbangsa di Indonesia akhir-akhir ini 

seolah-olah sedang menunjukan gelagat, bahwa rahmat Tuhan itu hanya diperuntukkan bagi 

segelintir warga bangsa saja. Dalam kenyataan semacam itulah, maka terbuka kemungkinan bagi 

Pendeta GPM untuk menciptakan semacam ruang-ruang kritis, di mana pengakuan terhadap 

Indonesia sebagai rahmat Tuhan itu bisa kembali dipertanyakan (dikritisi). Pada tahap ini, 

mungkin Pendeta GPM bisa membangun sebuah upaya berteologi sebagai orang Indonesia. 


