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PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berangkat dari serangkaian kajian yang telah dilakukan, dimulai dari bagian pendahuluan 

hingga bagian tinjauan kritis, maka ada beberapa hal yang kiranya dapat disimpulkan pada 

bagian akhir ini. Pertama, menyangkut topik yang telah dikaji pada penulisan ini mengenai 

persoalan “Indonesia dalam pemahaman Pendeta GPM,” maka sejumlah pemahaman yang telah 

dihimpun menunjukan, bahwa bentuk pemahaman tentang Indonesia yang menonjol dari Pendeta 

GPM, adalah “Indonesia sebagai bangsa” (baca: nation-state, negara bangsa). Pemahaman 

tentang Indonesia semacam ini dipahami dalam terang, sebagai penyatuan kepelbagaian unsur-

unsur kemajemukan (pluralitas) dan keberagaman (keberagaman); yang di atasnya terselip 

pengakuan, bahwa setiap unsur-unsur tersebut adalah “rahmat Tuhan” bagi bangsa Indonesia; 

dan konteks semacam itu adalah “lokus bagi pelayanan” Pendeta GPM. Satu hal yang menarik 

dan tidak bisa diabaikan ialah, bahwa bentuk pemahaman yang demikian adalah bagian dari 

“kesadaran” Pendeta GPM. Di dalam kesadaran itu pula, mereka memahami bahwa Indonesia 

telah dibentuk sebagai bangsa (baca: entitas nasional), melalui kehendak (will) dan kesepakatan 

(conscent) bersama dari segenap entitas primordial yang tersebar di kepulauan Indonesia. 

Kedua, dengan berbagai polemik kebangsaan yang semakin mengemuka di dalam 

berbagai realitas paradoksal yang pernah dan sedang terjadi di Indonesia selama ini, maka ada 

sinyalemen bahwa kehendak dan kesepakatan bersama itu dengan sengaja telah disimpangkan, 

demi kepentingan-kepentingan sektarian. Karena itu, berbagai bentuk penyimpangan terhadap 



141 

Pancasila sebagai high culture dan common platform bangsa Indonesia, tampaknya sementara 

dilakoni secara telanjang di negara ini. Mulai dari hegemoni Islam yang semakin menguat di 

dalam tebaran aroma polesan terhadap jargon “mayoritas-minoritas,” hingga persoalan-persoalan 

ketimpangan pembangunan berbalut tindakan-tindakan demoralisasi (KKN) di kalangan elit, dan 

bahkan masyarakat. Karena itu, bukan tidak mungkin jika berbagai kenyataan ini sesungguhnya 

sedang menyimpan potensi-potensi disintegrasi bangsa. Malahan berbagai polemik tersebut, 

seolah-olah sementara terjadi dengan saling berhimpit-himpitan, sambil menyeruak wajah yang 

penuh kemirisan. Kenyataan-kenyataan inilah yang juga sedang dihadapi oleh Pendeta GPM 

(baik langsung maupun tidak) dalam pengalaman-pengalaman hidup dan pelayanan bergereja. 

Ketiga, salah satu realitas paradoksal yang disoroti secara tajam oleh Pendeta GPM, ialah 

fenomena hegemoni Islam yang kian menguat di Indonesia. Fenomena inilah yang telah 

memantik dikotomi “mayoritas-minoritas,” di mana tanpa sadar dikotomi inilah yang telah 

membingkai pemahaman bagi Pendeta GPM tentang Indonesia. Namun memang harus diakui 

bahwa sederet fakta bernegara saat ini telah merujuk kepada mindset dikotomis ini, dan semakin 

menajam di tengah masyarakat yang majemuk dan beragam di Indonesia. Padahal, Pancasila dan 

UUD 1945 sendiri, sejak awalnya telah dikemas sedemikian rupa untuk disepakati, dengan 

catatan dapat memberi jaminan bagi kesetaraan hidup segenap rakyat Indonesia. Akan tetapi, 

dengan semakin menguatnya ekses sektarianisme agama. Itulah sebabnya maka kredibilitas dan 

kapabilitas Pemerintah sebagai “pengemban amanat konstitusi” kemudian dipertanyakan. 

Pemerintah yang seharusnya benar-benar dapat menjalankan kewajibannya mengelola negara 

dengan bersendikan Pancasila dan UUD 1945, justru kian terseret dalam arus pelanggengan 

terhadap dominasi anasir-anasir radikalisme agama yang sangat eksklusif. Oleh sebabnya, 

“kesepakatan bersama” itu bagaimanapun juga harus dievaluasi kembali. 
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B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam rangka penulisan tesis ini, maka ada 

beberapa saran yang dapat disampaikan terkait kajian mengenai pemahaman Pendeta GPM 

tentang Indonesia, yakni antara lain: 

1. Bagi Pendeta GPM, memahami Indonesia sebagai suatu bangsa: tempat untuk berteologi dan 

melayani, merupakan sebuah “kesadaran” yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebab 

potensi untuk tetap memperlakukan Indonesia sebagai nation-state yang diperuntukkan bagi 

kelompok-kelompok tertentu saja, masih rentan diupayakan oleh segelintir warga negara. 

Oleh sebab itu, dengan tetap bersikap kritis terhadap berbagai polemik hidup berbangsa-

bernegara di Indonesia, maka Pendeta GPM bisa tetap menempatkan diri dengan pemahaman 

yang sebaik mungkin, bukan saja sebagai warga negara, tetapi juga sebagai pemimpin umat. 

Artinya, bahwa hal ini dilakukan dengan tetap membuka kemungkinan berteologi secara 

inklusif sebagai orang Indonesia. 

2. Bagi pemerintah, bahwa pengakuan terhadap hakekat Indonesia sebagai bangsa yang 

dikehendaki dan disepakati bersama, agaknya telah menyimpang jauh melalui berbagai 

realitas paradoksal di masyarakat. Oleh sebab itu, maka sudah sepatutnya jika pemerintah 

bisa dengan tegas menjalankan tata kelola pemerintahan, sebagaimana yang diamanatkan 

oleh Pancasila dan UUD 1945. Hal ini menjadi penting, sebab jika ideologi dan konstitusi 

negara itu sudah tidak lagi dirujuk sebagaimana harusnya, maka hasil kesepakatan bersama 

(baca Rousseau: general will) yang telah dicapai sejak 1945 sebaiknya dievaluasi kembali. 

3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai sisi lain dari 

pemahaman Pendeta GPM tentang Indonesia, maka dapat mengembangkan tulisan ini agar 

lebih berguna dalam menambah khasanah perbendaharaan karya-karya akademik. 


