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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Pemikiran 

Universitas Kristen Indonesia Tomohon atau lebih sering disingkat dengan 

UKIT merupakan salah satu Universitas swasta yang berada di Sulawesi Utara. 

Kampus UKIT sendiri terletak tersebar di beberapa kota seperti Tomohon, Manado, 

dan Amurang, tapi kantor pusat atau kantor Rektorat berada di kota Tomohon. UKIT 

sendiri   terdiri dari beberapa fakultas, yakni Fakultas Teologi, fakultas MIPA 

(matematika dan ilmu pengetahuan), FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan), 

Fakultas Hukum. Fakultas Psikologi, Fakultas Tehnik, dan Fakultas Pertanian. 

Di kalangan masyarakat khususnya Sulawesi Utara UKIT memiliki imej 

sebagai “sekolah pendeta”. Selain karena adanya Fakultas Teologi, Imej UKIT 

sebagai sekolah Pendeta juga dipengaruhi oleh sejarah dari kampus tersebut. 

Universitas ini diresmikan pada tanggal 20 Februari 1965, tapi cikal-bakal berdirinya 

kampus ini dimulai jauh sebelum tanggal tersebut. Pendidikan formal ini dimulai 

dengan berdirinya Sekolah Pembantu Penginjil pada 1 November 1868 di daerah ini. 

Sekolah tersebut berlangsung hingga tahun 1886. Sebagai kelanjutannya, didirikanlah 

School tot Opleiding van Inlandse Leeraaren (STOVIL) yang bertahan selama 56 

tahun (1886-1942).  

Setelah melalui lika-liku perjalan dan perubahan, akhirnya nama UKIT 

muncul pada tahun 1960-an. Kemunculan ini dilatarbelakangi oleh, kebutuhan akan 

pendeta berpendidikan tinggi dengan gelar kesarjanaan mulai mengemuka seusai 
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pergolakan Permesta awal tahun 1960-an. Berdasarkan pertimbangan yang matang 

dan visioner, Ds.A.Z.R. Wenas, pemimpin GMIM pada waktu itu, pada tanggal 7 

Oktober 1962 didirikanlah Perguruan Tinggi Theologia (PTTh) di Tomohon. PTTh 

ini memiliki visi meningkatkan pelayanan gereja agar mampu menjawab tantangan 

zaman, karenanya ia memiliki misi untuk mendidik dan memperlengkapi pemuda-

pemudi yang terpanggil menjadi pendeta yang handal. Pada tanggal 19 Oktober 1964 

disepakatilah pendirian Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT) dengan 

menunjuk Prof. S.J Warouw sebagai Rektor. Demikianlah perjalanan  Universitas 

Kristen Indonesia Tomohon (UKIT) sampai pada peresmiannya pada tanggal 20 

Februari 1965.  

Kemudian permasalahan mulai muncul pada tahun 2005,  permasalahan yang 

mengakibatkan UKIT menjadi pusat perhatian dalam dunia pendidikan Teologi. 

Perselisihan terjadi antara pihak BPS GMIM (Badan Pekerja Sinode Gereja Masehi 

Injili di Minahasa) dengan sekelompok dosen UKIT. Perselisihan ini menyangkut 

siapa Rektor yang sah untuk mengelola UKIT. 

BPS GMIM bersama pendukungnya  berpendapat bahwa seharusnya  Drs. 

Piet Wongkarlah yang harus terpilih menjadi Rektor karena beliau mendapat 

dukungan dengan suara terbanyak. Sedangkan kelompok yang lainnya berpendapat 

Pdt. R. A. D. Siwu karena beliaulah yang lolos fit and proper test dalam pemilihan 

rektor.  Perselisihan ini tidak melibatkan para Dosen saja, tapi melebar sampai kepada 

para mahasiswa. Mahasiswa pun turut menentukan keberpihakannya. Pada awal 

konflik, para Mahasiswa berpihak pada Pdt. R. A. D. Siwu.  
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Perdebatan ini berujung pada pecahnya UKIT menjadi kubu Yayasan Ds. 

A.Z.R. Wenas dan kubu Yayasan Perguruan Tinggi Kristen. Kedua kubu ini 

menyelenggarakan pendidikannya masing-masing, pihak YPTK di kompleks 

perkuliahan Rektorat UKIT sedangkan YAZRW di kompleks perkuliahan Kuranga 

(yang kemudian untuk Fakultas Teologi YAZRW pidah ke gedung lama Kantor 

Sinode GMIM). Jadi, dalam konflik yang terjadi ini setidaknya ada tiga pihak yang 

terlibat, yakni pihak YPTK UKIT, pihak YAZRW UKIT, dan pihak BPS Sinode.  

Situasi ini berlangsung selama bertahun-tahun, sehingga berkembang semakin 

kompleks. Permasalahan yang tadinya berhulu pada pemilihan Rektor UKIT semakin 

bergerak lebih ke hulu lagi, yakni dugaan korupsi pengembangan pendidikan UKIT. 

Bagi para Mahasiswa sudah menjadi identitas mana yang tergolong YPTK  atau 

YAZRW. Berbagai demonstrasi dilakukan oleh kedua belah pihak, sehingga 

menimbulkan tensi yang panas. Dalam beberapa perjumpaan menjurus kepada 

konflik fisik walau pun dapat dikatakan berskala kecil.  

Berbagai usaha mediasi dilakukan tapi belum menyelesaikan permasalahan. 

Kedua belah pihak masih berada dalam kubunya masing-masing. Mereka tetap 

bertahan pada alasan masing-masing. Pihak YPTK bertahan dasar hukumnya bahwa 

sebagai lembaga yang berhak mengelola UKIT, sedangkan YAZRW masih bertahan 

pada dasarnya sebagai lembaga yang sah yang diakui oleh gereja dalam hal ini 

GMIM untuk mengelola UKIT. Akhirnya permasalahan UKIT semakin berlarut-larut 

dan tak kunjung mencapai titik terang.  

Memang jika dilihat secara positif konflik juga memiliki sisi baiknya, seperti 

meningkatnya solidaritas kelompok atau menjaga kestabilan sistem yang ada seperti 
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yang dikatakan oleh Coser
1
, tapi tidak selamanya konflik memiliki sisi positif seperti 

itu. Konflik yang berlarut-larut justru dapat menumbulkan kerugian terhadap pihak 

yang berkonflik. Tidak selamanya konflik mengarah kepada keteraturan, konflik  bisa 

saja berujung kepada kekacauan. Bisa dikatakan bahwa konflik ibarat pisau bermata 

dua.
2
 Dalam kasus UKIT ini sangat perlu diwaspadai jika konflik ini justru bergerak 

ke arah yang negatif, bukan ke arah posistif.   

 Di lingkungan warga GMIM ada yang tidak ambil pusing terhadap pertikaian 

ini, tapi dampak dari permasalahan ini pun begitu terasa. Banyak jemaat yang 

berpihak kepada Sinode dan terang-terangan menolak Mahasiswa dari UKIT YPTK 

untuk melayani di Jemaat mereka, karena dianggap melawan Sinode. Bahkan 

perbedaan ini pun terjadi dalam satu jemaat, ada kolom yang menerima pelayanan 

dari mahasiswa YPTK dan ada yang menolak. Kondisi ini sangat berpengaruh besar 

khususnya terhadap para Mahasiswa dan Alumni YPTK UKIT, terlebih yang berasal 

dari Fakultas Teologi. Bagi beberapa Alumni YPTK UKIT ada yang merasa seolah-

olah “dianaktirikan” oleh jemaatnya sendiri.  

Dalam kalangan kampus pun menimbulkan reaksi yang berbeda-beda, seperti 

yang disebutkan sebelumnya bahwa mahasiswa pun terbagi dua, demikian juga 

dengan Dosen dan pegawai. Para Alumni UKIT khususnya YPTK banyak yang harus 

mengganti ijazah dengan ijazah dengan YAZRW karena untuk melamar menjadi 

Vikaris di GMIM setiap lulusan UKIT YPTK harus berijazah dengan kop YAZRW, 

                                                 
1
 Poloma Margaret, M., Sosiologi Kontenporer, pent. Tim Penterjemah YASOGAMA. 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,  2010), 107  
2
 Ralf Dahrendorf, Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat; Suebuah Analisa-Kritik. Ali 

Manda. pent. (Jakarta: Rajawali. 1896), ibid., 197  
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kendati ia telah lulus di program Magister di Universitas lain. Konflik yang terjadi 

dalam tubuh UKIT telah menimbulkan berbagai kerugian materi, karena untuk 

mengganti ijazah akan memakan biaya sebesar 10 sampai 12 juta.  

Konflik UKIT ini bisa saja berpengaruh terhadap penurunan kualitas dari 

Universitas, para lulusan-lulusan dari UKIT akan dikenal menjadi lulusan produk 

konflik. Mahasiswa menjadi kekurangan Dosen, karena kampus harus terbagi 

menjadi dua. Tapi menurut Penulis hal yang paling ditakutkan dalam sebuah konflik 

adalah hancurnya kedua belah pihak yang berkonflik, misalnya dengan ditutupnya 

kedua belah pihak Universitas Kristen Indonesia Tomohon. 

Dengan demikian, hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana konflik UKIT 

ini akan selesai? Dalam kasus UKIT, sering digunakan istilah rekonsiliasi sebagai 

bentuk penyelesaian konflik dalam tubuhnya ini. Rekonsiliasi merupakan suatu 

keadaan hubungan yang sudah rusak kembali seperti semula. Sudah berbagai pihak 

mencoba melakukan mediasi, tapi tahun berlalu konflik tidak kunjung selesai. Hal  

mengarahkan kepada pertanyaan lain kenapa konflik UKIT tidak kunjung selesai 

juga? Apa hal yang menjadi kendalanya?  

Berangkat dari situasi ini menimbulkan ketertarikan Penulis untuk  mencari 

tahu apa yang menjadi penyebab kenapa sampai konflik UKIT ini tidak kunjung 

sampai pada kata sepakat. Oleh karena ini maka Penulis memberi judul “KENDALA 

REKONSILIASI KONFLIK: Studi Tentang Upaya Rekonsiliasi dalam 

Universitas Kristen Indonesia Tomohon dari Perspektif Teori Rekonsiliasi”. 
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2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan judul di atas Penulis merumuskan masalah penelitian 

menjadi sebagai berikut: 

a. Apa saja upaya rekonsiliasi yang telah dilaksanakan dalam konflik 

UKIT? 

b. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya rekonsiliasi 

tersebut? 

 

3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mendeskripsikan upaya-upaya rekonsiliasi dalam konflik UKIT. 

b. Mendeskripsikan kendala-kendala rekonsiliasi UKIT. 

 

4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi manfaat penelitian secara 

teoritis dan manfaat secara praktis.
3
 Secara teoristis tulisan ini diharapkan 

dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan konsep-konsep 

konflik dan rekonsiliasi. sedangkan tujuan praktis dari tulisan ini terdiri dari 

beberapa poin, yaitu: 

1. Membantu penulis untuk menyelesaikan studi pasca sarjana 

2. Membantu untuk melihat permasalahan UKIT dengan lebih jelas. 

                                                 
3
 Husini Usman & Purnomo S. A., Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi Aksara. 

1997), 31 
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3. Dengan dilihatnya permasalahan UKIT dengan lebih jelas, kiranya dapat 

dijadikan sebagai umpan balik bagi pihak-pihak yang terlibat dalam 

konflik UKIT untuk  mengambil kebijakan positif ke arah rekonsiliasi. 

4. Menemukan bentuk rekonsiliasi yang cocok dengan konflik UKIT. 

 

5. Metode Penelitian 

5.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan yaitu Deskriptif. Metode deskriptif 

adalah metode yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu 

keadaan, suatu pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.
4
 

Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu 

individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan 

frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan 

tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam suatu masyarakat.
5
 

Sedangkan pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan kualitatif. 

Pendekatan ini berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu persitiwa 

interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif 

peneliti sendiri.
6
 

 

 

 

                                                 
4
 Mohamad Nazir, Metode penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 63 

5
 Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat. (Jakarta: Gramedia, 1977), 42 

6
 Husini Usman & Purnomo S. A., ibid., 81 
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5.2 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, 

yaitu: 

a) Wawancara 

Suatu cara untuk mengambil data melalui tatap muka secara langsung 

dengan orang atau pihak yang dapat memberikan informasi kepada peneliti. 

Orang-orang yang akan diambil dalam penelitian ini adalah pihak yang 

terlibat dalam konflik, yakni YPTK UKIT dan Yayasan Ds. A. Z. R. Wenas, 

serta BPS GMIM. Wawancara tersebut bertujuan untuk mendapatkan 

keterangan tentang masalah yang diteliti, melalui percakapan tatap muka.  

 

b) Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan ini, bermanfaat menyusun landasan teoritis untuk 

membangun landasan kerangka berpikir guna menganalisis hasil interpretasi 

penelitian lapangan untuk menjawab persoalan pada rumusan serta tujuan 

masalah, dalam pembuktian hipotesis masalah yang diteliti. 

 

6. Batas dan Lingkup Penelitian 

Subjek penelitian akan dilakukan terhadap warga UKIT. UKIT yang 

dimaksud adalah kedua belah pihak adalah UKIT YPTK dan UKIT YAZRW, 

sehingga bisa didapatkan informasi yang memadai dan tidak berat sebelah. 

Dalam hal ini yang termasuk dalam warga kampus UKIT adalah para Aktor 

yang terlibat dalam konflik UKIT, yakni beberapa Mahasiswa, Dosen, 
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Penguruas Yayasan baik YPTK maupun YAZRW.  Mahasiswa, Dosen, 

Pegawai akan diambil sampel dari kedua belah pihak. Selain dari warga 

kampus juga akan di minta keterangan dari pihak mediator seperti Persetia, 

Pemerintah setempat, dan dari pihak Sinode GMIM.  

 

7. Definisi Oprasional 

Pada bagia judul tulisan ini, terapat dua kata kerja yang menurut 

Penulis menjadi kata kunci, yaitu:   

1. Kata yang pertama adalah kata “kendala”. Kendala dalam tulisan ini 

dipahami sebagai faktor atau  keadaan yang membatasi, mencegah, 

atau menghalangi sesuatu, khusus dalam tulisan ini adalah 

rekonsiliasi Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT). 

Dengan demikian akan dilihat apa yang menyebabkan alotnya 

rekonsilias dari kedua pihak yang terpecah.  

2. Kata terakhir yang akan dijelaskan adalah rekonsiliasi. Terdapat 

berbagai macam definisi terhadap kata Rekonsilaisi. Para ahli 

bisanya memiliki pemahamannya masing-masing terhadap kata ini. 

Bahkan ada beberapa ahli tidak mendefinisikan kata ini, agar 

rekonsiliasi makna kata rekonsiliasi tidak tereduksi.  

Jika melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

rekonsiliasi didefinisikan sebagai “perbuatan memulihkan hubungan 
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persahabatan pada keadaan semula atau perbuatan menyelesaikan 

perbedaan”. Bagi Penulis, definisi yang diajukan oleh KBBI 

merupakan suatu definisi yang sederhana dan cukup umum. Tapi 

dengan kesederhanaan dari KBBI membuat kata ini tidak kehilangan 

makna dan menjadi tereduksi. Sebagai contoh adalah sisi formalitas 

dari kata ini. Sebagai contoh dalam kalimat pertama rekonsiliasi 

sebagai “perbuatan memulihkan persahabatan”. Kata persahabatan 

menimbulkan kesan informal dalam kata rekonsilaisi. Bagaimana 

jika permasalahan tidak menyangkut persahabatan, tapi menyangkut 

masalah formal? Perpecahan institusi misalnya. Dengan demikian 

kata rekonsiliasi akan tidak cocok. Kata kedua dalam definisi KBBI: 

“perbuatan menyelesaikan perbedaan” masih mengakomodir kata 

rekonsiliasi.  

Kemudian menjadi permasalahan ketika muncul pertanyaan “apakah 

semua usaha menyelesaikan perbedaan adalah rekonsiliasi?”. Jika 

benar, maka “toss koin”
7
 termasuk dalam rekonsiliasi. Untuk 

mencegah hal ini, Penulis mencoba membatasi kata rekonsiliasi 

sebagai usaha mengatasi perbedaan, dengan memperhatikan unsur 

meminta maaf dan mengampuni. 

 

                                                 
7
 cara mengambil keputusan dengan melempar koin. Kedua belah pihak memilih sisi koin 

masing-masing kemudian dilimparkan. Pihak yang sisi koinnya terbuka adalah pemenangnya. 
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8. Kerangka Penulisan 

Dalam tulisan ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu: 

Pada bagian pendahuluan terdiri dari beberapa poin, yaitu: Latar 

Pemikiran, Rumusan Masalah, Masalah  Penelitian, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, Batas dan Lingkup Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, 

Kerangka Penulisan. 

Dalam Bab kedua berisi tentang teori yang akan digunakan dalam 

tulisan ini. Untuk menganalisa konflik UKIT, Penulis meminjam pemikiran 

dari Dahrendorf sebagai pisau analisis. Sedangkan untuk menganalisis 

rekonsiliasi Penulis menggunakan beberapa ahli seperti Fahrenrolz dan 

Hefflebower.  

Pada Bab yang ketiga berisi tentang berbagai usaha rekonsiliasi yang 

dilakukan dalam Konflik UKIT serta berbagai kendalanya. Penulis juga 

menyertakan bagaimana Konflik UKIT bermula. 

Bab yang ke empat berisi tentang poin-poin mengenai upaya dan 

kendala rekonsiliasi di Universitas Kristen Indonesia Tomohon dilihat dari 

sudut pandang Teori Rekonsiliasi. Dengan kalimat lain Penulis menggunakan 

teori rekonsiliasi dan bantuan dari teori konlik untuk menganalisa upaya 

rekonsiliasi dan kendalannya. 

Di Bab yang terakhir, yakni bab ke lima, Penulis menarik kesimpulan 

mengenai usaha-usaha reoknsiliasi di UKIT dan kendalanya yang 

menyebabkan permasalahan UKIT tak kunjung selesai. 

 


