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BAB 4 

ANALISIS  UPAYA REKONSILIASI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA 

TOMOHON 

 

Untuk menganalisa mengenai hambatan-hambatan dalam usaha rekonsiliasi 

Universitas Kristen Indonesia Tomohon, maka akan sangat baik dimulai dari 

memahami  konfliknya terlebih dahulu. Konflik UKIT dimulai sejak dilaksanakan 

pemilihan Rektor UKIT pada tahun 2005. Perpecahan muncul pihak BPS GMIM 

tidak menyetujui Rektor yang ditetapkan oleh  Badan Pengurus Yayasan Perguruan 

Tinggi Kristen (BP YPTK), yakni Siwu, BPS GMIM merasa pemilihan yang 

dilakukan oleh BP YPTK bukanlah pemilihan yang adil. BPS GMIM juga merasa 

berwenang untuk membatalkan hasil pemilihan Rektor tersebut. Sedangkan di sisi 

lain pihak BP YPTK dan rektor Siwu sebagai penyelenggara UKIT menyanggah hal 

tersebut.  Menurut mereka pemilihan Rektor sudah berjalan sesuai dengan prosedur 

yang berlaku. BPS Akhirnya memutuskan mengangkat rektor baru yang berbeda 

dengan Rektor yang dipilih oleh BP YPTK, yakni Wongkar.  

Apa yang menyebabkan BPS GMIM berani mengambil keputusan untuk 

membatalkan hasil pemilihan Rektor? Untuk menjelaskan peristiwa ini, Penulis 

meminjam pemikiran dari Dahrendorf. Dahrendorf menyatakan bahwa dalam suatu 

organisasi terdapat dua kelompok utama, yakni kelompok yang dominan dan 

kelompok yang ditundukkan. Poin yang membedakan kedua kelompok ini adalah apa 

yang disebut oleh Dahrendorf dengan wewenang. Wewenang yang berbeda 

menimbulkan perbedaan kepentingan. Jika didasarkan pada hal ini, maka dapat 
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dikatakan bahwa pihak BPS GMIM dan pihak BP YPTK memiliki kepentingan yang 

berbeda-beda. Pihak yang dominan memiliki kepentingan untuk mempertahankan dan 

memelihara struktur sosial yang melestarikan wewenang mereka. Sedangkan posisi 

yang lain memiliki kepentingan untuk mengubah kondisi sosial yang ada yang 

melenyapkan wewenang mereka pegang.  

Sikap kedua pihak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang bersifat 

subjektif dan yang bersifat objektif, atau dalam bahasa Dahrendorf lebih disebut 

dengan kepentingan nyata dan kepentingan tersebunyi. Kepentingan nyata merupakan 

isu-isu yang menggerakan pertentangan kelompok secara struktural. Dalam 

permasalahan UKIT, perdebatan mengenai Rektor yang terpilih merupakan salah satu 

isu yang paling hangat. Intervensi pihak BPS terhadap hasil keputusan pemilihan 

Rektor memicu reaksi dari pihak BP YPTK. Menurut pihak BP YPTK, BPS GMIM 

tidak memiliki wewenang untuk mengintervensi hasil pemilihan. Sebaliknya  BPS 

GMIM pun merasa berhak untuk mengintervensi, karena merasa diri sebagai 

representasi Warga GMIM.  Perlu diketahui bagaimana kedudukan BPS GMIM dan 

YPTK bagi UKIT. Dalam statuta UKIT Bab III, Pasal 5, poin ke-4 dikatakan bahwa 

GMIM sebagai Badan Pendiri dan sekaligus pemilik UKIT. Sedangkan pada poin 

yang ke-5 dinyatakan bahwa YPTK sebagai penyelenggara UKIT. Posisi ini 

membuat pihak BPS GMIM merasa memiliki wewenang yang lebih tinggi dibanding 

BP YPTK. Posisi ini pula-lah yang membuat yang sebagai representasi GMIM BPS 

GMIM merasa berhak untuk mengintervensi hasil pemilihan Rektor, serta mengubah 

Yayasan yang mengelola UKIT. Sementara pihak BP YPTK dan Rektor Siwu merasa 

bahwa BPS tidak berhak untuk mengintervensi hasil pemilihan karena yang menjadi 
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penyelenggara adalah BP YPTK. Bisa dikatakan terdapat perebutan wewenang antara 

kedua pihak ini.  

Akan tetapi, seperti yang dikemukakan oleh Dahrendorf  bahwa dalam 

masyarakat terdiri dari berbagai perserikatan, dan tiap perserikatan juga saling 

berkonflik antara satu dengan lainnya. Seseorang juga dapat menjadi bagian dari dua 

atau lebih perserikatan sekaligus. Demikian juga dengan posisi YPTK UKIT sebagai 

sebuah universitas. YPTK UKIT memang adalah milik dari GMIM, tapi di sisi lain 

UKIT juga terikat dengan pemerintah sebagai suatu lembaga publik, seperti yang 

diatur dalam UU No. 16 Tahun 2001, BAB I, Pasal 4. Akibatnya tercipta situasi 

tumpang tindih. Hal yang membedakan dengan pemikiran Dahrendorf, adalah ia lebih 

menekankan pada posisi perorangan sebagai anggota ganda perserikatan. Sementara 

YPTK UKIT tidak hanya perseorangan berada dalam posisi sebagai anggota ganda 

perserikatan, tapi juga sebagai institusi. 

Pada kemudian hari, BPS GMIM sangat menekankan posisinya sebagai 

representasi GMIM yang adalah pemilik UKIT. Sementara kubu Rektor Siwu, 

menekankan YPTK UKIT sebagai bagian dari pemerintah, sehingga BPS GMIM 

tidak dapat sesuka hati mengatur UKIT. Jadi terdapat interpretasi yang berbeda-beda 

tentang eksistensi UKIT yang bersesuaian dengan kepentingan masing-masing 

kelompok. 

Jika melihat posisi UKIT dalam konteks GMIM, posisi Rektor UKIT 

merupakan salah satu  tangga yang tinggi untuk menduduki posisi ketua Sinode 

GMIM. Dengan demikian posisi Rektor UKIT menjadi kursi panas yang bisa 

diperebutkan. Jadi, tindakan interfensi BPS GMIM dapat diasumsikan sebagai bentuk 
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usaha mempertahankan wewenangnya dengan menetapkan Wongkar sebagai rektor 

UKIT. Selain itu dapat diasumsikan bahwa rektor yang terpilih merupakan ancaman 

terhadap kelestarian dari kelompok yang berwenang alam hal ini BPS GMIM.  

Isu intervensi ini semakin berkembang dengan dikeluarkannya surat 

pemberhentian BP YPTK oleh BPS GMIM. BPS menggunakan wewenangnya untuk 

mempertahankan keputusannya. Sementara pihak Siwu yang telah terpilih tentu tidak 

dengan suka rela menyerahkan jabatannya mengingat Beliau telah terpilih 

berdasarkan Fit and Propertest yang dilakukan oleh  BP YPTK.  

Permasalahan menjadi semakin runcing ketika BPS GMIM menyatakan 

bahwa YPTK telah dibubarkan dan menetapkan Yayasan AZR Wenas sebagai 

pengelola UKIT, serta mengganti Rektor sampai Pembantu Dekan di UKIT.  Kondisi 

ini memperjelas kelompok atau blok-blok di lingkungan UKIT dan BPS GMIM. 

Sebelum konflik UKIT dimulai, sebelumnya telah ada kelompok-kelompok kecil 

dalam lingkungan UKIT, kelompok-kelompok ini oleh Dahrendorf disebut dengan 

kelomok semu. Kelompok semu ini merupakan kelompok yang terdiri dari orang 

yang tidak mempunyai struktur tapi memiliki kepentingan yang sama. Ketika konflik 

UKIT menjadi semakin memanas, dan UKIT terpecah menjadi dua stigma antara 

kelompok-kelompok semu ini semakin jelas terlihat dalam kelompok yang pro  BPS 

GMIM dan kelompok yang pro YPTK. Kelompok yang pro BPS GMIM merupakan 

kelompok yang dominan karena BPS GMIM merupakan pihak yang berwenang 

dalam GMIM, sedangkan pihak yang ditundukkan merupakan pihak yang pro YPTK. 

Kelompok dominan dan kelompok yang ditundukkan ini oleh Dahrendorf disebut 

juga dengan kelompok kepentingan.  Kedua kelompok  ini menurut Dahrendorf 
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memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kepentingan kedua kelompok ini akan 

terus bertentangan, dan hal ini menjadi bagian dari suatu perserikatan. Kepentingan 

ini akan semakin tajam ketika pihak dominan mengganggu sisi ekonomi dan sosial 

dari pihak ditundukan.  

Isu lain yang membayang-bayangi konflik UKIT adalah isu korupsi mantan 

rektor UKIT yang menjadi ketua BPS GMIM, Pdt. A. O. Supit. Isu ini menjadi salah 

satu alasan pihak YPTK merobah kelompok yang mendominasi.  

Selain kepentingan nyata di atas, Dahrendorf juga mengemukakan bahwa juga 

terdapat kepentingan tersembunyi. Kepentingan tersembunyi yaitu keadaan dimana 

orang-orang yang berada di kelompoknya masing-masing, baik kelompok yang 

memegang wewenang atau kelompok yang ditundukkan akan bertidak sesuai dengan 

posisinya, baik itu kelompok dominan atau kelompok ditundukkan. Orang yang akan 

masuk kedalam salah satu kelompok akan beradaptasi sesuai dengan apa yang 

diharapkan kepadanya
1
. Hal ini menjelaskan tindakan yang diambil oleh BPMS 

GMIM
2
 yang diketuai oleh Pdt. P. M. Tampi MSi. BPMS yang diketuai oleh terpilih 

setelah periode BPPS GMIM yang diketuai oleh Supit. Pada awal periode BPMS 

GMIM, Tampi mengupayakan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang berkonflik, tapi 

lambat lain usaha-usaha yang dilakukan kembali meluntur. BPMS bahkan 

mengeluarkan keputusan untuk tidak menerima lulusan dari YPTK UKIT untuk 

menjadi calon vikaris, padahal keputusan ini bisa dikatakan bertentangan dengan Tata 

                                                 
1
 Ralf Dahrendorf, Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat; Suebuah Analisa-Kritik. Ali 

Manda. pent. (Jakarta: Rajawali. 1896), ibid, 217-218 
2
 Pada tahun 2010 nama BPS GMIM diganti dengan BPMS GMIM 
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Gereja GMIM yang memberikan peluang untuk lulusan YPTK UKIT menjadi vikaris 

di GMIM.  

Benturan kepentingan-kepentingan antara kedua belah pihak ini telah 

membuat konflik UKIT terus berkembang dan semakin kompleks. Persoalan yang 

tadinya adalah mengenai pemilihan Rektor  berkembang menjadi pelarangan lulusan 

YPTK UKIT untuk diterima bekerja dilingkungan GMIM. Untuk bisa bekerja di 

lingkungan GMIM para alumni harus membayar biaya sekitar sepuluh sampai dua 

belas juta rupiah. 

Situasi ini cenderung menunjukan perkembangan konflik ke arah konflik yang 

disebut  oleh Lewis Coser dengan konflik nonrealistik. Keduabelah pihak berusaha 

untuk menang dan hanya berusaha untuk mengalahkan lawan. Akibatnya, ada banyak 

mahasiswa kesulitan mencari pekerjaan karena dihalangi oleh Gereja. Alumni 

Fakultas Teologi YPTK UKIT mendapat dampak yang paling jelas. Para Alumni 

harus membayar dengan uang kompensasi yang sangat besar. Bagi mereka yang tidak 

mempunyai uang terpaksa harus keluar dari lingkungan GMIM agar bisa mendapat 

pekerjaan. 

Semakin pihak dominan dalam hal ini BPS GMIM memberikan tekanan, 

dalam hal ini kehilangan wewenang dan status sosio-ekonomi, maka akan semakin 

besar kekuatan yang dikerahkan oleh pihak yang ditundukkan untuk mengerahkan 

kekuatan dalam pertentangan ini. Jika dilihat dari perkembangannya, terdapat 

beberapa titik yang membuat konflik UKIT menjadi semakin hebat. Titik pertama 

ketika Yayasan AZR Wenas ditetapkan oleh sinode sebagai pengelola UKIT dan 

mengganti Rektor yang dipilih oleh BP YPTK dan diganti oleh Rektor yang ditunjuk 
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BPS GMIM, Ir. P. H. Wongkar, MSi. Kebijakan yang dikeluarkan Sinode ini 

mengakibatkan para pejabat UKIT kehilangan wewenangnya. Merasa 

kewenangannya menjadi terancam, para pejabat UKIT bereaksi keras terhadap 

kebijakan sinode. 

Sedangkan titik yang kedua terdapat pada kebijakan Sinode yang memecat 

para dosen Fakultas Teologi YPTK UKIT. Pemecatan  para Pendeta yang bekerja 

sebagai Dosen di Fakultas Teologi berarti mematikan sumber pendapatan para Dosen 

ini. Dengan demikian kebijakan BPS GMIM telah menyerang titik primer dari para 

Dosen Fakultas Teologi UKIT, yakni sumber pendapatan. Kedua kebijakan ini 

bukannya semakin meredakan konflik, tapi justru sebaliknya semakin mempertajam 

konflik UKIT. Menurut Dahrendorf, jika kelompok yang ditundukkan tidak direbut 

wewenangnya serta posisinya secara sosio-ekonomi tetap terjaga, maka mereka tidak 

akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk melawan pihak yang dominan.  

Tekanan dari pihak BPS GMIM dan Yayasan Wenas tidak hanya melalui 

kebijakan-kebijakan, tapi juga melalui berbagai usaha untuk mengambil alih kampus 

UKIT dalam rentan waktu dari tahun 2006 smapai 2007. Tercatat ada empat kali 

usaha dari BPS GMIM dan Yayasan Wenas untuk mengambil alih kampus UKIT. 

Tapi semakin kuat – pihak BPS GMIM menekan, maka semakin gigih pihak YPTK 

untuk bertahan.   

Hal menarik lainnya adalah posisi mahasiswa UKIT dalam konflik UKIT. 

Jika mengikuti pemikiran Dahrendorf, secara struktural berada mereka merupakan 

kelompok yang bersubordinasi terhadap para dosen UKIT dan BP YPTK. Ketika 

konflik UKIT mencapai suasana yang panas pada tahun 2006 sampai tahun 2010 
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banyak Mahasiswa yang berpihak ke kubu YPTK UKIT. Artinya konflik perserikatan 

yang dikemukakan oleh Dahrendorf bisa berkurang, atau hilang. Situasi ini adalah 

kondisi yang disebut oleh Dahrendorf dengan fungsi konflik. Dahrendorf memijam 

pemikiran Coser yang mengatakan bahwa konflik selain dapat memperburuk suatu 

keadaan, juga dapat mempererat suatu perserikatan.  

Situasi berubah ketika para mahasiswa keluar dari lingkungan kampus.  Para 

mahasiswa akan berada dalam lingkungan perserikatan baru. Khusus untuk alumni 

Mahasiswa Teologi yang adalah warga GMIM, mereka berada dalam situasi yang 

saling tumpang tindih, disatu sisi mereka adalah warga GMIM, sedankan di sisi lalin 

mereka adalah mahasiswa YPTK UKIT. Situasi semakin sulit bagi mereka ketika 

BPMS GMIM mewajibkan semua lulusan YPTK UKIT untuk mengganti ijazahnya 

dengan ijazah UKIT yang dikelola oleh Yayasan Wenas. Ketika lulus dari UKIT  

mereka tidak lagi secara langsung menjadi bagian dari UKIT, tapi masih tetap 

menjadi warga GMIM. Inilah salah satu sebab para alumni UKIT yang adalah warga 

GMIM cenderung memilih untuk mengganti ijazahnya, selain tuntutan lapangan 

pekerjaan. Tapi hal ini tidak berarti bahwa semua alumni UKIT yang adalah warga 

GMIM mengganti ijazah mereka. Sebagian dari mereka tidak mengganti ijazahnya 

karena berbagai alasan, seperti biaya dan prinsip. Situasi ini oleh Coser disebut 

dengan konflik non realistic. Dimana konflik tidak lagi menyangkut pertentangan 

antara BPS GMIM dan para pimpinan YPTK UKIT, tetapi juga berdampak pada 

mahasiswa yang tidak ada sangkut paautnya dengan masalah awal, yakni pemilihan 

Rektor UKIT. 
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Situasi ini justru semakin menguntungkan pihak Yayasan AZR Wenas. Pihak 

YPTK UKIT menjadi semakin terdesak, jumlah mahasiswa yang mendaftar pun 

semakin sedikit. Dengan demikian dalam posisi yang menguntungkan ini pihak 

Yayasan AZR Wenas menjadi enggan untuk menyamakan kepentingan, meminjam 

istilah Hefflebower. 

Setelah memetakan permasalahan UKIT, maka langkah selanjutnya adalah 

menganalisa upaya-upaya rekonsiliasi terhadpa permasalahan UKIT. Upaya-upaya 

rekonsiliasi ini akan dianalisa dari sudut pandang teori rekonsiliasi. Upaya 

rekonsiliasi ini akan dianalisa secara kronologis, sehingga akan lebih memudahkan 

memahami situasi ketika upaya rekonsiliasi dilaksanakan. 

 

1. Usaha Rekonsiliasi Kopertis dan MUSPIDA 

Sejak Konflik UKIT dimulai sudah dilaksanakan berbagai macam cara untuk 

menyelesaikan perkara UKIT. Untuk melihat kendala yang dihadapi selama 

rekonsilasi, Penulis akan menganalisis secara satu persatu setiap usaha penyelesaian 

konflik UKIT. Berdasarkan data ada beberapa usaha yang diklaim oleh kedua belah 

pihak sebagai upaya penyelesaian permasalahan UKIT. Usaha yang pertama adalah 

Upaya yang diprakarsai oleh pihak Kopertis Wilayah IX Sulawesi dan bekerjasama 

dengan unsur MUSPIDA Kota Tomohon.  

Secara kronologis langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Tanggal 16 Februari 2007 mengadakan pertemuan antara pihak Kopertis, 

BPS GMIM, Pengurus Yayasan Wenas, dan pihak Rektorat YPTK UKIT. 
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2. Tanggal 14 Maret 2007 pihak YPTK UKIT dan Yayasan Wenas UKIT 

masing-masing setuju menyerahkan kunci kampusnya kepada pihak 

Polres Kota Tomohon. Kedua belah pihak pun sepakat akan 

menyelesaikan perkara masalah UKIT  

3. Tanggal 15 Maret dilaksanakan pertemuan antara UKIT versi YPTK, 

UKIT versi Yayasan Wenas, Walikota Tomohon, dan MUSPIDA. Pada 

hari ini pula kedua belah pihak menyerahkan kunci Universitas masing-

masing, serta menyiapkan orangorang yang dipersiapkan untuk menjadi 

anggota independen. 

4.  Tanggal 16 Maret diadakan pertemuan di Makasar antara Antara pihak 

MUSPIDA, Kopretis, dan Tim Inependen. Rapat ini kunci dikembalikan 

kepada Tim Independen dan  diputuskan kedua belah pihak tidak saling 

mengganggu kegiatan belajar-mengajar.  

5. Tanggal 18 Maret 2007 kunci masing-masing Universitas dikembalikan ke 

kedua belang pihak. 

6. Tanggal 23 Maret Tim Incependen merumuskan solusi untuk penyelesaian 

UKIT, yaitu Kompilasi atau penggabungan dualisme kepemimpinan, dan 

Pemilihan Rektor Baru. 

7. Tanggal 30 Maret Tim Independen mengadakan pertemuan di Makasar. 

Tim Indpenden sepakat untuk menyerahkan kepada Kopertis untuk 

memilih salah satu dari dua opsi penyelesdaian maslaah UKIT. Kedua 

belah pihak pun harus mengusulkan nama yang mewakilimasing-masing 

pihak untuk menjadi Rektor.   
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Ditentukan untuk mengambil jalan kompilasi, dengan Siwu sebagai 

Rektor. Tapi opsi ini ditolak oleh Yayasan Wenas karena diangap tidak 

adil. Usulan untuk melaksanakan hasil pemilihan setelah periode Siwu 

sebagai Rektor pun ditolak oleh pihak Yayasan Wenas.  

Situasi ketika usaha rekonsiliasi ini dimulai, UKIT sedang dalam keadaan 

kacau.  Sejak tahun 2006 terjadi berbagai peristiwa yang membuat UKIT semakin 

panas. Misalnya terjadi usaha-usaha untuk merebut gedung rektorat UKIT oleh pihak 

Yayasan Wenas sejak tanggal 5 Juli 2006 sampai tanggal 2 Februari 2007. Demo 

besar-besaran mahasiswa UKIT pada bulan Oktober yang menuntut kejelasan UKIT. 

Rapat Badan Pekerja Sinode Lengkap yang memutuskan untuk segera melakukan 

pembahauan dipimpinan UKIT, dalam hal ini segera mengganti rektor Siwu.   

Dalam situasi yang UKIT yang sedang perada dalam puncak kekacauan ini, 

Kopertis datang dengan inisiatif untuk mempertemukan kedua pihak yang bertikai. 

Hal ini menjadikan pihak Kopertis sebagai pihak ketiga dalam konflik ini. Untuk 

menjadi pihak ketiga dalam sebuah konflik bukan merupakan suatu tugas yang 

mudah. 

Jika melihat perkembangan setelah petemuan pertama kali pada tanggal 16 

Februari 2007, nampaknya intervensi dari Kopertis tidak belum sepenuhnya sukses. 

Padahal  Kopertis secara struktural tidak berada dalam status yang sama dalam garis 

pemerintahan. Kopertis memiliki wewenang yang lebih dari kedua pihak yang 

bertikai dalam ranah negara. Tercatat setelah diadakan pertemuan antara kedua belah 

pihak, pihak YPTK pun melanggar kesepakatan pada tanggal 16 Februari tersebut 

dengan mengadakan acara wisuda pada tanggal 21 Februari. Upacara Wisuda 
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mahasiswa yang dilakukan oleh pihak Rektorat YPTK menimbulkan reaksi keras dari 

pihak Yayasan Wenas melalui media massa. Reaksi pihak Yayasan Wenas ini 

dilanjutkan dengan kembali berusaha merebut gedung rektorat UKIT. Usaha merebut 

Gedung Rektorat ini bahkan melibatkan ormas Brigade Manguni, suatu ormas yang 

hampir tidak berhubungan dengan Civitas UKIT. Kondiis ini masih bisa dipahami 

karena pertemuan baru diadakan sekali.  

Akan tetapi intervensi Kopertis pada tanggal 16 Februari tersebut juga tidak 

sepenuhnya gagal. Mereka berhasil memunculkan perhatian masyarakat terhadap 

permasalahan UKIT. Pihak yang menaruh perhatian kali ini adalah Pemerintah Kota 

Tomohon. Pemkot (Pemerintah Kota) Tomohon dan pihak Kepolisian serta pihak 

TNI yang tergabung dalam MUSPIDA turut mengambil inisiatif menjadi pihak ketiga 

dalam Konflik UKIT. Sama seperti Kopertis, dalam ranah Negara Pemkot Tomohon 

dan pihak MUSPIDA memiliki status yang lebih tinggi dibanding pihak yang 

berseberangan dalam konflik UKIT. 

Intervensi pihak ketiga dalam hal ini Kopertis dan Pemkot Tomohon, serta 

MUSPIDA Kota Tomohon jika dilihat dari situasi UKIT cukup berhasil 

menenangkan situasi. Hal ini nampak ketika terjadi perebutan gedung Rektorat 

UKIT, Kopertis segera mempertemukan kedua belah pihak. Hal yang sama juga 

dilakukan dengan Pemkot Tomohon. Ketika Brigade Manguni berusaha merebut 

Gedung Rektorat UKIT, malam harinya Pemkot Tomohon langsung mempertemukan 

kedua belah pihak. Intervensi pihak ketiga ini menimbulkan pertanyaan: apakah 

Kopertis dan MUSPIDA memenuhi kriteria sebagai pihak yang mengintervensi? 
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Penulis akan mencari jawaban pertanyaan ini setelah menganalisa  tahap rekonsiliasi 

ini. 

Pertemuan pada tanggal 15 Maret 2007 merupakan suatu kemajuan. Kedua 

belah pihak berinisiatif untuk bertemu membicarakan permasalahan UKIT. Walau 

pun pertemuan ini belum memberikan hasil, tapi pertemuan ini menandakan muali 

adanya keingninan dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan UKIT. 

Pertemuan antara Yayasan Wenas UKIT dan YPTK UKIT yang diperantarai  Pemkot 

Tomohon dan MUSPIDA Kota Tomohon berjalan dengan cukup lancar. Kedua belah 

pihak sepakat untuk bekerja sama dengan membentuk Tim Independen. Kedua belah 

pihak pun sepakat untuk menaati kesepakatan yang telah ada. Selain itu kedua belah 

pihak sepakat untuk menjaga keamanan.  

Pertemuan pada keesokan harinya pun menampakan perkembangan yang 

cukup baik, dimana diputuskan untuk mengembalikan kunci-kunci Universitas kedua 

belah pihak. Kunci-kunci ini pun diserahkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan 

pada tanggal 18 Maret 2007. 

Semua kondisi ini seolah-olah menampakan telah dimulai langkah awal dalam 

proses rekonsilasi. Hefflebower dalam bagannya menyebutkan bahwa langkah awal 

dalam suatu rekonsiliasi adalah ada sikap kooperatif atau suka rela untuk  mencoba 

proses kerja sama. Ada tiga poin yang menggambarkan tercapainya yahap ini, yaitu: 

- Sepakat dengan mediasi atau negosiasi 

- Sepakat dengan masalah yang dihadapi 

- Sepakat dengan aturan main 
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Akan tetapi langkah posisif saja tidak cukup. Pihak ketiga harus bisa 

menyetuh permasalahan kedua pihak. Bagi pihak BPS penolakan untuk menjalankan 

instruksi BPS merupakan suatu perlawanan terhadap wewenang BPS. Sementara bagi 

pihak Rektorat YPTK UKIT, instruksi BPS GMIM merupakan suatu ancaman bagi 

wewenangnya. Selain itu Rekonsiliasi seperti yang dikatan oleh Schreiter seharusnya 

menjadi sarana yang benar-benar mendamaikan dan bukan untuk meredakan situasi 

yang kacau saja, melainkan untuk benar-benar menyelesaikan permasalahan. 

Di tengah tren positif perkembangan konflik, BPS GMIM melaksanakan 

tindakan yang ke arah sebaliknya. BPS GMIM menarik dua puluh orang dosen 

Fakultas Teologi UKIT dan menugaskan mereka untuk bekerja di Kantor Sinode. 

BPS GMIM memang tidak melanggar kesepakatan dalam usaha menyelesaikan 

permasalahan UKIT. Jika melihat situasi UKIT, maka tindakan BPS ini 

mengindikasikan bahwa BPS GMIM menggunakan wewenangnya untuk membuat 

pihak YPTK UKIT agar menjadi lemah posisinya.Tapi, jika tindakan BPS bermaksud 

untuk melemahkan posisi Rektoran YPTK UKIT beserta pendukungnya, maka hasil 

yang yang dicapai berbeda dengan yang diharapkan.  

Seperti yang sudah dikemukakan oleh Dahrendorf bahwa semakin  keras 

pihak yang berwenang menekan bawahannya, maka semakin keras pihak 

bawahannya melawan otoritas mereka. Demikian pula halnya dengan konflik UKIT. 

Semakin keras BPS GMIM menekan, maka semakin kuat pihak YPTK UKIT akan 

bertahan. Hal ini terbukti dengan sikap menolaknya kedua puluh dosen Fakultas 

Teologi UKIT untuk melaksanakan instruksi BPS GMIM tersebut. Situasi ini tentu 

akan memperlambat terjadinya rekonsiliasi UKIT. Dengan demikian dapat dikatakan 
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bahwa langkah yang diambil oleh BPS GMIM ini merupakan langkah yang 

menghambar terjadinya rekonsiliasi. 

Kendati belum ada kepercayaan yang sepenuhnya untuk menyelesaikan 

permasalahan UKIT, tapi usaha rekonsiliasi pun terus dilanjutkan. Pertemuan 

dilanjutkan pada tanggal 23 Maret. Pertemuan ini berhasil merumuskan solusi untuk 

menyelesaikanpermasalahan UKIT, yakni kompilasi dan pemilihan rektor baru.kedua 

opsi ini disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.  

Pertemuan kemudian dilanjutkan pada tanggal 30 Maret sebagai puncaknya. 

Pertemuan ini menjadi puncak penentuan nasib UKIT selanjutnya. Kordinator Tim 

Independen memilih langkah kompilasi. Format yang diusulkan oleh koordinator 

adalah Siwu menjadi rektor. Alasan dipilihnya opsi ini karena calon yang diusulkan 

oleh yang diusulkan oleh pihak Yayasan Wenas tidak menuhi persyaratan sebagai 

rektor.  

Opsi ini membuat pihak Yayasan Wenas sebagai representasi sinode GMIM 

tidak bisa meloloskan calonnya menjadi rektor. Pihak Yayasan Wenas pun menolak 

untuk melaksanakan opsi ini, sehingga usaha ini akhirnya gagal. Situasi merupakan 

salah satu situasi dimana rekonsiliasi bisa dikatakan terhambat. Bisa dikatakan kedua 

belah pihak, dalam bahasa Hefflebower, melihat konsep keuntungan secara terbatas
3
. 

Kedua belah pihak melihat bahwa jika anda menang maka saya kalah, dan jika saya 

menang, maka anda kalah. Dengan demikian kedua belah pihak berusaha untuk 

menang dalam pemilihan rektor. 

                                                 
3
 Hefflebower, 49. 
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Selain itu, alasan lain mengapa BPS GMIM dan pihak Yayasan Wenas 

menolak untuk mengikuti keputusan kordinator Tim Independen adalah keluarnya 

keputusan dari PN Tondano pada tanggal 14 Maret 2007. PN Tondano mengeluarkan 

keputusan untuk memenangkan kubu Yayasan Wenas dan BPS GMIM mengenai 

permasalahan UKIT dan pemilihan rektor. Hal ini wajar karena PN Tondano yang 

mengeluarkan keputusan pengesahan pembubaran YPTK.  

Karena sudah memenangkan permasalahan diranah hukum, maka pihak BPS 

GMIM dan Yayasan Wenas enggan untuk mengalah dalam rekonsiliasi dengan 

merelakan wakilnya tidak menjadi rektor. Jika melihat moment keluarnya putusan PN 

Tondano, bisa jadi ini merupakan salah satu yang menjadi proses rekonsiliasi 

terhambat. 

Lalu apakah ada yang salah dengan pihak ketiga? Isu yang paling pertama-

tama yang paling menarik perhatian adalah permasalahan netralitas. Apakah pihak 

ketiga sudah cukup netral? Memang netralitas yang mutlak tidak mungkin bisa 

dicapai, tapi pihak ketiga dapat bertindak senetral mungkin. Berbagai hal dapat 

mempengaruhi pihak ketiga. Kopertis  sebagai pihak yang berperan besar telah 

bertindak dengan cukup netral. Mereka berusaha mempertemukan, menemukan solusi 

secara bersama-sama yang menguntungkan kedua pihak, dengan memperhatikan 

aturan yang berlaku,. Kendati pun menurut pihak BPS GMIM dan Yayasan Wenas, 

Kopertis telah bertindak tidak netral karena tidak mengambil opsi pemilihan Rektor. 

Ketidakpuasan terhadap hasil rekonsiliasi merupakan hal yang wajar dalam usaha 

rekonsiliasi atau pun mediasi. Ketidakpuasan wajar dalam suatu kompromi, untuk itu 

diperlukan kebesaran hati dari kedua belah pihak untuk saling menerima.  
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Secara struktural, Kopertis pun memiliki akses yang cukup baik untuk bisa 

berkomunikasi dengan pihak BPS GMIM bersama BP Yayasan Wenas, dan pihak 

Rektorat YPTK UKIT. Sejauh ini pihak Kopertis masih berkompeten sebagai pihak 

ketiga. 

Jika berdasarkan konsep Hefflebower, Pihak Ketiga telah berhasil 

menyelasrakan kepentingan kedua pihak. Akan tetapi ada langkah yang tidak 

diperhatikan oleh pihak ketiga adalah langkah yang disebut Hefflebower dengan 

“memperbaiki ketidakadilan”
4
.  Untuk “memperbaiki ketidakadilan” harus ada tahap 

dimana setiap pihak saling mengakui adanya kesalahan dan luka hati.  

Ketika tahap rekonsiliasi ini dimulai, nampak dimaksudkan untuk 

menenangkan konflik UKIT. Dari setiap langkah usaha rekonsilasi, penyelesaian 

konflik yang diprioritaskan adalah permasalahan struktural. Akan tetapi permasalahan 

personal antara individu atau kelompok diluar permasalahan struktural UKIT hampir 

tidak disentuh. Pihak Kopertis membuat tahapan dimana kedua pihak untuk saling 

mengakui kesalahan dan luka batin.  

Seperti yang sudah disinggung di atas, dibalik permasalahan UKIT ini 

terdapat konflik-konflik kecil antara kelompok-kelompok semu. Ketika permasalahan 

UKIT mencuat, kelompok-kelompok turut menggambungkan diri ke dalam dua kubu 

besar, yakni BPS GMIM/Yayasan Wenas dan YPTK UKIT. Sementara itu, usaha 

penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Kopertis hanya dilakukan dalam jangka 

waktu dua bulan saja. Dalam jangka waktu tersebut tidak akan cukup untuk 

                                                 
4
 Hefflebower, ibid., 46 
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memunculkan niat kedua pihak untuk saling mengaku salah dan dan luka batin atau 

dalam bahasa Fahrenholz disebut kekuatan kontegensi.  

Menurut Fahrenholz, seorang perantara harus bisa membangkitkan suatu 

“medan energi” atau suatu kekuatan kontigensi
5
. Suatu kemampuan di antara pihak 

yang berkonflik untuk melihat jalan keluar. Kemampuan untuk menghargai perasaan 

pihak lawan, sehingga menimbulkan tindakan untuk salin mengaku kesalahan dan 

salin gmemaafkan.  

Bagaimana “kekuatan kontigensi” ini dapat terbangun? Pihak ketiga harus 

bisa menjembatani komunikasi yang terputus dari kedua pihak yang bertikai. Jadi, 

pihak ketiga ini harus memiliki hubungan yang baik dengan pihak-pihak yang 

bertikai. Dengan adanya hubungan baik ini, maka komunikasi antara pihak ketiga 

dengan kedua belah pihak
6
. Tapi, hubungan yang baik saja tidak cukup, seseorang 

yang berperan sebagai pihak ketiga harus juga bisa menangkap bahasa-bahasa verbal 

dari tiap kelompok
7
. Seorang konsiliator biasanya dipilih dari  seseorang atau pihak 

yang disegani oleh kedua pihak yang bertikai. Seorang atau kelompok yang berada di 

pihak ketiga sebaiknya tidak memiliki status yang sama dengan kedua pihak yang 

bertikai
8
. Beberapa persyaratan ini  dimaksudkan agar setidaknya pihak ketiga dapat 

membangkitkan “energi” ini. Tapi perlu diingat bahwa kekuatan kontegensi ini tidak 

seutuhnya merupakan permaslahan teknis, atau merupakan keahlian dari pihak ketiga. 

                                                 
5
 Fahrenholz, ibid., 69 

6
 Ibid.,  

7
 Kovach, ibid., 55-58 

8
 Duane Ruth – Hefflebower, ibid., 23-24   
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Kekuatan kontegensi ini juga merupakan suatu medan energi yang terdapat dari pihak 

yang bertikai.   

Lalu apakah pihak Kopertis berhasil membangkitkan kekuatan kontegensi? 

Sejak dimulai pertemuan pertama kali sampai dengan menjelang pertemuan 

penentuan Rektor, kedua pihak masih terlibat dalam perjumpaan yang tajam. Sebagai 

contoh, masih ada usaha perebutan Gedung Rektorat UKIT, dan adanya mutasi dosen 

YPTK UKIT. Hal ini menandakan belum adanya kesukarelaan untuk benar-benar 

menyelesaikan masalah UKIT. Hal ini menandakan bahwa pihak ketiga belum bisa 

menyetuh permasalahan sebenarnya dari konflik UKIT. Pertentangan yang 

disebabkan oleh pertentangan kepentingan BPS GMIM dan Rektoran YPTK UKIT, 

serta adanya “kelompok-kelompok semu” dibalik konflik UKIT. Permasalahan ini 

merupakan permasalahan yang paling realistis dalam konflik ini. 

Menjadi pertanyaan adalah mengapa kewibawaan Kopertis tidak dapat 

membuat pihak BPS GMIM untuk segan, sehingga mengikuti kesepakatan? Kendati 

secara struktural posisi Kopertis berada lebih tinggi, tapi dalam konteks UKIT, BPS 

GMIM memiliki kewibaan yang lebih tinggi, dalam arti BPS GMIM mendapat 

prestise yang lebih tinggi di mata masyarakat.  Prestise ini membuat BPSGMIM 

memiliki kekuasaan yang lebih dibandingkan Kopertis. Dengan demikian 

kewibawaan dari Kopertis tidak terlalu berpengaruh terhadap BPS GMIM. 

Kegagalan usaha rekonsilasi ini dipertegas dengan peristiwa pelantikan 

Rektor baru dari UKIT yang dikelola oleh Yayasan Wenas pada tanggal 12 April 

2007.  
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2. Usaha Rekonsiliasi Pemprov Sulut 

Setelah usaha dari Kopertis, usaha untuk rekonsilasi kembali dimulai lagi. 

Kali ini usaha rekonsilasi ditengahi oleh pihak Pemerintah Provinsi, yaitu Kapolda 

Sulut dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara. Petemuan dengan pihak Pemprov ini 

membawakan hasil, hal ini terbukti dari hasil sidang RBPSL yang menghasilkan 

keputusan untuk menyelesaikan permasalahan UKIT dengan tidak mengorbankan 

siapa pun, tapi otoritas tetap diberikan kepada Pengurus Yayasan Wenas.  

BPS GMIM pun mengirimkan surat permintaan untuk mengadakan pertemuan 

dengan pihak YPTK UKIT, pada tanggal 27 September 2007. Pihak YPTK UKIT 

tidak bisa memenuhi permintaan yang BPS GMIM karena waktu yang ditentukan 

yidak sesuai dengan waktu yang dimiliki oleh pihak YPTK UKIT.  

Tindakan pihak YPTK UKIT yang tidak bersedia menghadiri pertemuan 

Sinode GMIM ini ditanggapi dengan negative oleh pihak BPS GMIM. BPS GMIM 

mengirimkan surat kepada Dirjen Dikti bahwa pihak YPTK UKIT menolak untuk 

melakukan pertemuan dengan pihak BPS GMIM.  

Usaha yang dilakukan pemprov dan dilanjutkan oleh BPS GMIM terlihat jelas 

bahwa tidak akan berhasil. Pemprov berhasil mempertemukan kedua belah pihak 

dalam petemuan-pertemuan, tapi sama dengan usaha rekonsiliasi sebelumnya 

pemprov kurang memperhatikan permasalahan “hati” dari kedua belah pihak.  

Ketika BPS GMIM meminta untuk mengadakan pertemuan dengan pihak 

YPTK UKIT, terlepas dari cerita versi mana yang benar, tidak ada pihak yang 

memulai tindakan permintaan maaf. Bentuk permintaan maaf tidak harus berarti 

dalam bentuk pernyataan tertulis yang diumumkan secara besar-besaran. Menurut 



108 

 

Fahrenholz tindakan permintaan maaf dapat berbentuk suatu tindakan simbolis. 

Fahrenhols memberikan contoh peristiwa ketika Kanselir Jerman Willy Brandt datang 

ke Polandia. Ia berlutut di depan tugu peringatan pemberontakan Warsawa. Tindakan 

Kanselir Jerman Brandt ini dibandingkannya dengan Kanselir Jerman lainnya Helmut 

Kohl.
9
  

Kohl memperingati rekonsilaisi antara Jerman dan Amerika dengan 

berjabatan tangan di kuburan korban Perang Dunia II. Peristiwa berjabatan tangan  ini 

dimaksudkan sebagai tanda mulai hilangnya tanda masa lalu yang kelam akibat 

Perang Duni II. Akan tetapi Kohl tidak memperhatikan bahwa di tempat mereka 

berjabatan tangan banyak korban dari anggota SS (tentara Jerman). Pada akhirnya 

tindakan Kohl hanya mengundang amarah dari orang-orang yang berhasil dari 

Holocaust. 
10

 

Kedua tindakan ini merupakan tindakan simbolis, tapi salah satunya 

merupakan tindakan simbolis yang menandakan rasa sesal yang sempurna. Tapi yang 

menjadi permasalahan adalah pihak mana yang seharusnya meminta maaf dan 

menunjukan rasa sesal yang sempurna? Jika melihat dari analisa konflik UKIT, 

kebijakan dari BPS GMIM-lah yang membuat konflik UKIT menjadi semakin 

bertambah hebat, yakni dengan mencabut wewenang dari pejabat YPTK UKIT. 

Penyuratan yang dilakukan oleh BPS GMIM memang tidak ada salahnya, tapi 

menyurat dengan tidak memperhitungkan luka hati yang sudah ditimbulkan oleh 

pencabutan wewenang. 

                                                 
9
 Fahrenholz, ibid., 124 

10
 Ibid., 127 
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Konflik UKIT merupakan konflik antara pihak yang pihak yang berwenang 

dan pihak yang ditundukkan. Kebijakan dari pihak yang berwenang pun dimaksudkan 

untuk mempertahankan wewenang mereka. Sebagai pihak yang berwenang maka 

merka enggan untuk meminta maaf dan merendahkan diri kepada pihak yang 

ditundukkan. Selain it pihak BPS GMIM dan Yayasan AZR Wens memiliki kekuatan 

hukum, yakni putusan PN Tondano. 

Situasi ini semakin diwarnai dengan keluarnya Kepmen No. 220/D/O/2007 

(Singkat Kepmen 220) yang berisi persetujuan alih kelola UKIT. Kepmen ini 

mengijinkan kepada Yayasan AZR Wenas untuk menelola UKIT. Kepmen ini 

semakin memperkuat wewenang BPS GMIM dan BP Yayasan AZR Wenas terhadap 

UKIT. Situasi ini membuat YPTK UKIT menjadi semakin tertekan. Akan tetapi, 

seperti yang sudah penulis sebutkan sebelumnya, semakin kuat pihak YPTK UKIT 

akan melawan. Hal tersebut juga berlaku di sini, pihak YPTK UKIT semakin keras 

untuk mencari kelemahan dari Kepmen 220. Hal ini nampak dalam perang media 

yang dilakukan oleh pihak YPTK UKIT dan Yayasan AZR Wenas UKIT.  

Situasi semakin berat sebelah ketika pihak Dirjen Dikti mengeluarkan surat 

instruksi kepada pihak Siwu untuk menyelesaikan permasalahan dengan pihak BPS 

GMIM. Jika dibandingkan dengan surat yang dikirim pihak Dirjen Dikti kepada 

pihak Kopertis Wilayah IX Sulawesi
11

, maka yang dimaksud dengan menyelesaikan 

permasalahan di sini adalah dengan menyerahkan pengelolaan UKIT kepada Yayasan 

AZR Wenas. Surat ini mengakibatkan pihak Kopertis yang tadinya bersikap netral 

harus berpihak kepada Yayasan AZR Wenas dan BPS GMIM.  

                                                 
11

 lih. 34 
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Tapi situasi kembali berimbang ketika mahasiswa YPTK UKIT menemukan 

kecatatan keabsahan Kepmen 220 dan Yayasan Wenas. Kepmen 220 tidak memiliki 

dokumen asli di Depdiknas RI sedangkan Yayasan Wenas tidak tercatat di kantor 

Percetakan Negara.  

Kedudukan YPTK UKIT juga semakin diperkuat dengan keluarnya hasil 

keputusan Pengadilan Tinggi Manado. Setelah sidang pertama dilaksanakan  pihak 

YPTK mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Manado. Pada sidang kali ini 

dimenangkan oleh pihak YPTK UKIT. Dengan demikian kedua pihak memiliki 

pijakan masing-masing. Hal ini mempengarui akan terhambatnya proses rekonsiliasi 

karna kedua pihak merasa benar. 

Menjadi pertanyaan adalah bagaimana pihak BPS GMIM dan Yayasan AZR 

Wenas bisa memperoleh Kepmen 220 dan keabsahan Yayasan? Pertanyaan ini akan 

sangat sulit untuk dijawab. Bagaimana Depdiknas RI, khususnya Dirjen Dikti, dapat 

mengeluarkan Kepmen yang tidak memiliki dokumen asli? Bagaimana Yayasan AZR 

Wenas belum tercatat di Percetakan Negara tapi sudah diizinkan untuk mengelola 

UKIT? Sementara di isi lain pihak Pengadilan Tinggi  Manado telah memenangkan 

pihak YPTK UKIT. Bagaimana lembaga yang tergabung dalam lembaga ekstutif 

melaksanakan kebijakan yang bertentangan dengan keputusan lembaga legislatif?  

Hal ini menandakan adanya permasalahan dalam tubuh institusi tersebut.  

 

3. Usaha rekonsiliasi Irjen Depdiknas 

Dalam situasi seperti ini usaha rekonsiliasi ketiga pun dilaksanakan. Kali ini 

pihak yang mengambil inisiatif adalah pihak Inspektorat Jenderal Pendidikan Tinggi 
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(Irjen Dikti).  Pertemuan antara kedua belah pihak ini pun terlaksana pada tanggal 21 

Mei. Dari hasil kesepakatan,  ada dua poin yang menarik perhatian, yaitu poin 

keempat dan lima
12

.  

Pada poin keempat rekonsiliasi difasilitasi oleh BPS GMIM. Dalam analisis 

konflik nampak bahwa BPS GMIM merupakan salah satu pihak yang berkonflik. 

Dengan dinyatakan bahwa BPS GMIM bertugas untuk memfasilitasi rekonsiliasi, 

maka ketika pertemuan kedua belah pihak tempat yang dipilih bukanlah tempat yang 

netral.  

Poin ke lima dari kesepakatan adalah kedua belah pihak harus menyelesaikan 

permaslahaan internal dengan batas waktu bulan Mei sejak kesepakatan 

ditandatangani, jadi waktu yang tersisa untuk menyelesaikan permasalahan internal 

UKIT adalah sebelas hari. Jika kembali melihat perjalanan konflik UKIT, 

menyelesaikan permasalahan dalam jangka wktu sebelas hari akan sangat sulit. Pihak 

BPS GMIM berusaha menghilangkan wewenang kubu Siwu atas UKIT, sementara 

pihak Siwu dan kawan-kawan berusaha untuk mempertahankan wewenangnya di 

UKIT. Lagi pula kedua pihak memiliki dasar hukumnya masing-masing, sulit untuk 

mengalah dan rela membatalkan keputusan hukum yang membenarkan salah satu 

kubu. Malahan dua hari setelah batas waktu yang ditentukan pihak BPS GMIM, 

mengeluarkan pernyataan bahwa semua Mahasiswa YPTK UKIT harus mendaftar di 

UKIT yang dikelola Yayasan Wenas, paling lambat 31 Agustus.  

Melihat kendala tersebut, maka tidak heran jika sampai pada batas waktu yang 

ditentukan keduabelah pihak masih belum bisa menyelesaikan permasalahan UKIT. 

                                                 
12

 Lih. hal. 40  
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Situasi ini hampir sama dengan usaha yang dilakukan oleh Kopertis, yakni tergesa-

gesa. Tapi usaha yang dilakukan oleh pihak Irjen Dikti lebih tergesa-gesa lagi, karena 

hanya dipaksakan dalam waktu sebelas hari.  

Setelah batas waktu yang ditentukan oleh Tim Irjen Dikti telah jatuh tempo, 

tidak nampak usaha untuk merealisasikan ultimatum dalam kesepakatan yang 

ditandatangani. Jadi, baik keduabelah pihak maupun pihak ketiga sama-sama tidak 

merealisasikan hasil kesepakatan.  

Hal yang menarik terjadi pada bulan berikutnya. UKIT kedatangan tamu dari 

Auditor Irjen Depdiknas  dan Sekertaris wilayah Kopertis IX Sulawesi pada tanggal 

18 Juli 2008. Tim ni datang untuk menegaskan bahwa pihak Yayasan Wenas adalah 

penyelenggara yang sah dari UKIT. Kedatangan Tim ini disusul dengan surat edaran 

dari BPS GMIM kepada pelayanan GMIM dan seluruh civitas UKIT mengenai 

pengalihan Mahasiswa UKIT. Sementara itu di Website Dikti Yayasan Wenas sudah 

tercantum sebagai penyelenggara UKIT.  

Menanggapi permasalahan ini, atas permintaan pihak Mahasiswa YPTK 

UKIT, Inspektorat Jenderal Depdiknas mengirimkan Tim pencarian Fakta. Menarik 

dari Tim Pencari Fakta ini adalah mereka mencoba melihat permasalahan secara 

objektif dengan bertemu kedua kelompok secara terpisah. Mereka mendengarkan 

keluhan-keluhan pihak YPTK UKIT mengenai ultimatum BPS GMIM dan perubahan 

Yayasan yang mengelola UKIT dalam website Dikti.  

Jika dilihat, tindakan Tim Pencari Fakta ini sejalan dengan langkah yang 

dikemukakan oleh Hefflebower mengenai seorang Rekonsiliator. Seorang Konsiliator 

cenderung menemui kedua pihak secara terpisah sebelum mempertemukan 
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keduanya
13

. Tapi yang lebih menarik adalah dianulirnya kedatangan Tim Irjen 

Diknas, karena tidak membawa surat tugas. Hal ini semakin memperjelas 

ketidakkonsistenya pihak Depatemen Pendidikan Nasional dalam menangani masalah 

UKIT. Ada pihak yang pro BPS GMIM serta Yayasan Wenas dan ada yang bersikap 

netral.  

Akan tetapi usaha untuk mempertemukan keduabelah pihak kembali tidak 

bisa terlaksana. Kali ini BPS GMIM yang menolak untuk bertemu. Merasa sah secara 

hukum menjadi alasan. Hal ini menunjukan bahwa ketidakkonsisnan dari pemerintah 

menjadi penghambat yang sangat besar dalam konflik UKIT.  

Faktor lain yang menurut Penulis mempengaruhi lambatnya Rekonsiliasi 

adalah isu Korupsi Ketua BPS GMIM pada waktu itu, A. O. Supit. Terlepas dari 

benar tidaknya kasus Korupsi yang dilakukan oleh Ketua BPS GMIM, isu ini telah 

menimbulkan prasangka bahwa Kasus UKIT dimaksudkan untuk menutup kasus 

Korupsi.  Dengan ditambahkannya kasus korupsi ini pihak YTPK UKIT memandang 

konflik UKIT menjadi perjuangan melawan kejahatan. Pandangan ini pun tertanan 

dalam sebagian besar Mahasiswa YPTK UKIT. Dengan demikian jika mengalah 

terhadap BPS GMIM, berarti mengalah kepada kejahatan.  

 

4. Usaha Rekonsiliasi Gubernur Sulawesi Utara 

Kendati pun situasi UKIT semakin kelam, usaha untuk merekonsiliasi UKIT 

tetap berlanjut. Kali ini inisiatif kembali diambil oleh pemerintah provinsi (pemprov) 

Sulawesi Utara (SULUT). Jikalau sebelumnya usaha ini ditengahi oleh Wakil 
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Gubernur dan Kapolda SULUT, kali ini prakrsa langsung diambil oleh Gubernur 

SULUT, Bapak S. H. Sarundajang. Pertemuan pertama kali dilaksanakan pada 

tanggal 25 November 2008. Sarundajang menginstruksikan untuk keduabelah pihak 

membentuk Tim Rekonsiliasi, dan berharap rekonsilaisi tercapai sebelum tahun 2009. 

Langkah yang diambil oleh Gubernur tidak menampakan usaha-usaha untuk 

melakasnakan Rekonsiliasi. Gubernur hanya mengumpulkan keduabelah pihak 

kemudian menyarankan keduanya untuk membentuk Tim Rekonsiliasi. Kemudian 

menyerahkan usaha rekonsiliasi kepada Tim Rekonsilais. Jika Tim Rekonsilais ini 

terbentuk, maka Tim ini bukanlah suatu Tim yang solid karena akan timbul 

ketidakcocokan dalam Tim sehingga tim tidak berfungsi dengan sebagaimana 

mestinya
14

 . Selain itu dengan tim yang diperkirakan akan tidak solid diberikan 

tanggung jawab untuk menyelesaikan rekonsiliasi dalam jangka waktu satu bulan. 

Jadi, usaha rekonsiliasi ini sangat sulit untuk berhasil.  

Kendati pun Gubernur sebagai pihak ketiga memiliki akses lancar kepada 

kedua belah pihak, tapi komitmen untuk menyelesaikan permaslahan UKIT belum 

cukup optimal.  Kesulitan ini bisa dimaklumi jika melihat posisi Guberbur sebagai 

pihak ketiga, tidak memprioritaskan Konflik UKIT menjadi masalah utama. Beliau 

terikat dengan tanggung jawab sebagai Gubernur.
15
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5. Usaha Rekonsiliasi dari Tim Rekonsiliasi YPTK UKIT 

Ketika Tim Rekonsilasi terbentuk, anggota Tim adalah orang-orang yang 

berpihak pada YPTK UKIT. Tim Rekonsiliasi yang terbentuk adalah Tim 

Rekonsiliasi versi YPTK UKIT. Karena Tim yang terbentuk ini terbentuk dari slah 

satu kubu, maka Tim ini memiliki berbagai kelemahan. Poin pertama adalah 

permasalahan Netralitas. Tim Rekonsiliasi ini cenderung berpihak kepada YPTK 

UKIT. Keberpihakan ini nampak dalam laporan Tim Rekonsiliasi yang 

menyimpulkan bahwa YPTK merupakan penyelenggara UKIT yang sah.
16

 

Untuk akses terhadap pihak BPS GMIM dan Yayasan Wenas sulit didapat, 

karena mereka merupakan pihak oposisi. Bahkan dengan tegas pihak BPS GMIM 

menolak untuk bekerja sama dengan Tim Rekonsiliasi ini
17

. Dengan 

mempertimbangkan hal ini dapat dikatakan bahwa Tim Rekonsiliasi yang dibentuk 

dengan usulan Gubernur tidak kompeten untuk menyelesaikan permasalahan UKIT.
18

 

Tahun 2009 BPS GMIM mengeluarkan kebijakan yang membuat konflik 

UKIT semakin tajam. Pihak BPS GMIM memecat empat belas orang Dosen Fakultas 

Teologi YPTK UKIT. Sedangkan Bagi pihak YPTK UKIT prasangka mengenai 

kasus korupsi menjadi semakin kuat. Hal ini memperlebar jurang antara kedua kubu. 

 

 

 

6. “Tim Lima-Lima” 
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Akan tetapi sepanjang tahun 2009 juga terdapat jembatan yang dibangun 

untuk menghubungkan kedua sisi jurang. Pada tahun ini terjadi pertemuan antara 

terdapat inisiatif antara para Dosen-Dosen Fakultas Teologi untuk bertemu. Para 

dosen  bahkan sempat membentuk “Tim Lima-Lima” untuk merekonsiliasi UKIT.  

Tim ini terdiri dari lima orang dosen Fakultas Teologi YPTK UKIT, dan lima orang 

dosen dari Fakultas Teologi  Yayasan Wenas UKIT. Tim ini muncul karena semangat 

untuk menyelesaikan permasalahan UKIT.  Sudah muncul kerinduan untuk melihat 

UKIT menjadi satu kembali.  Ini menandakan munculnya “kekuatan kontegensi” di 

antara kedua belah pihak. Kelompok ini pun memiliki akses yang baik terhadap 

pimpinan masing-masing kubu. Walau demikian usaha ini kali ini terhenti pada tahun 

2009.  

Penghambat usaha rekonsiliasi ini adalah keputusan-keputusan yang berkaitan 

dengan permasalahan UKIT merupakan keputusan resmi gereja, dengan demikian 

tidak akan mudah membatalkan keputusan yang sudah dibuat oleh BPS GMIM 

sebagai representasi Gereja. Hal ini mempertegas pembagian kelompok dalam 

perserikatan yang dikemukakan oleh Dahrendorf. Kepentingan pihak berwenang dan 

pihak ditundukkan cenderung bertentangan, sehingga mengakibatkan timbulnya 

kelompok.
19

 

 

 

7. Keputusan Mahkamah Agung 
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Sementara itu, di ranah hukum kasus UKIT dilanjutkan sampai ke tingkat 

Mahkamah Agung (MA). Tanggal 19 Januari 2010 Mahkamah Agung mengeluarkan 

keputusan yang memenangkan pihak YPTK UKIT dan menyatakan bahwa pihak 

Yayasan Wenas telah melanggar hukum. Tapi keputusan Mahkamah Agung ini 

diterapkan dalam kenyataan. Dalam waktu berjalan Yayasan Wenas tetap berjalan 

dengan tetap mengelola UKIT. Dengan demikian menjadi pertanyaan mengapa 

keputusan MA tidak bisa dieksekusi? 

Hal pertama adalah adanya Kepmen 220. Kebijakan Dirjen Dikti yang 

betentangan dengan keputusan pengadilan membuat keputusan MA tidak bisa 

langsung diterapkan. Pihak YPTK UKIT harus membatalkan terlebih dahulu 

membatalkan Kepmen 220, dan hal ini justru semakin memperpanjang permasalahan 

UKIT. 

Alasan lainnya adalah prestise terhadap BPS GMIM. Walau pun secara 

perserikatan wewenag BPS GMIM berada di bawah dari Mahkamah Agung, tapi bagi 

masyarakat Sulawesi Utara, warga GMIM pada khususnya, BPS GMIM memilki 

presitse yang lebih tinggi
20

. Prestise yang lebih tinggi membuat BPS GMIM dalam 

definisi Dahrendorf mempunyai kuasa
21

. Kuasa ini membuat BPS GMIM keputusan-

keputusan Gereja menyerahkan pengelolaan UKIT terhadap Yayasan Wenas sulit 

digoyahkan oleh keputusan MA. Dengan demikian Keputusan MA ini justru semakin 

memperumit permasalahan UKIT.  
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8. Usaha Rekonsiliasi oleh Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi 

Injili Minahasa (BPMS GMIM) 

Di tahun yang sama, yakni tahun 2010, diadakan pemilihan baru terhadap 

BPS GMIM dan sekaligus namanya digantikan dengan BPMS GMIM. Prioritas dari 

BPMS adalah merekonsiliasikan UKIT. Jika melihat posisi BPMS GMIM, mereka 

masih tetap sebagai pihak berwenang. BPMS masih terikat dengan keputusan-

keputusan Gereja yang menyerahkan pengeloaan UKIT kepada Yayasan Wenas. 

Dengan BPMS GMIM menjadi tidak netral.  

Kendati pun BPMS GMIM bukan merupakan pihak yang netral, tapi BPMS 

GMIM berhasil mempertemukan pihak YPTK UKIT dan Yayasan AZR Wenas 

UKIT. Walau pun pertemuan kedua pihak berhsil menyepakati bahwa pendaftaran 

mahasiswa hanya melalui satu pintu, tapi kedua pihak cenderung tidak akan 

melaksakan hasil kesepakatan jika merugikan pihaknya. Singkatnya keduabelah pihak 

enggan untuk berkompromi. Sikap keras ini dipengaruhi oleh kepentingan masing-

masing pihak. Setiap kelompok bertindak berdasarkan kepentingannya. Setiap 

kepentingan ini berkembang menjadi ideologi, khususnya bagi pihak yang 

berwenang. Sementara pihak ditundukkan berusaha untuk merubah ideologi ini. 

Dengan demikian kedua kepentingan ini mejadi bentrok antara satu dengan yang 

lain.
22

 

Ketika diadakan ibadah konvokasi bersama mahasiswa dan dosen antara 

YPTK UKIT dan Yayasan AZR Wenas UKIT berlangsung tidak tertib. Ibadah 

konvokasi ini lebih mirip usaha mempertontonkan perdamaian daripada usaha saling 
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memaafkan dan saling mengaku luka batin
23

. Pertemuan ini berbeda dengan 

pertemuan keakraban para para dosen Teologi UKIT ditahun 2009. 

Kebijakan BPMS GMIM yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan 

UKIT adalah dibentuknya Tim Rekonsiliasi. Dengan demikian Tim ini juga bukan 

merupakan pihak yang memiliki wibawa yang bisa membuat kedua belah pihak 

menjadi segan. Tim Rekonsiliasi nampak dalam kinerjanya yang lebih cenderung 

bertindak sebagai tim pencari fakta daripada tim rekonsiliasi. Hasil dari kajian Tim 

ini pun lebih bersifat anjuran yang tidak mengikat.  

Tahun 2011 Sinode GMIM mengadakan Sidang Tahunan Majelis Sinode. 

Dalam Sidang ini Majelis Pertimbangan Sinode sebagai wadah pengambil keputusan 

tertinggi mengusulkan untuk mengadakan rekonsiliasi. Akan tetapi BPMS GMIM 

enggan untuk melaksanakan usulan dari MPS GMIM. 

Dari hal di atas terdapat setidaknya dua hal menarik untuk diperhatikan. 

Pertama BPS GMIM berani untuk tidak melaksanakan anjuran MPS GMIM yang 

notaene memiliki wewenang yang lebih tinggi dari BPMS GMIM. Situasi jelas 

berbeda dengan yang diungkapkan oleh Dahrendorf. BPMS GMIM jelas-jelas berada 

dalam posisi yang ditundukkan, sedangkan MPS GMIM berada dalam posisi 

dominan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa prestise dapat hubungan 

wewenang. 

Hal yang kedua adalah perubahan sikap BPMS GMIM. Pada awal terpilihnya 

para anggota BPMS GMIM berusaha keras untuk merekonsiliasikan permasalahan 

UKIT. Alan tetapi seiring berjalannya waktu BPMS GMIM mulai berpihak kepada 
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Yayasan AZR Wenas. Perubahan sikap ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa 

hal. Pertama, usaha rekonsilias yang dilakukan BPMS GMIM merupakan usaha 

untuk menenangkan situasi atau untuk meredakan perlawanan
24

. Jika melihat situasi 

menjelang Sidang Sinode GMIM pada tahun 2010, ada desakan dari berbagai pihak 

untuk segera menyelesaikan permasalahan UKIT. Untuk memuaskan berbagai 

desakan ini, maka BPMS GMIM melakukan usaha rekonsiliasi. Jika hal ini benar, 

maka komitmen dari BPMS GMIM untuk menyelesaikan permasalahan UKIT 

bukanlah suatu kesungguhan.  

Kemungkinan lain dari perubahan sikap BPMS GMIM adalah adaptasi 

terhadap dari kelompok dominan. Dahrendorf mengidentifikasikan bahwa seseorang 

akna beradaptasi dengan perannya dalam perserikatan. Mislanya posisinya sebagai 

bagian dari kelompok dominan, maka ia akan menyesuaikan diri dengan posisinya 

tersebut. Jika ia tidak menyesuaikan dirinya, maka ia akan disebut menyimpang. 

Demikian juga denan posisi BPMS GMIM. Walau memiliki nam ayan gagak 

berbeda, tetapi secara strukturan BPMS GMIM sama dengan BPS GMIM. BPMS 

GMIM juga terikat dengan keputusan-keputusan yang telah diputuskan sebelumnya. 

Dengan demikian lambat laun BPMS GMIM kembali bersikap layaknya BPS GMIM, 

dan tidak lagi netral dalam permasalahan UKIT.  
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