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BAB 5 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisa pada Bab sebelumnya, Penulis menyimpulkan 

beberapa poin yang menjadi kendala terwujudnya rekonsiliasi di UKIT.  

1. Adanya usaha sangat kuat untuk mempertahankan kedudukan, dan 

merubah struktur wewenang 

Konflik Universitas Kristen Indonesia Tomohon terbentuk karena 

pertentangan antara  pihak yang memiliki wewenang dan pihak yang 

ditundukkan (ditundukkan berarti berada dibawah wewenang pihak 

tertentu. Selain itu perlu dibedakan pengertian antara wewenang dan 

kekuasaan). Pihak yang memiliki wewenang dalam hal ini adalah Badan 

Pekerja Sinode GMIM sedangkan pihak yang ditundukkan adalah pihak 

YPTK UKIT. Pihak BPS GMIM berusaha mempertahankan 

wewenangnya, sementara pihak YPTK UKIT berusaha merubah struktur 

wewenang dari BPS GMIM. BPS GMIM berusaha keras untuk mematikan 

YPTK UKIT dengan membubarkan yayasan dan memecat para Pendeta 

yang berpihak di YPTK UKIT. Tapi sebaliknya, justru semakin gigih 

YPTK UKIT bertahan dan mencari kelemahan BPS GMIM. Dengan 

demikian konflik menjadi sulit untuk dipadamkan. 

2. Terdapat kelompok-kelompok semu dibalik permasalahan UKIT 

Sebelum konflik UKIT terdapat kubu-kubu kecil. Dahrendorf 

mendefinisikan kelompok-kelompok in dengan sebutan kelompok semu. 
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Kelompok semu ini cenderung bertentangan antara satu dengan yang lain. 

Ketika Konflik UKIT menjadi pecah dua, kelompok ini menentukan 

pihaknya masing-masing, Tidak jarang kelompok-kelompok ini 

menentukan pihaknya bertentangan dengan lawannya. 

3. Rekonsiliasi yang dilakukan hanya pada salah satu sisi 

Selain pertentangan kelompok-kelompok semu, konflik UKIT juga 

mengakibatkan pihak YPTK UKIT, khususnya para pendeta dipecat. 

Pemecatan ini mengakibatkan posisi mereka menjadi terancam secara 

sosial dan ekonomi. Hal ini berujung pada timbulnya luka hati. Dengan 

demikian ketika rekonsilaisi dilaksanakan, tidak hanya mempersatukan 

permasalahan status UKIT yang terbagi dua, tetapi juga mendamaikan 

luka hati yang ada di kedua pihak.   

Berbagai usaha rekonsiliasi yang dilakukan umumnya dipusatkan pada 

sisi formalitas saja.  Misalnya usaha rekonsiliasi oleh Kopertis, cenderung 

memperhatikan bagaimana mempersatukan UKIT dengan memilih Rektor 

yang baru, tetapi tidak memperhatikan luka hati dari pihak yang dirugikan. 

Demikian juga dengan usaha rekonsiliasi yang dilakukan oleh “Tim Lima-

Lima”. Para dosen mengadakan pertemuan keakraban untuk memperbaiki 

hubungan yang rusak, tapi tidak bisa memperbaiki hubungan UKIT secara 

formal. 

4. Rekonsiliasi yang terburu-buru 

Rekonsiliasi UKIT selalu diusahakan untuk diselesaikan dalam 

jangaka waktu beberapa hari sampai satu bulan. Sebagai contoh adalah 



123 

 

usaha rekonsiliasi yang diusulkan oleh Gubernur Sulawesi Utara, dan 

Usaha Rekonsiliasi Irjen Dikti pada tanggal 21 Mei 2008. 

5. Sikap Pemerintah yang tidak konsisten 

Pihak pemerintah sering kali tidak bersikap konsisten dalam 

mengangani kasus UKIT. Sebagai contoh yang paling jelas dari tidak  

konsistennya Pemerintah dalam menangani permasalahan UKIT adalah 

datangnya Tim Auditor Irjen Depdiknas. Tim ini menyatakan bahwa 

Yayasan AZR Wenas adalah Yayasan yang sah. Akan tetapi sebulan 

kemudian datang Tim lain yang membatalkan tim Irjen sebelumnya.  

6. Keduabelah pihak mempertahankan kebenaran melalui kekuatan 

hukum masing-masing pihak. 

Pihak Yayasan Wenas berpegang pada kekuatan hukumnya. Demikian 

juga dengan maupun pihak YPTK UKIT.  Pihak Yayasan berpegang pada 

Kepmen 220. Momen keluarnya Kepmen ini bertepatan  dengan usaha 

Rekonsiliasi UKIT sedang dibangun kembali. Akibatnya jarak kedua kubu 

semakin lebar, dan pertentangan semakin tajam. Sementara pihak YPTK 

UKIT berpegang pada keputusan Mahkamah Agung yang memenangkan 

pihak YPTK UKIT. Dengan demikian rekonsiliasi akan sulit tercapai 

karena dalam ranah hukum hanya ada situasi menang dan kalah. 

7. Kuatnya pengaruh kekuasaan dari BPS/ BPMS GMIM 

BPS GMIM atau BPMS GMIM (setelah tahun 2010) mempunyai 

pengaruh yang sangat besar. BPS GMIM bisa mengabaikan saran dari  

Majelis Pertimbangan Sinode sebagai pengambil keputusan tertinggi, 
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untuk mengadakan rekonsiliasi. BPMS GMIM pun bisa mengeluarkan 

keputusan untuk tidak menerima Mahasiswa YPTK UKIT, kendati pun 

bertentangan dengan Tata Gereja GMIM. Besarnya kuasa ini disebabkan 

karena besarnya prestise masyarakat terhadap BPS GMIM atau BPMS 

GMIM. 

8. Perubahan sikap BPMS GMIM 

Pada awal terpilihnya anggota BPMS GMIM, BPMS berusaha keras 

untuk merekonsiliasikan UKIT. Berbagai kiat dilakukan agar Rekonsiliasi 

terlaksana. Tapi lambat laun BPMS GMIM mengambil sikap untuk 

berseberangan dengan pihak YPTK UKIT dan tidak lagi bersikap netral.  

Poin-poin di atas menunjukan upaya-upaya rekonsiliasi yang dilakukan 

tidak benar-benar menyentuh permasalahan sebenarnya dari Konflik UKIT, 

sehingga rekonsiliasi UKIT tidak kunjung tercapai. 

 

B. Saran 

Berdasarkan Kesimpulan di antas, maka Penulis mengusulkan saran-

saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah sebagai pihak yang bewenang harus bersikap tegas dan 

konsisten dalam menangani permasalahan UKIT, serta mengikuti 

peraturan yang berlaku. 

2. Jika Pemerintah tidak mampu untuk bersiap tegas dan konsisten, maka 

pemerintah sebagai pihak yang berwenang dapat bekerja sama dengan 

lembaga lain yang memiliki kewibawaan terhadap Gereja. 
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3. Mengkonstruksikan bentuk rekonsilaisi ganda. Bentuk rekonsiliasi yang 

memperhatikan hubungan “hubungan pribadi” antara pihak yang 

berkonflik, dimana ada luka hati. Rekonsiliasi yang memperhatikan 

penyatuan Universitas Kristen Indonesia Tomohon secara struktural. 

4. Pihak BPMS GMIM sebaiknya membuka peluang bagi Alumni YPTK 

UKIT. 


