
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Identifikasi Permasalahan 

Gereja Masehi Injili di Timor merupakan salah satu gereja di Indonesia. Secara 

historis Gereja Masehi Injili di Timor dibentuk oleh para zending yang memberitakan firman 

Tuhan pada waktu itu.  Mula-mula dengan datangnya orang Portugis yang beragama Roma 

Katolik gereja mulai di perkenalkan kepada orang-orang di pulau Timor dan sekitarnya 

termasuk di pulau Flores. Menurut Van den End, riwayat gereja di Nusa Tenggara Timur 

mulai dengan berita tentang tahun 1556. Pada waktu itu Antonio Taveira membaptis 5.000 

orang di Timor dan juga banyak di Flores yakni di Larantuka dan sekitarnya.
1
 Kemudian 

dalam perjalanan sejarah, gereja Roma Katolik mulai mendapat tantangan dengan datangnya 

orang-orang Belanda yang membawa serta agama Kristen Protestan pada tahun 1670-an. Dari 

sinilah embrio Gereja Masehi Injili di Timor yang nantinya turut serta dalam pembentukan 

wadah Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia sampai saat ini mulai tumbuh.  

Beriringan dengan perkembangan gereja Protestan khususnya yang beraliran Calvinis 

di pulau Timor, maka banyak pula masyarakat di pulau Timor (suku dawan) dan sekitarnya 

yang mulai menganut ajaran agama Kristen. Dengan adanya banyak orang yang menjadi 

pengikut agama Kristen Protestan, maka dibangun gedung-gedung gereja pertama di kota 

Kupang sekarang-Jemaat Kota Kupang dan di Babau sekarang-jemaat Getsemani sebagai pos 

pelayanan yang menjadi cikal bakal lahirnya Klasis Kupang Timur. Dalam perkembangannya 

Gereja di Kota Kupang membuka beberapa pos pelayanan dan bersamaan dengan itu gereja 

di Babau juga membuka beberapa pos pelayanan. Tulisan ini akan lebih membahas tentang 

konflik di Klasis Kupang Timur, yang melibatkan jemaat GMIT Getsemani, kelurahan Babau 

dengan jemaat GMIT Lahai Roi, kelurahan Merdeka.  
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Pada tahun 2001 GMIT jemaat Getsemani Babau memekarkan satu mata jemaat yang 

berada di kelurahan Merdeka. Jemaat yang dimekarkan ini pada mulanya adalah pos-

pelayanan dank arena ada permintaan dari beberapa tokoh jemaat di Merdeka, serta dianggap 

sudah memenuhi syarat, maka pos-pelayanan ini dimekarkan menjadi satu mata jemaat. Ini 

merupakan awal dari kesenjangan relasi tiap keluarga di kelurahan ini. Sesungguhnya 

kemungkinan pemekaran ini terjadi bukan karena keputusan yang diambil oleh majelis 

jemaat setempat untuk memekarkan pos pelayanan di Merdeka. Namun, beberapa jemaat dari 

pos ini yang menghendaki pemekaran pos pelayanan menjadi satu mata jemaat. Oleh karena 

itu, jemaat yang meminta kepada majelis ini tidak mewakili seluruh jemaat yang ada di pos 

pelayanan ini. Dugaan yang muncul adalah, bahwa tindakan ini hanyalah berdasarkan 

keputusan sepihak dari beberapa tokoh jemaat yang memiliki pengaruh, karena mereka 

menganggap memiliki andil di pos pelayanan ini.  

Agaknya sebagai sebuah kearifan lokal dari masyarakat di Kelurahan Merdeka, 

Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, mereka memiliki 

kebiasaan untuk selalu menjaga hubungan-hubungan kekerabatan dan kekeluargaan. Mereka 

hidup dengan cara mereka sendiri yakni, Madene (bergotong royong)
2
 di kebun, di sawah dan 

di tempat-tempat kerja lainnya. Kehidupan seperti ini mereka warisi dari nenek moyang 

mereka. Mereka juga memiliki kebersamaan untuk terlibat dalam acara-acara pernikahan, 

kelahiran sampai pada kematian. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini yang kemudian membentuk 

identitas tersendiri bagi mereka. Aspek yang membuat hubungan kekerabatan dan 

kekeluargaan menjadi sangat kuat adalah aspek garis keturunan yang berasal dari beberapa 

orang (nenek moyang), kemudian berkembang menjadi satu komunitas. Kebersamaan yang 

menjadi hal penting dalam membangun kehidupan bersama, selalu menjadi aspek utama 
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dalam kehidupan bermasyarakat mereka. Oleh karena itu, apabila ada keluarga atau anggota 

masyarakat yang tidak terlibat dalam suatu acara bersama atau suatu kumpulan, maka dia 

cenderung dianggap tidak mau bekerjasama. Dengan kehidupan kekeluargaan, maka dia 

cenderung dicap sebagai orang yang tidak beradat-istiadat.    

Di tahun 2002, mereka secara resmi menjadi mata jemaat sendiri, yakni jemaat GMIT 

Lahai Roi Merdeka. Karena pada masa persiapan pemekeran tidak semua warga masyarakat 

Merdeka ambil bagian didalamnya, maka ada sebagian saja keluarga yang menjadi anggota 

jemaat Lahai Roi Merdeka. Sedangkan sebagian  lagi masih beribadat di jemaat GMIT 

Getsemani Babau, sampai saat ini.  Pada pemekaran pos ini banyak dari antara mereka 

(sekarang menetap di jemaat Getsemani) yang tidak sempat membantu atau bergotong 

royong untuk membangun gedung gereja (pos pelayanan) karena ada pekerjaan yang tidak 

bisa ditinggalkan. Namun, mereka masih memberikan bantuan dana kepada masyarakat yang 

bergotong royong untuk membangun tempat beribadat. Namun, sumbangan atau bantuan ini 

ditolak oleh beberapa oknum dan akibatnya bagi warga jemaat yang tidak datang membantu 

pembangunan pos pelayanan akan dikeluarkan dari daftar anggota jemaat. Ternyata para 

warga jemaat atau keluarga yang ikut bergotong royong untuk membangun gedung gereja 

menganggap bahwa keluarga yang tidak bergabung dengan mereka sudah tidak lagi menjadi 

satu rumpun dengan mereka. Dengan kata lain mereka sudah bukan bagian dari rumpun 

keluarga yang satu. Dari sinilah kehidupan menjadi saling mencurigai antara satu orang 

dengan yang lain. Tragisnya adalah, bahwa masalah gereja terus dibawa-bawa sampai ke 

dalam masyarakat, masalah adat, dan juga urusan-urusan kepemerintahan (kelurahan).  

Sejak terjadi konflik, kedua belah pihak acap kali tidak menghiraukan lagi acara 

kematian sebagai bentuk kedukaan bersama dan harus diadakan acara keluarga serta adat 

istiadat seperti penutupan peti mayat oleh keluarga Ibu dari orang yang meninggal. Ini juga 

berlaku dalam acara pernikahan, dimana jemaat tidak akan mengundang jemaat yang berbeda 



tempat ibadah untuk ambil bagian dalam acara adat pernikahan maupum acara gerejawinya. 

Semua ini akan nampak jelas ketika ada keluarga yang mengalami kedukaan dan yang 

mengadakan acara pernikahan mengundang keluarga yang lain. Pada masa konflik dan 

setelah konflik undangan hanyalah terbatas pada kelompok jemaat yang bergereja sama. 

Permasalahan ini kemudian menjadi menarik untuk dikaji karena konflik ini berbeda 

dengan konflik-konflik sosial pada umumnya yang terjadi di tempat lain. Perbedaannya a.l. 

terletak pada, konflik ini terjadi bukan karena perbedaan suku, konflik ini terjadi bukan 

karena perbedaan budaya, konflik ini terjadi bukan karena perbedaan agama dan doktrin, 

konflik ini terjadi bukan karena perbedaan aliran Kekristenan, dan ini tidak disebabkan 

karena perbedaan denominasi gereja.  

Melihat latar belakang sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya, maka yang 

menjadi fokus dari penelitian ini adalah masalah konflik sosial. Konflik yang dimaksud 

adalah konflik yang terjadi di kalangan umat Kristen di kelurahan Merdeka. Keistimewaan 

dari konflik ini adalah, bahwa hal ini dilatar belakangi semata-mata karena adanya perbedaan 

jemaat (perbedaan tempat beribadat). Padahal mereka sama-sama masih memiliki satu latar 

belakang aliran kepercayaan dan satu sinodal gereja, yakni; Kristen Protestan (calvinis) dan 

GMIT (Gereja Masehi Injili di Timor). 

1.2. Alasan Pemilihan Judul 

Sebagaimana sudah dijabarkan  pada bagian-bagian sebelum tentang latar belakang 

permasalahan ini, maka ada beberapa kenyataan dari konflik ini yang mesti diperhatikan. 

Warga jemaat yang berkonflik (di kelurahan Merdeka) cenderung menganggap bahwa 

tindakan mereka merupakan tindakan yang benar adanya. Mereka juga kelihatannya memiliki 

kebiasaan untuk membuat batas-batas pemisah antara mereka dengan orang lain. Meskipun 

memiliki kesamaan yang khas seperti, agama, budaya dan terutama denominasi gereja, 

namun ini tidak menjadi jaminan bagi mereka untuk bisa hidup berjemaat dan bermasyarakat 



dengan aman dan damai. Tindakan para pekerja gereja seperti para majelis sampai kepada 

para pendeta cenderung untuk mendiamkan permasalahan seperti ini, bahkan ada beberapa 

majelis yang melakukan tindakan selayaknya jemaat biasa, yakni seolah-olah mendukung 

adanya konflik. Para majelis tidak mempertimbangkan kehidupan bersama dalam melakukan 

tindakan-tindakan seperti disebutkan di atas. Sikap para mejelis seperti dijelaskan di atas, 

sepertinya merupakan cerminan sikap yang menunjukkan adanya kenihilan partisipatif 

pekerja gereja dalam menanggapi konflik sosial dalam kehidupan bergereja yang tidak sempit 

melainkan yang lebih umum.  

Berdasarkan kasus yang terjadi, pertama konflik yang ada cenderung menjurus pada 

konflik sosial dengan latar belakang konflik yang tidak biasanya, kedua, konflik sangat 

berpotensi mengancam kearifan lokal, serta adanya sikap yang kurang mendukung dari para 

pekerja gereja dalam menanggapi konflik tersebut, maka penulis merasa perlu untuk meneliti: 

 “KONFLIK ANTAR WARGA JEMAAT DALAM GMIT” 

Studi Kasus terhadap Konflik antar Warga Jemaat di GMIT Jemaat Lahai Roi 

Merdeka dan Jemaat Getsemani Babau Klasis Kupang Timur  

Dengan topik penelitian di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian a.l adalah: 

Apakah faktor penyebab terjadinya konflik antar warga jemaat dalam GMIT? Bagaimana 

dampak konflik dan sikap warga jemaat yang berkonflik terhadap konflik?  

1.3. Rumusan Masalah 

- Mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya konflik antar warga jemaat dalam GMIT 

- Mendeskripsikan dampak konflik dan sikap jemaat terhadap konflik antar warga 

jemaat dalam GMIT. 

1.4.Hipotesa Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penulis menduga bahwa ada 

potensi konflik yang lahir dalam warga jemaat dengan latar belakang suku, agama dan ras 



serta sinode gereja yang sama dan konflik tersebut sepertinya akan berdampak terhadap 

harmoni sosial serta kearifan lokal.   

1.5.Tujuan Penelitian  

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini a.l. yakni: Mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya konflik antar warga 

jemaat dalam GMIT dan Menganalisis dampak konflik dan sikap jemaat terhadap konflik 

antar warga jemaat. 

1.6.Manfaat Penelitian 

Sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat di kelurahan Merdeka terhadap konflik 

sosial yang terjadi menunjukkan kecenderungan untuk memelihara konflik. Hal ini bisa 

saja menjadi buruk karena dampak konflik tersebut dalam kehidupan sosial masyarakat 

mereka. Ini juga bisa mengancam tradisi-tradisi (kearifan lokal) yang sudah ada dalam 

tatanan sosial. Permasalahan ini diperparah dengan sikap masyarakat kita yang lebih 

condong “meniru”. Konflik seperti ini akan menjadi salah satu contoh untuk yang lain. 

Oleh karena itu, konflik ini bersifat mengancam kehidupan masyarakat luas. Melalui 

penelitian ini hasil yang diharapkan a. l. sebagai berikut: 

- Memberikan informasi tentang penyebab (pemicu) terjadinya konflik sosial. 

- Konsep serta model sosial yang diharapkan mampu menjadi solusi konflik sosial  di 

atas. 

- Diperoleh model sosial untuk harmoni sosial masyarakat dan kehidupan bergereja. 

1.6.1. Manfaat teoritis, pada tingkat teoritis penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan 

konsep-kosep yang berhubungan dengan konflik sosial dalam kehidupan bergereja 

dan bermasyarakat. Lebih lanjut, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi model 

penyebab-penyebab konflik, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang cukup 



tentang penyebab konflik baik itu terhadap kehidupan bergereja, bermasyarakat 

maupun terhadap kearifan lokal. 

1.6.2. Manfaat pragmatik, penelitian ini dimaksudkan untuk memberi sumbangan terhadap 

gereja dan pemerintah setempat dalam mewujudkan peranannya dalam menjamin 

kehidupan bersama yang harmonis, sehingga gereja dan pemerintah bisa berfungsi 

secara penuh sebagai pemelihara dan penjamin kehidupan yang harmonis. Selanjutnya 

gereja dan pemerintah bisa menentukan langkah-langkah bijaksana untuk melakukan 

rekonsiliasi dan transformasi setiap kali terjadi konflik dalam masyarakat. 

1.7.Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.Definisi Operasional 

1.8.1 Konflik 

Konflik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, keadaan di mana terjadi 

hubungan yang tidak harmonis antara dua kelompok warga jemaat yakni, GMIT 

jemaat Lahai Roi Merdeka dan GMIT jemaat Getsemani Babau , dimana kedua warga 

jemaat ini memiliki latar belakang geografis, budaya, agama, gereja  yang sama 

(tempat tinggal). Untuk menjelaskan fenomena konflik yang terjadi di Kelurahan 

Merdeka, maka akan digunakan konsep konflik yang diusulkan oleh Lewis Coser. 
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Namun, ini tidak menutup kemungkinan untuk bisa menggunakan pemikiran tokoh 

lain yang membahas tentang konflik sosial. Seperti Dahrendorf yang menyatakan 

bahwa dalam sturuktur sosial ada kepentingan kelompok dan kelompok-kelompok 

yang bertentangan. Selanjutnya dia menjabarkan  kepentingan kelompok itu 

berdasarkan kekusaaan dan wewenang. Dalam kekuasaan dan wewenang selalu 

terjadi hubungan antara supra - dan subordinasi. Untuk menjelaskan fenomena 

kelompok-kelompok yang bertentangan, Dahrendorf kemudian membuatnya dalam 

rumus kepentingan kelompok yang dibagi dalam dua bagian yaitu, kepentingan nyata 

dan kepentingan tersembunyi.
3
 

Selanjutnya Lewis Coser menjelaskan bahwa faktor lain yang bisa 

menyebabkan konflik dalam masyarakat adalah  pertama, anggota bawah dalam 

sistem yang tidak setara lebih mungkin untuk memulai konflik sebagai pertanyaan 

terhadap distribusi legitimasi terhadap sumber daya yang langka dan pada gilirannya, 

disebabkan oleh: beberapa saluran untuk memperbaiki keluhan dan rendahnya tingkat 

mobilitas pada posisi yang lebih istimewa. Kedua, bawahan lebih mungkin untuk 

memulai konflik dengan superordinat sebagai rasa kekurangan yang relatif dan 

karenanya ketidakadilan meningkat, yang pada gilirannya berhubungan dengan, 

memperpanjang pengalaman sosialisasi untuk bawahan yang tidak menghasilkan 

kendala ego internal, serta kegagalan Superordinat untuk menerapkan batasan 

eksternal pada bawahan.
4
  

Lewis Coser dalam beberapa penjelasan, dia tidak mendefenisikan pengertian 

masyarakat secara langsung, meskipun dia meneliti konflik sosial yang tak terlepas 

dari apa yang kita sebut sebagai masyarakat. Apabila kita mencari akarnya-akar 
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pemikiran Coser, maka harus melihat tokoh yang paling berpengaruh dalam 

pemikiran Coser. George Simmel merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh 

dalam pemikiran Lewis Coser. Simmel dalam beberapa pandangan juga tidak secara 

langsung mendefinisikan pengertian masyarakat. Bagi Simmel masyarakat itu 

terbentuk karena adanya interaksi, karena itu dia menyebut masyarakat adalah proses 

interaksi. Simmel menjelaskan bahwa apabila ada 2 orang tanpa ikatan kekeluargaan 

yang secara kebetulan bertemu dan berkomunikasi di suatu tempat, maka itu disebut 

masyarakat meskipun sifat dari masyarakat itu hanyalah sementara. Dari pandangan 

ini, Coser menyebut masyarakat sebagai kelompok, dimana kelompok ini memiliki 

anggota. Anggota-anggota kelompok ini pada dasarnya tidak memiliki hubungan yang 

sangat erat namun, karena terjadi konflik maka ada interaksi di dalam kelompok 

tersebut. Interaksi ini yang mengeratkan hubungan para anggota dalam kelompok 

tersebut (kohesi dan solidaritas) yang kemudian merasa kuat untuk 

melawan/melindungi kelompok dari serangan kelompok musuh. Pada titik ini, Coser 

secara implisit melihat masyarakat itu sebagai kelompok yang terdiri dari anggota-

anggota dengan interaksi inklusiv, dimana mereka memiliki kohesi dan solidaritas 

guna mempertahankan, melindungi serta melawan kelompok musuh.  

1.8.2. Warga Jemaat dan Masyarakat 

Warga jemaat yang dimaksud dalam tulisan ini adalah anggota GMIT 

jemaatLahai Roi Merdeka dan anggota GMIT jemaat Lahai Roi Merdeka. Sedangkan, 

masyarakat Merdeka adalah orang-orang yang berkediaman di kelurahan Merdeka 

yang beragama Kristen Protestan anggota GMIT.  Masyarakat adalah sekelompok 

orang (bisa dua atau tiga orang saja) yang memiliki kepentingan yang sama dan saling 

berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Dalam penelitian ini masyarakat yang 

dimaksud adalah masyarakat menurut George Simmel dan muridnya Lewis Coser. 



Simmel memulai dengan istilah yang diusulkannya, yakni “sosiasi.” Sosiasi 

(sociation) adalah terjemahan dari kata Jerman “Vergesellschaftung” yang secara 

harafiah berarti “proses di mana masyarakat itu terjadi.” Sosiasi meliputi interaksi 

timbale-balik dan melalui interaksi timbale-baliklah, masyarakat itu muncul. Ia lebih 

lanjut menyimpulkan bahwa sosiasi adalah bentuk di mana individu-individu menjadi 

bersama dalam satuan-satuan yang memuaskan kepentingan-kepentingan mereka.
5
  

 Dalam konteks warga jemaat sebagai masyrakat bisa kita definisikan dari pola 

interaksi yang dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat. Perbedaannya adalah 

warga jemaat memiliki nama seperti itu karena mereka bergerja, namun masyarakat 

baik di gereja maupun diluar gereja mereka pada hakikatnya adalah sekelompok 

orang yang saling berinteraksi. Avery Dulles mengutip pendapat Abbas B.C. Butler, 

mengatakan bahwa pada hakikatnya Gereja adalah suatu masyarakat historis konkret.
6
 

Pendapat ini sepertinya mau melegitimasi pendapat Robertus Bellarminus, yang 

berpendapat bahwa, Gereja adalah suatu bentuk masyarakat manusia (coetus 

hominum) yang khusus.
7
 Dalam pengertian yang seperti itu, maka istilah warga 

jemaat lebih bersifat khusus sedangkan istilah masyarakat dalam penelitian ini lebih 

bersifat umum atau tidak terikat pada satu kelompok warga jemaat tertentu. 

1.8.3. Interaksi Sosial  

Dalam kamus sosiologi yang di susun oleh Soerjono Soekanto, interaksi 

(interaction) diartikan sebagai stimulasi dan tanggapan antar manusia, dan hubungan 

timbal balik antara pihak-pihak tertentu.
8
 Interaksi yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah interaksi menurut George Simmel. Simmel lebih menggunakan kata sosiasi 

yang artinya interaksi timbal-balik dan melalui proses ini, individu-individu saling 
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berhubungan dan juga saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain.
9
 Interaksi 

sosial artinya hubungan yang terjadi antara satu orang dengan orang yang lain, satu 

kelompok dengan kelompok yang lain dalam satu masyarakat. Dalam konteks ini, 

maka interaksi sosial diartikan sebagai hubungan yang meliputi kebersamaan didalam 

suatu masyarakat. Interaksi antar jemaat merupakan hubungan yang terjadi antara 

jemaat yang satu dengan jemaat yang lain dengan latar belakang gereja yang berbeda. 

1.8.4. Lembaga Sosial 

a. Lembaga gereja 

- Gereja Sebagai Persekutuan Mistik dan Gereja Sebagai perkumpulan keluarga 

Gereja sebagai perkumpulan keluarga yang secara tidak langsung muncul di beberapa 

jemaat Gereja Masehi Iinjili di Timor, menunjukkan perbedaan yang signifikan antara 

gereja dalam model ini dan gereja sebagai persekutuan mistik. Menurut ensiklik yang 

dikeluarkan Pius XII, ia mendefinisikan Gereja Yesus Kristus sebagai tubuh Mistik 

Kristus, dan menetapkan bahwa Tubuh Mistik itu identik dengan Gereja Katolik 

Roma.
10

 Gereja sebagai persekutuan mistik mengisyaratkan bahwa gereja bukan 

hanya melakukan tugasnya di dunia sendiri melainkan juga dibantu oleh sang kepala 

gereja yakni, Yesus Kristus dan gereja menghadirkan Yesus di dalam persekutuan 

yang diadakan oleh gereja dan terjalin sebuah relasi mistik.  

Melihat konteks permasalahan yang terjadi maka, gereja sebenarnya berada 

pada dua relasi yakni, Gemeinschaft dan Gesellschaft. Menurut Redemacher, pada 

hakikatnya gereja adalah sebuah persekutuan dan di bagian luarnya merupakan 

sebuah masyarakat.
11

 Dengan demkian dapat kita artikan kedua teori ini dengan 

tafsiran kita yakni, Gemeinschaft merupakan relasi yang dibangun di dalam sebuah 

persekutuan tanpa adanya suatu spesialisasi khusus dan hubungan antar anggota 
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cukup erat. Dengan kata lain Gemeinschaft merupakan sosialisasi yang di bangun 

oleh beberapa anggota untuk mempererat hubungannya dengan anggota yang lain, 

sedangkan Gelellschaft merupakan sosialisasi yang di bangun oleh beberapa orang 

untuk mengelompokkan beberapa anggota dan beberapa anggota ini memiliki 

hubungan dengan kelompok-kelompok yang lain dalam masayarakat yang tidak 

begitu erat. Gereja Masehi Injili di Timor apabila tidak melihat ini maka, gereja akan 

lebih mengarah pada Gelellschaft. Gereja sebagai perkumpulan keluarga merupakan 

model gereja berdasarkan suku yang sama, bahasa yang sama, dan kesepakatan-

kesepakatan yang sama.  Menurut Sitompul, hal-hal ini yakni, bagaimana unsur-unsur 

suku sangat berpengaruh di banding dengan unsur hubungan atau relasi dengan orang 

lain (luar suku) merupakan tanda bahwa gereja memberikan perhatian kepada bidang 

adat dan kebudayaan itu sendiri.
12

 

Gereja memberikan perhatian khusus kepada bidang adat biasanya juga 

memberikan perhatian kepada orang yang dinggap tua-tua adat atau yang berpengaruh 

dalam suatu masyarakat yang memiliki adat istiadat tersendiri. Dari aspek 

kepentingan-kepentingan khusus inilah muncul pertanyaan apakah gereja itu masih 

memiliki dimensi persekutuan mistik antara jemaat dengan sang kepala gereja? Dari 

beberapa teori di atas menunjukkan bahwa gereja memang memiliki dua aspek di 

dalam masyarakat namun, gereja juga harus mengingat bahwa gereja tidak dimiliki 

sendiri oleh manusia melainkan gereja juga dimiliki oleh sang kepala yang selalu ada 

dalam persekutuan dan pelayanan gereja.  

Gereja dalam  ilmu agama merupakan persekutuan orang-orang yang percaya 

kepada Yesus Kristus, yang menerima Yesus sebagai Anak Allah dan satu dengan 

Allah. Gereja dalam ilmu agama itu pada hakikatnya adalah sesuatu yang tidak 
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nampak, tetapi ada didalam kesadaran dan keyakinan manusia yang beragama.
13

 

Namun dalam perkembangannya gereja mulai menafsirkan Anak Allah yang terbatas 

sebagai Anak dan tidak lebih dari itu apalagi dalam konteks gereja sebagai 

perkumpulan keluarga oknum pertama yang harus di hormati dan di hargai adalah 

orang yang dianggap berpengaruh pada suatu masyarakat dan Yesus hanya dihargai 

saat melakukan ritual-ritual keagamaan tidak lebih dari itu. Hal-hal seperti ini bisa 

terjadi karena luputnya atau hilangnya kontrol dari sinode sendiri terhadap gereja-

gereja cabangnya (jemaat-jemaatnya) dan juga kurangnya perhatian terhadap gereja-

gereja suku oleh Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia dalam hal ini PGI 

memberikan otonomi kepada gereja suku namun, tidak pernah mengevaluasi atau 

melihat bagaimana perkembangan-perkembangan yang terjadi, kalau ada pun itu 

hanya terbatas pemeriksaan keuangan baik ditingkatan sinodal maupun yang di 

lakukan oleh PGI. Hal ini yang membuat gereja kurang memperhatikan jemaat-

jemaatnya yang berada di dalam realitas yang berubah dalam masyarakat.
14

 

- Gereja Sebagai Lembaga atau Organisasi Agama 

Gereja sebagai sebuah lembaga langsung tertuju pada Gereja Masehi Injili di 

Timor yang merupakan anggota Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia. Sinode 

GMIT merupakan suatu lembaga resmi yang memobilisasi setiap aktivitas warga 

jemaat GMIT.  Gereja sebagai lembaga (institusi) menurut Avery Dulles, memiliki 

ciri-ciri tersendiri, yakni konsep tentang kekuasaan dan hierarkis. Dalam konteks itu, 

gereja tidak dipahami sebagai masyarakat yang demokratis di mana ada sistem 

perwakilan, melainkan gereja sebagai suatu masyarakat di mana pelimpahan 

kekuasaan memipin terpusat di dalam tangan suatu golongan tertentu, yang selalu 
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memilih sendiri anggota baru untuk boleh masuk kedalam kelompoknya.
15

 Dalam 

perkembangannya gereja juga mencoba mengkolaborasi antara demokratisasi dan 

intitusionalitas. Contohnya, pemilihan ketua secara voting (demokratis) dan 

berdasarkan kesepakatan bersama.  

1.9. Sistematika Penulisan 

Pada Bab I yang merupakan pendahuluan dalam penelitian ini, penulis akan 

memaparkan latar belakang permasalahan yang hendak diteliti. Ini dimaksudkan untuk 

menjelaskan permasalahan yang ada sekaligus mencoba untuk menjernihkan latar 

belakang permasalahan tersebut. Agar lebih fokus maka diperlukan pula identifikasi 

permasalahan yang dalam hal ini adalah konflik sosial di lingkungan gereja. Selain latar 

belakang masalah dan identifikasi permasalahan, ada juga alasan pemilihan topik (judul) 

penelitian ini yang diikuti dengan pertanyaan dan tujuan penelitian ini diadakan serta 

manfaat penelitian. Manfaat atau urgensi penelitian perlu dimasukkan agar nantinya 

penelitian ini bisa menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan oleh gereja dan masyarakat. 

Bagian pendahuluan akan diakhiri dengan definisi istilah-istilah dan juga sistematika 

penelitian. 

Selanjutnya, penelitian ini akan menyertakan landasan teoritik yang lebih jelasnya 

ada dalam Bab II. Landasan teoritik atau telaah kepustakaan ini akan berisi teori yang 

berhubungan dengan penelitian yakni, teori konflik. Agar bisa menjelaskan landasan 

teoritik dengan baik, maka akan digunakan keterkaitan antar konsep atau kerangka 

teoritik. Kemudian pada Bab III akan dipaparkan hasil penelitian. Hasil penelitian berupa 

data empiris yang ada dilapangan. Dengan menggunakan metode penelitian yang ada, 

maka data akan dikumpulkan, diolah dengan cara disaring kemudian disajikan. Bab IV 

akan berisi analisa hasil penelitian. Analisa hasil penelitian yang dimaksud adalah proses 
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untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, pada bagian ini 

penelitian harus difokuskan. Proses analisa akan mengikut sertakan teori pada Bab II dan 

data pada Bab III. Bab V merupakan bagian terakhir dari tulisan serta penelitian ini. 

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 


