
BAB III 

SUASANA KONFLIK ANTAR WARGA JEMAAT GMIT JEMAAT LAHAI ROI 

MERDEKA dan GMIT JEMAAT GETSEMANI BABAU 

3.1. Gambaran Umum 

 3.1.1. Letak Geografis 

GMIT Jemaat Lahai Roi Merdeka berada dalam wilayah kelurahan Merdeka. 

Kelurahan merdeka merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Kupang 

Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kelurahan Merdeka tepatnya 

berada di bagian pesisir teluk Timor dengan luas wilayah 9,7 km
2
 dan diapit oleh ibu kota 

provinsi Kupang (22 km) dan ibu kota kabupaten Kupang (8 km), dari posisi ini letak 

kelurahan merdeka bisa sangat strategis. Jumlah penduduk di kelurahan ini mencapai angka 

2.601 jiwa dengan 647 kepala keluarga (kk). Perlu diketahui bahwa kelurahan merdeka 

memiliki 3 dusun
1
,  dusun-dusun ini biasa di sebut dengan, dusun kampung sabu, dusun 

Merdeka itu sendiri dan dusun Oli’o.  Dusun kampung Sabu terdiri dari masyarakat yang 

bersuku Sabu, dan semuanya bergereja di GMIT Jemaat Getsemani Babau, sedangkan dusun 

Oli’o juga memiliki gereja sendiri, yakni GMIT Jemaat Rehobot Oli’o. Dari semua dusun ini, 

yang terbesar adalah dusun Merdeka dengan gedung gereja GMIT Jemaat Lahai Roi 

Merdeka. Konflik lebih tepatnya terjadi di dusun Merdeka antara kelompok yang beribadat di 

gedung gereja Getsemani Babau dan yang beibadat di gedung gereja Lahai Roi Merdeka. 

Gedung gereja Lahai Roi Merdeka tepatnya berada di dusun Merdeka. Perlu diketahui dusun 

Merdeka merupakan dusun utama karena sejarah kelurahan Merdeka bermula dari dusun ini. 

3.1.2. Penduduk dan Mata Pencaharian 

Penduduk merdeka memiliki agama dan suku yang bervariasi, yakni penduduk yang 

bergama Kristen Protestan sebanyak 1951 orang, Katolik 485 orang dan Islam 156 orang, 
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dengan suku-suku yang ada seperti, suku Timor, Rote, Sabu, Bugis, Jawa, Alor, dan Flores. 

Ini menjadikan masyarakat kelurahan merdeka sebagai keluarahan yang tergolong sebagai 

masyarakat heterogen. Namun, terkhusus dalam jemaat GMIT Lahai Roi Merdeka sebagian 

besar adalah suku Timor, ini berarti GMIT Jemaat Lahai Roi Merdeka tergolong dalam 

kelompok masyarakat yang homogen, karena memiliki suku, bahasa, serta tradisi yang sama 

yakni, Timor Dawan. 

Tabel 1. Data jumlah penduduk Kelurahan Merdeka/2011 

 Jumlah 

KK 

Jumlah Penduduk Jumlah Jiwa Keterangan 

 

 

 

647 KK 

Protestan Islam Katolik Laki-

laki 

Perempuan Luas 

Wilayah 9,7 

km
2 

1951 156 485 1293 1308 

Total 647 KK 2.592 jiwa 2.601 jiwa Agama lain 

9 jiwa 

 

Sebagian besar masyarakat Kelurahan Merdeka adalah petani. Bercocok tanam sudah 

mereka lakukan sejak dahulu dan mereka mewarisi ini secara turun temurun dari nenek 

moyang mereka. Biasanya pada musim penghujan yakni bulan november hingga februari, 

mereka bertani padi dan jagung. Pada musim kemarau orang Merdeka menikmati hasil usaha 

pertanian mereka. Pada tahun 2000-an keadaan ini mulai mengalami perubahan, terutama 

dibidang pertanian dimana para jemaat mulai menanam sayur-sayuran pada musim kemarau 

dengan sumber mata air yang ada di kebun masing-masing, serta sudah ada juga jemaat yang 

bertani dengan cara membuka tambak garam dan tambak ikan bandeng. Dengan usaha 

tersebut, maka jemaat mulai memiliki mata pencaharian yang bervariasi, yakni bertani padi, 

jagung, sayur-sayuran, tambak garam dan tambak ikan bandeng, beternak sapi dan kerbau, 

pegawai negeri sipil, guru Sekolah Dasar, dan lain sebagainya.  



Perlu diketahui bahwa di wilayah merdeka, tambak garam merupakan salah satu 

tambak terbesar di Nusa Tenggara Timur dan ini merupakan salah satu potensi dibidang 

pertanian yang bisa membantu negara karena ini tidak terdapat di daerah NTT yang lain. 

3.1.3. Bahasa dan Adat Istiadat 

Masyarakat Merdeka, sebagian besar adalah suku Timor (atoin meto), dengan ragam 

bahasa yang sama yakni, bahasa Timor atau biasa di sebut bahasa dawan. Karena sebagian 

besar ber-suku Timor, maka adat istiadat yang ada juga mengikuti adat istiadat Lais Meto.  

Dalam acara pernikahan, mereka memiliki adat istiadat tersendiri yang dimulai dari 

persiapan hingga tuntasnya acara pernikahan. Pada masa persiapan, menurut Thobias 

Falukas, ada yang disebut istilah “mabengga atau babengga.” Ini merupakan peristiwa yang 

terjadi di dalam rumah orang tua perempuan, mabengga atau babengga terjadi ketika orang 

tua perempuan menanyakan maksud dan tujuan lelaki yang datang bertamu di rumah 

perempuan tersebut
2
. Selanjutnya menurut dia, setelah tahap ini, orang tua dari pada pihak 

pria diundang oleh keluarga perempuan untuk datang dan membicarakan persiapan untuk 

acara peminangan (maso minta). Peminangan atau maso minta biasa disebut dengan istilah 

maso vary. Maso vary pada dasarnya hanya akan dilangsungkan apabila perempuan yang di 

pinang belum memiliki anak atau yang dipandang masih “gadis.” Dalam maso vary yang 

diperbincangkan oleh kedua belah pihak (keluarga perempuan dan keluarga laki-laki), yakni 

mengenai belis (mas kawin), denda-denda apabila ada kesalahan, tanggal pernikahan dan hal-

hal lain yang ada dalam pernikahan nanti. Sesudah maso vary, pernikahan akan 

dilangsungkan tiga tahun kemudian. Apabila yang dilakukan adalah pernikahan atau kawin 

adat, maka tidak perlu diberkati di gereja. Selain itu, dalam acara pernikahan ada tradisi 

tanam pohon pisang yang berakhir dengan tradisi kain putih atau kain nyonya (kain 

kehormatan). Kedua tradisi ini saling berhubungan karena ini merupakan sebuah klimaks 
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dimana perempuan yang dinikahi haruslah perawan secara biologis. Perlu diketahui, acara 

pernikahan merupakan pesta besar dan royal, karena dalam acara pernikahan tersedia 

berlimpah-limpah makanan dan minuman dan semua sanak saudara diundang untuk 

menikmati semua hidangan makanan yang sudah tersedia.  

Masyarakat Merdeka juga memiliki tradisi dalam kematian. Bagi mereka, apabila 

terjadi kematian, maka semua anak dan saudara dari orang yang meninggal harus berkumpul 

dan setelah itu baru bisa dikebumikan. Proses pemakaman-pun harus ada tradisi “natonis 

kematian” atau dimakamkan secara adat. Natonis kematian akan dilakukan oleh semua tua-

tua adat yang ada dengan bahasa Meto. Selain natonis, ada juga tradisi penutupan peti mati 

(puku peti) yang hanya bisa dilakukan apabila orang yang meninggal tersebut dinyatakan 

tidak memiliki hutang semasa dia hidup dan “puku peti” dieksekusi oleh paman saudara laki-

laki nya Ibu dari orang yang meninggal. 

Seperti masyarakat di daerah lain yang memiliki kepercayaan tradisional (agama 

suku), masyarakat Kelurahan Merdeka juga memiliki hal yang sama. Mereka melakukan 

tradisi “Songgo” dalam kehidupan mereka serta meyakini bahwa dengan melakukan Songgo, 

kehidupan terutama dalam bidang bertani dan beternak hewan (kerbau dan kuda) akan 

berjalan dengan lancar. Songgo di bagi menjadi dua yakni, pertama, songgo buaya. Jenis 

songgo ini dilakukan untuk memelihara hewan (kerbau dan kuda) serta membantu 

perkembangbiakan hewan, kedua Songgo terhadap arwah-arwah nenek moyang, ini 

dilakukan pada waktu mau makan baru (selesai panen) dengan tujuan agar para arwah turut 

serta dalam memelihara hewan yang ada dan memelihara tanaman-tanaman pertanian. 

Songgo buaya dilakukan di daerah muara, sedangkan Songgo arwah-arwah dilakukan di 

dalam Lopo (rumah adat orang Meto). Menurut Thobias Falukas, songgo masih dilakukan 

oleh orang Merdeka pada tahun 1949 dan mungkin sampai saat ini.
3
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3.1.4. Sejarah Pemakaian Istilaah “Merdeka” dan Stratifikasi Sosial dalam Masyarakat 

Merdeka
4
 

Merdeka dalam  bahasa sehari-hari biasa diartikan dengan “bebas” dari penjajahan. 

Bahkan kata Merdeka digunakan oleh bangsa Indonesia ketika bebas dari penjajahan Jepang 

dan Belanda. Namun, istilah Merdeka yang dipakai untuk nama Kelurahan Merdeka (dulu 

Desa Merdeka) memiliki arti tersendiri. Merdeka merupakan sebutan orang Belanda dan 

Jepang terhadap orang-orang yang bermukim ditempat yang sekarang di kenal dengan 

Kelurahan Merdeka ini. Di sebut Merdeka, karena orang-orang di sini tidak bersedia untuk 

bekerja secara paksa terutama ketika diperintah oleh para penjajah. Mereka hanya mau 

bekerja apabila pekerjaan tersebut bisa mereka kerjakan secara suka rela tanpa ada paksaan. 

Dengan sikap seperti ini, maka orang Belanda terlebih dahulu memberikan mereka nama 

orang Merdeka dan tempat tinggal mereka-pun diberikan nama Desa Merdeka (sebelum 

berubah menjadi Kelurahan Mekar). 

Di Merdeka stratifikasi sosial bisa diartikan sebagai posisi atau kedudukan di dalam 

masyarakat. Kedudukan ini disesuaikan dengan peraturan Fetor (sekarang Kepala 

Kecamatan). Setelah Fetor ada keturunan bangsawan, kemudian di susul oleh Tamukung 

(kepala desa), Warnemen (Ketua RW) dan Amnasi (Ketua RT) serta rakyat jelata. Stratifikasi 

ini semakin terasa saat pengadaan mahar kawin (belis), karena belis untuk perkawinan 

sesama rakyat biasa berlaku maksimal Rp. 150. Sedangkan, bagi keluarga bangsawan bisa 

lebih dari ketentuan maksimal dalam perkawinan rakyat biasa. Ini berarti bahwa ada 

perbedaan belis antara rakyat biasa dengan kaum bangsawan serta anggota pemerintahan. 

3.2. Sejarah singkat perkembangan GMIT Jemaat Getsemani Babau dan GMIT 

Jemaat Lahai Roi Merdeka. 

3.2.1 Sejarah singkat GMIT Jemaat Getsemani Babau
5
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Pada tahun 1613 Masehi, agama Kristen protestan disebarkan oleh para pendeta 

dari negeri Belanda di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan jemaat wilayah Babau 

merupakan jemaat tertua kedua setelah jemaat Kota Kupang, tepatnya dimulai pada 

tahun 1718. Para pendeta Belanda tersebut masuk melalui pelabuhan kecil di teluk 

Kupang yang berjarak 7 km dari gedung kebaktian jemaat Getsemani Babau sekarang, 

sedangkan nama pelabuhan tersebut belum ada sehingga pendeta Belanda menyebutnya 

dengan sebutan “Pelabuhan Babau”. 

 Pelayanan yang diberikan oleh para pendeta Belanda saat itu, hanyalah 

pelayanan sakramen, yakni baptisan massal dan perjamuan kudus. Kemudian diikuti 

dengan pembinaan maka warga jemaat dibawa ke kota Kupang untuk mengikuti 

sakramen perjamuan kudus. Disebabkan belum tersedia jalan darat yang 

menghubungkan kota Kupang dengan wilayah Babau. Kegiatan pelayanan tersebut 

berlangsung hingga puluhan tahun. 

Pembinaan yang berlangsung di wilayah babau ini ternyata pesertanya tidak 

hanya jemaat asal Babau, akan tetapi ada juga jemaat yang berasal dari Oesao, Kaerane, 

Amarasi Timur, Oemofa, Fatule’u dan Amfoang. Setiap kali ada pelayanan di pantai 

sesuai dengan jadwal yang telah diinformasikan kepada jemaat dalam hal ini anggota 

sidi yang mau mengikuti perjamuan kudus diwajibkan memakai pakaian hitam, oleh 

karena itu pantai tersebut dikenal banyak orang dengan nama pantai Tai Metan  yang 

mengandung arti menurut bahasa Timor Tai berarti “kain” dan Metan yang berarti 

“hitam”. Dan yang mengherankan setiap kali berlangsung pelayanan di sana muncul 

mata air yang segar dan sejuk, mereka meyakini bahwa itu salah satu tanda mujizat dari 

Allah untuk warga jemaat yang mendapatkan pelayanan di pesisir pantai tersebut. 
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Dengan kian bertambahnya anggota sidi maka pada tahun 1918, sebuah rumah 

ibadah didirikan yang terletak di Katuak, kurang lebih berjarak 1 km dari gedung 

kebaktian jemaat Getsemani Babau. Sejak saat itulah para pelayan Negeri Belanda silih 

berganti datang untuk memberikan pelayanan terhadap jemaat yang berasal dari berbagai 

tempat seperti yang telah disebutkan di atas. 

Pada tahun 1870 rumah ibadah yang berada di Katuak dipindahkan ke lokasi 

gedung kebaktian jemaat Getsemani Babau yang sekarang ini, akan tetapi dengan 

timbulnya peperangan maka rumah ibadah itu hancur. Dan selama berlangsungnya 

pelayanan Pekabaran Injil yang dilayani berasal dari Babau, Oesao, Naibonat, Pukdale 

dan Noekele. Pada tahun 1944 dibangun kembali rumah ibadah di tempat yang sama dan 

pelayanan gereja mulai ditingkatkan, barulah pada tahun 1955 gedung kebaktian yang 

parmanen dibangun dengan ukuran luas bangunan 27x10 meter. 

Tahun 1975 gedung kebaktian mengalami kerusakan berat akibat gempa bumi 

yang mengguncang wilayah Kupang Timur, kemudian tahun 1976 dibangun kembali 

rumah darurat yang lokasinya di belakang mimbar gereja saat ini. Pada tahun 1979, 

dibentuk panitia pembangunan untuk membangun kembali gedung kebaktian yang telah 

rusak akibat gempa bumi tersebut. Namun oleh karena berbagai sebab, pada tahun 1982 

dan 1984 terjadi perubahan kepanitiaan diserahkan pada Majelis Jemaat Babau. Salah 

satu sumber dana pembangunan gedung kebaktian ini ditetapkan setiap kepala Keluarga 

(KK) diwajibkan menyumbang uang Rp. 12. 500. 

Pada tahun 1998 jumlah KK yang ada pada jemaat Getsemani Babau adalah 670 

KK, dengan jumlah jiwa 2. 794 orang. Dan pada tanggal 3 February 2002, berdiri satu 

Mata Jemaat di Merdeka yang menjadi cabang dari jemaat Babau yakni, GMIT Jemaat 

Laharoi Merdeka. 

3.2.2. Sejarah singkat GMIT Jemaat Lahai Roi Merdeka 



Pada kelanjutannya GMIT Jemaat Lahai Roi Merdeka menjadi pos pelayanan 

dari GMIT Getsemani Babau. Jemaat Lahai Roi mula-mula ingin di rintis tahun 1987 

dan sudah dibuatkan fondasi gedung gereja.
6
 Penggagas atau yang memunculkan Ide 

untuk mendirikan gedung gereja di Merdeka  adalah almarhum bapak Mathias Falukas. 

Namun, dalam pelaksanaannya, gedung gereja tidak bisa dibangun menjadi satu rumah 

ibadat karena diskomunikasi antar para panitia pembangunan. Oleh karena tidak jadi 

dibangun, maka jemaat kembali beribadat bersama di gedung gereja Getsemani Babau 

dengan janji dari Pendeta Nenohai, bahwa gedung gereja di Merdeka akan dibangun 

secara bersama-sama setelah pembangunan gedung gereja Getsemani Babau selesai. 

Namun, dalam pelaksanaanya gedung gereja di Merdeka tak kunjung dibangun, hingga 

akhirnya pada tahun 2002 tepatnya tanggal 06 Januari 2002, diusulkan kepada majelis 

jemaat GMIT Jemaat Getsemani Babau untuk merestui rencana pembangunan gedung 

gereja di Merdeka, serta pembentukan jemaat yang baru. Pada waktu itu, bertepatan 

dengan akan di adakannya sidang klasis tanggal 03 april 2002 di desa Oeteta, maka 

usulan untuk membuka pos pelayanan baru di Merdeka di setujui oleh sidang. Lahai Roi 

Merdeka baru resmi menjadi gereja cabang per-tanggal 08 agustus 2002 dan kemudian 

menjadi mandiri tahun 2005 dengan pendeta pertamanya, yakni Ibu Pdt. Vivi Siar-Ballo 

S.Th.
7
 

3.3.  Suasana Konflik antar warga jemaat GMIT Jemaat Lahai Roi Merdeka dan 

GMIT Jemaat Getsemani Babau yang bermukim di Kelurahan Merdeka  

Keseragaman bahasa, adat istiadat, agama dan sinode gereja bagi masyarakat 

Merdeka sepertinya tidak menjamin kerukunan dalam kehidupan bersama. Ini terbukti 

dengan adanya percekcokan, ketidak sepahaman dan kesenjangan sosial yang terjadi antara 
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mereka sendiri, terutama antara orang Merdeka yang bergereja di Getsemani dengan orang 

Merdeka yang bergereja di Lahai Roi Merdeka. Pada bagian ini kita akan melihat bagaimana 

latar belakang terciptanya hubungan yang disharmonis antara kedua kelompok jemaat 

tersebut. Disharmonis ini yang tentunya akan mengejutkan karena ini akan berpengaruh 

dalam kehidupan bersama. 

Secara umum kehidupan di Merdeka pada periode sebelum tahun 2002 bisa 

digambarkan terjadi secara harmonis. Harmonisnya kehidupan bisa di ukur dari keterlibatan 

setiap masyarakat Merdeka dalam kegiatan-kegiatan bersama serta bagaimana interaksi yang 

mereka ciptakan saat menjalani kehidupan bersama. Periode sebelum 2002 masyarakat 

Merdeka yang belum terpisah menjadi dua kelompok, yakni kelompok jemaat Lahai Roi dan 

jemaat Getsemani, menjalani kehidupan mereka dengan leluasa tanpa memandang perbedaan 

diantara mereka baik secara, ekonomi, pendidikan, serta mereka tidak memiliki kebiasaan 

untuk membeda-bedakan antara mereka dengan sanak saudara mereka karena bagi mereka 

semuanya sama baik secara suku, bahasa, agama dan gereja.  

3.3.1 Latar belakang serta Penyebab terjadinya Konflik  

Seperti yang sudah tertulis sebelumnya tentang sejarah perkembangan GMIT Jemaat 

Lahai Roi Merdeka, bahwa sebelum tahun 2002 sebenarnya sudah ada rencana untuk 

membangun gedung gereja di Merdeka. Menurut Yerri Nub’uf
8
, rencananya akan dibangun 

namun terlebih dahulu harus dilakukan sosialisasi terhadap semua jemaat yang pada waktu 

itu masih beribadat bersama di Getsemani. Dalam pelaksanaanya menurut dia, itu tidak 

terlaksana karena ada beberapa tokoh jemaat yang memilih untuk melakukan itu tanpa harus 

diadakan sosialisasi.
9
 Dengan tidak adanya sosialisasi terlebih dahulu, jemaat yang ada di 
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Merdeka beribadat di tempat yang ada dan mulai membangun tempat beribadat secara 

darurat. Menurut Isak Falukas
10

, rencana  awal untuk membangun gedung gereja adalah 

untuk membangun rumah ibadat yang dekat dengan komunitas dengan satu syarat yakni, 

semua jemaat di Merdeka wajib menjadi anggota jemaat yang baru akan dirintis tersebut.
11

 

Dalam usaha untuk membangun jemaat yang baru itu, di adakanlah rapat yang dihadiri oleh 

tokoh-tokoh jemaat yang ada. Sebelumnya semua tokoh jemaat yang ada di Merdeka di 

undang untuk mengikuti rapat tersebut, namun yang hadir hanyalah 38 orang dari 40 

undangan yang dibagi. Dalam perjalanan jumlah yang 38 itu berkurang menjadi ±33 orang. 

Jumlah yang berkurang ini menimbulkan pertanyaan mengapa ada yang tidak lagi datang 

untuk mengikuti rapat tersebut. Menurut Pak Lubalu, penarikan diri yang dilakukan oleh 

beberapa tokoh jemaat tersebut sepertinya merupakan ungkapan kekecewaan akibat dari 

peristiwa tahun 1987.
12

 Pada masa itu, gedung gereja sudah sempat dikerjakan namun akibat 

dari kelalaian para panitian pembangunan serta diskomunikasi antara para panitia membuat 

pekerjaan itu gagal, akibatnya jemaat yang menyaksikan momen tersebut merasa kecewa dan 

apatis terhadap perencanaan pembangunan yang kedua kali.  

Penarikan diri ini kemudian menjadi bahan pembicaraan di Merdeka, di mana jemaat 

yang menarik diri memilih untuk menetap di GMIT Jemaat Getsemani Babau. Berkembang 

isu-isu bahwa jemaat-jemaat (Getsemani) itu akan dihindari apabila ada acara-acara seperti 

pernikahan, kematian dan lain sebagainya. Menurut Pak Lubalu, sempat beredar wacana kalo 

ada apa-apa deng bosong nanti katong sonde pi di bosong (apabila terjadi sesuatu (acara-

acara atau permasalahan-permasalah) maka kami tidak akan pergi ke kalian).  Ini semakin 
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diperparah dengan pelaksanaan wacana tersebut dalam praktek bermasyarakat dan berjemaat, 

bahkan menurut Isak M. Falukas, warga jemaat GMIT Jemaat Lahai Roi menganggap orang 

lain (warga jemaat Getsemani) sebagai musuh dalam kegiatan-kegiatan seperti pernikahan 

dan kematian.
13

 Hal-hal seperti kemudian dipraktekan dan secara nyata ini terjadi dalam 

kehidupan di Merdeka. Dari sinilah keadaan di Merdeka mulai tidak harmonis dalam 

kehidupan bermasyarakat dan terutama dalam kehidupan antara kedua warga jemaat. 

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka konflik ini dimulai oleh kedua 

jemaat dan ini masih terus berlanjut sekarang. Menurut kubu Lahai Roi Merdeka, warga 

jemaat Getsemani tidak mau bergabung, namun menurut kubu Getsemani, itu timbul karena 

beberapa hal. Menurut Arlenci Luis, pada waktu itu sebagian besar jemaat Getsemani 

memberikan sumbangan pembangunan namun, oleh jemaat dan majelis jemaat Lahai Roi 

Merdeka ini di tolak (dikembalikan)
14

 Bahkan jemaat Lahai Roi sempat mengeluarkan 

perkataan bahwa, yang kami perlukan itu tenaga bukanlah uang. Melanjutkan pendapat 

Arlenci Luis, Yerri Nub’uf mengatakan bahwa penolakan terhadap pemberian dan 

persembahan (sumbangan), itu seolah-olah menolak manusia (orang) yang memberi.
15

  

Di lain kesempatan Pdt. Drs. Corpinus Oematan berpendapat bahwa, yang menjadi 

penyebab konflik antara lain adalah pemahaman warga jemaat belum lengkap, aspek 

ekonomis, faktor-faktor seperti etnis, keluarga dan juga pemahaman iman yang masih 

kurang.
16

 Yuliana Falukas Amalo menambahkan bahwa kurangnya Sumber Daya Manusia 

membuat kurangnya pemahaman tentang gereja yang ada dalam lingkungan sendiri.
17

 

Sedangkan menurut Pdt. Vivi Siar Ballo S.Th dan Isak M. Falukas S.It, yang menjadi 
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penyebab konflik adalah kurang keterbukaan serta respon yang negatif dan ada tokoh-tokoh 

yang arogan serta ingin dihargai. Faktor lain adalah adanya kepentingan-kepentingan yang 

tersembunyi, serta ada yang mencari materi dan jati diri yang menghancurkan hubungan.
18

 

3.3.2. Masa Konflik 

Kehidupan yang sudah diceritakan sebelumnya menjadi tidak harmonis itu bisa 

terlihat dalam interaksi sosial warga jemaat yang ada dalam kehidupan bersama. Ini 

dimungkinkan karena dari sinilah kita bisa melihat bagaimana jemaat yang satu memberi 

respon terhadap jemaat yang lain. Hal ini terbantu dengan keadaan kehidupan pra-konflik 

dimana semua jemaat masih menjadi satu (belum terpisah) dan jemaat saling menghargai 

terutama saling memberi respon dengan baik dan berinteraksi. 

Masyarakat merdeka (warga jemaat Getsemani dan Lahai Roi) mengakui bahwa 

memang mereka memiliki hubungan yang tidak harmonis antara satu dengan yang lain. 

Secara khusus hubungan tersebut terutama dilatar belakangi oleh perbedaan tempat 

beribadah. Pada umumnya ketidakharmonisan ini dibungkus rapat-rapat dan tidak ingin 

diperlihatkan. Menurut Pdt. Drs. Corpinus Oematan, tampak dipermukaan itu baik-baik saja 

tapi dalam berhubungan (berinteraksi) sepertinya ada pemikiran untuk membedakan diri yang 

satu dengan yang lain.
19

 Saat terjadi konflik kehidupan masyarakat tidak terjadi seperti biasa. 

Masyarakat mulai membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Perbedaan yang 

diciptakan terutama berlatar belakang tempat beribadah, biasanya mereka menyebut dengan 

istilah “orang Lahai Roi, artinya yang beribadah di gereja GMIT Lahai Roi Merdeka, dan 

orang Getsemeni, disematkan kepada yang beribadah di gereja GMIT Getsemani Babau. 

Beberapa jemaat bahkan mengakui bahwa konflik yang terjadi itu merupakan konflik terbuka 
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dan bukan lagi konflik tertutup. Menurut Yuliana Falukas Amalo, sejak ada gereja di 

Merdeka terjadi pemisahan antara keluarga yang berjemaat di Getsemani dan Lahai Roi, 

seolah-olah gereja menjadi pemisah hubungan kekeluargaan.
20

  

3.4. Dampak Konflik 

Tak bisa disangkal bahwa konflik antara jemaat Lahai Roi dan Getsemani memiliki 

dampak dalam beberapa aspek kehidupan bersama. Pdt. Vivi Siar Ballo, menjelaskan bahwa 

konflik ini berdampak dalam kehidupan, bergereja, bermasyarakat dan juga dalam 

pelaksanaan adat istiadat.
21

 Yerri Nub’uf menambahkan bahwa konflik ini juga berdampak 

terhadap kehidupan pemuda dan kerjasama antar jemaat.
22

 Dengan demikian, maka penulis 

merasa perlu untuk memaparkan dampak konflik yang sudah di sebutkan sebelumnya. 

Konflik ini berdampak terhadap beberapa aspek a.l., yakni: 

3.4.1. Dampak konflik terhadap kehidupan bermasyarakat dan Kerjasama di 

Merdeka 

Kehidupan yang semula tertata dengan harmonis tanpa ada intrik-intrik yang berlatar 

belakang perbedaan jemaat, bisa dikatakan hancur pada periode tahun 2002 sampai saat ini. 

Kecemburuan sosial antar jemaat muncul kepermukaan tanpa bisa dihentikan oleh semua 

masyarakat. Dengan adanya ajakan untuk memandang orang lain (yang tidak se-jemaat) 

sebagai musuh, sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang terjadinya konflik, maka 

para jemaat saling mengingatkan jemaat yang lain untuk tidak bergaul serta menjalin 

hubungan dengan jemaat musuh. Ini mengakibatkan pembentukan dua kelompok sesuai 

dengan latar belakang tempat beribadat (gedung gereja). Pdt. Vivi Siar Ballo S.Th, 

berpendapat bahwa konflik membuat komunikasi bukan saja menjadi terputus melainkan juga 
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menjadi tidak baik, apabila ada komunikasi maka itu pasti menjadi komunikasi yang dilatar 

belakangi oleh hubungan yang tidak positif.
23

 Komunikasi yang terputus ini kemudian diolah 

menjadi pemisahan diri untuk membuat kelompok yang sesuai dengan alur komunikasi. 

Secara umum kondisi kehidupan bermasyarakat di Merdeka pada masa pra-konflik 

dan masa konflik sangat berbeda
24

 dan ini bisa terlihat berada dalam keadaan yang kurang 

harmonis. Hal yang mendukung ini adalah interaksi yang tidak seperti biasa dalam kehidupan 

bermasyarakat, hasil dari interaksi seperti ini adalah muncul tiga kelompok dalam masyarakat 

merdeka, yakni kelompok Lahai Roi Merdeka (GMIT Jemaat Lahai Roi Merdeka), kelompok 

Getsemani (GMIT jemaat Getsemani Babau) dan kelompok netral (tidak berpihak). Hasil dari 

pemisahan secara berkelompok ini, menurut Pak Lubalu muncul pembicaraan bahwa “nanti 

kalo ada apa-apa di bosong nanti katong sonde pi” (kalau ada apa-apa dikalian nanti kami 

tidak akan pergi).
25

 

Dalam bekerjasama masyarakat mengenal istilah madene atau badene nao’en (gotong 

royong). Menurut Thobias Falukas, badene dilakukan dengan cara mengorbankan hewan 

untuk memberi makan kepada semua orang yang ikut bekerja dan cara berikut adalah 

pergantian orang. Jadi, badene (gotong royong) ini dilaksanakan bukan untuk masyarakat 

secara keseluruhan namun, ini terjadi apabila ada pekerjaan dari salah satu anggota 

masyarakat yang banyak dan tidak mampu diselesaikan sendiri sehingga membutuhkan 

bantuan banyak orang. Pada masa sebelum berdirinya gereja menurut Yerri Nub’uf dan 

Yuliana Falukas ini masih terlaksana, namun setelah adanya gereja ini sudah tidak lagi 
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terlaksana.
26

 Kerjasama sudah tidak terlaksana sama sekali terutama antara dua kelompok 

jemaat dalam kelurahan merdeka. Martheda Taosu, mengatakan bahwa ada baiknya jemaat 

Getsemani Babau bergabung dengan jemaat Lahai Roi Merdeka, supaya kalau ada masalah 

baik itu ringan maupun berat bisa sama-sama dipikul.
27

 Pernyataan ini berarti bahwa 

semboyan gotong royong atau kerjasama untuk saling membantu sudah tidak lagi di 

indahkan, dengan demikian maka gotong royong itu sudah tidak lagi bersifat umum namun, 

bersifat partikular. 

3.4.2. Dampak konflik terhadap Pergaulan Kaum Muda di Merdeka 

Tak bisa disangkali bahwa konflik antar kedua jemaat ini berimbas pula dalam 

kehidupan para pemuda/i di Merdeka. Pada masa konflik di mulai tahun 2002, para pemuda/i 

awalnya memiliki satu tekad tentang kebersamaan mereka untuk tetap menjalin hubungan 

satu sama lain. Pemuda-pemuda pada masa perencanaan untuk membangun jemaat di 

Merdeka tidak diikut sertakan dan suara mereka sama sekali tidak didengarkan oleh para 

tokoh jemaat. Hasil dari tidak didengarkan ini mereka kemudian bersepakat untuk tidak 

berpisah meskipun mereka beribadah di jemaat yang berbeda. Untuk mendukung semua itu, 

mereka melakukan ibadah bersama tanpa memandang latar belakang perbedaan jemaat. 

Ibadah ini diatur sedemikian rupa sehingga semua pemuda bisa terlibat dan kemudian bisa 

merasakan persatuan yang ada. Menurut Yerri Nub’uf, yang merupakan salah satu pemimpin 

pemuda Merdeka, pada waktu itu (konflik) para pemuda sudah bersepakat untuk tetap 

bergabung dan bersatu karena dengan begitu semua akan dimudahkan. Namun, dalam 

perjalanan para pemuda di hasut oleh beberapa orang tua untuk tidak menggabungkan diri 
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dalam acara-acara pemuda gereja.
28

 Hasil dari hasutan ini, pemuda di Merdeka terpecah 

menjadi dua bagian, yakni pemuda merdeka versi Lahai Roi Merdeka dan pemuda merdeka 

versi Getsemani Babau.  

Dengan bukti hasutan ini, bisa dilihat bagaimana pemuda sepertinya tidak bisa 

berbuat apa-apa dengan tekanan-tekanan yang dilakukan oleh orang tua mereka. Para orang 

tua yang ada di Merdeka, kebanyakan dari mereka hanya ingin didengarkan tanpa mau 

mendengarkan meskipun itu merupakan sebuah kesalahan. Yuliana F. Amalo berpendapat 

bahwa, kalo saat ana-ana salah, orang tua bisa togor, ma kalo orang tua salah ana-ana 

sonde bisa togor (kalau saat anak-anak salah, orang tua bisa menegur mereka, namun kalau 

ada orang tua yang salah anak-anak tidak bisa menegur).
29

  

3.4.3. Dampak konflik terhadap Gereja 

Gereja yang dimaksud dalam konteks ini adalah gedung dan orangnya. Didalam 

kehidupan bergereja konflik ini juga susah untuk diredam oleh para pekerja gereja. Bahkan 

sampai saat ini ada juga majelis jemaat Lahai Roi Merdeka yang belum bisa terbuka dengan 

jemaat Getsemani. Menurut Karel Tisera, maksud mendirikan gereja di Merdeka adalah 

untuk mempererat persekutuan gereja. Selain itu, ada juga maksud lain yaitu untuk 

memperindah kampung sendiri. Dia berpendapat bahwa katong beking bagus orang pung 

kampung, sedangkan katong sonde (kita buat bagus kampung orang lain, sedangkan kampung 

kita tidak), hal ini dilakukan supaya kampung kita lebih dikenal.
30

 Para pekerja gereja, ada 

yang bersifat netral namun ada juga yang tidak ingin bertoleransi sama sekali dalam hal 

keterbukaan dengan jemaat Getsemani. Ini diakibatkan oleh karena ada sikap dari jemaat 

Getsemani yang kurang disukai. Para pekerja gereja pernah melakukan pendekatan terhadap 

                                                           
28

 Wawancara dengan Saudara Yerri Nub’uf, Kamis-09 agustus 2012, pkl. 11.00-12.30 WITA 

29
 Wawancara dengan Ibu Yuliana Falukas Amalo, Rabu-08 agustus 2012, pkl 10.00-11.30 WITA. 

30
 Wawancara dengan bapak Karel Tisera, Rabu-08 agustus 2012, pkl. 19.00-20.00 WITA.  



jemaat Getsemai untuk bergabung bersama jemaat Lahai Roi, namun ini ditolak oleh jemaat 

getsemani Babau. Menurut cerita Karel Tisera, pada waktu pendekatan itu ada jemaat 

Getsemani yang menyapa dengan kata, ini Simon atau Petrus? Ada juga yang mengiyakan 

untuk bergabung namun dalam pelaksanaannya tidak pernah datang sampai saat ini.
31

  

3.4.4. Dampak konflik terhadap adat istiadat 

Bukan hanya kehidupan masyarakat dan pemuda semata yang menjadi korban konflik 

ini, konflik pun memiliki dampak terhadap adat istiadat yang ada di Merdeka. Seperti yang 

sudah dijelaskan pada bagian pengantar bab ini, adat istiadat masyarakat merdeka yang ada 

dalam acara nikah, kematian, gotong royong dan lain sebagainya tidak lagi dijalani. Apabila 

dahulu adat istiadat dalam acara nikah terlaksana dengan baik maka sekarang sudah tidak lagi 

karena ada tembok-tembok pembatas. Adat isitiadat ini akhirnya tidak terlaksana karena adat 

istiadat harus dilakukan oleh semua masyarakat merdeka dan bukan hanya sebagian, oleh 

karena itu saat ada dua kelompok sekaligus dalam masyarakat merdeka, maka secara 

otomatis semua ini tak bisa terlaksana.  

Adat istiadat pada dasarnya lebih dahulu diketahui oleh para orang tua (tua-tua adat 

dan tokoh-tokoh jemaat) karena mereka lebih dahulu berhadapan dengan pengalaman 

tersebut dan mereka juga lebih dahulu diajarkan serta mempraktekannya. Namun, dalam 

kasus yang terjadi di Merdeka, para orang tua (tua-tua adat dan tokoh-tokoh jemaat) malahan 

yang melakukan konflik dan tidak lagi melakukan adat istiadat yang sudah ada sejak dahulu 

kala. Isak M. Falukas memastikan bahwa, konflik ini berdampak pada adat istiadat yang 

sudah ditanamkan oleh nenek moyang orang Merdeka.
32

 Selanjutnya, Simon Falukas juga 
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sependapata bahwa, konflik yang pernah terjadi berefek kepada adat istiadat terutama dalam 

urusan adat pernikahan serta kematian.
33

  

Ini semakin tragis ketika beberapa orang tua mencoba untuk mempengaruhi sebagian 

besar jemaat agar mengkuti kehendak dari mereka. Menurut Pdt. Vivi Siar Ballo S.Th, ketika 

terjadi pernikahan di jemaat non-Lahai Roi Merdeka, maka ada orang tua yang datang 

mengaduh dan membatasi untuk tidak ke acara terebut dengan alasan “dong bukang jemaat 

sini” (mereka bukan jemaat sini).
34

 Hal ini semakin diperkuat dengan pendapat Yuliana 

Falukas Amalo yang mengatakan, bahwa tokoh masyarakat, adat dan jemaat seringkali 

bersikap kurang mendukung. Contohnya, apabila ada kematian maka dilarang untuk datang. 

Apabila ada yang datang maka nantinya akan dibilang “biadab” dan lain sebagainya.
35

 Dalam 

tubuh majelis jemaat Lahai Roi setelah penolakan itu, mereka sudah tertutup dan tidak ingin 

membuka hati lagi. Menurut Pdt. Vivi Siar Ballo, ada dua respon majelis jemaat yakni respon 

keras karena donk masih belum mau terbuka karena simpan dendam (mereka masih belum 

terbuka karena menyimpan dendam) dan respon damai karena masih mengingat indahnya 

masa lalu. Jadi, menurut Pdt Vivi, keadaan para pekerja gereja masih 50:50 dalam hal sikap 

terhadap konflik yang ada.
36

 

 

3.5. Usaha-usaha dalam Mediasi Konflik 

Pada tahun 2005 konflik semakin memanas dan kehidupan di Merdeka sam sekali 

tidak ada komunikasi antara kedua kelompok warga jemaat. Warga jemaat sama-sama tidak 

mengindahkan kehidupan yang dahulu pernah harmonis dan damai. Kesadaran untuk 

mempersatukan kedua warga jemaat datang dari warga jemaat Lahai Roi Merdeka. Menurut 
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Karel Tisera, waktu mereka melakukan rapat dan dalam rapat itu diputuskan untuk warga 

jemaat Lahai Roi agar melakukan pendekatan-pendekata secara kekeluargaan dengan tujuan 

menarik kembali warga merdeka yang beribadat di Lahai Roi Medeka. Pada waktu itu, 

menurut Karel, semua majelis dan para tokoh masyarakat diminta untuk melakukan 

pendekatan tersebut. Pendekatan dilakukan dengan cara mengunjungi tiap-tiap rumah warga 

jemaat Getsemani yang ada di Merdeka. Hasil dari pendekatan ini sangatlah memprihatinkan 

karena dari sekian banyak warga jemaat Getsemani hanya ada 1 kepala keluarga yang mau 

bergabung. Karel, menjelaskan bahwa pada waktu melakukan pendekatan, ada warga jemaat 

Getsemani yang menyambut mereka dengan perkataan seperti ini, ini yang datang Simon 

Petrus ko Yudas? Ada juga warga jemaat Getsemani yang sudah mengiyakan untuk 

bergabung namun dalam perkembangannya tidak kunjung datang juga. 

Ketika penolakan-penolakan terhadap pendekatan-pemdekatan yang ada, warga 

jemaat Lahai Roi memilih untuk bersabar. Namun, dalam benak mereka muncul pengharapan 

atau ada kerinduan untuk sama-sama bersekutu dengan warga jemaat Getsemani yang ada di 

Merdeka. Pihak Getsemani pun demikian, mereka juga sama-sama merindukan persekutuan 

dengan warga jemaat Lahai Roi. Namun, belum dikatui sampai saat ini bagaimana cara 

mempersatukan kedua kelompok ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


