
BAB IV 

ANALISA HASIL PENELITIAN 

4.1 Penyebab Konflik antar Warga Jemaat di Merdeka 

Dengan melihat pendapat beberapa warga jemaat baik dari pihak GMIT Lahai Roi 

Merdeka maupun GMIT Getsemani Babau, kita bisa menganalisa bahwa penyebab konflik 

antara kedua jemaat adalah orang dalam sendiri (internal) dan bukanlah pihak luar (di luar 

kedua jemaat). Terutama setalah mendengar dari pendapat beberapa jemaat yang mengatakan  

bahwa “ada orang-orang di dalam jemaat yang ingin dihargai serta mereka berorientasi 

terhadap materi”, bisa dianalisa adanya sikap seperti ini karena orang-orang tersebut memiliki 

posisi tertentu dalam masyarakat dan dahulunya mereka memiliki kekuasaan, oleh karena itu 

mereka ingin mendapatkan kembali kekuasaan tersebut. Dengan motivasi untuk mendapatkan 

kembali itu, nantinya mereka bisa mendapatkan kepuasan tersendiri. Kepuasan itu bisa juga 

dalam bentuk material karena seperti informasi yang ada, itu merupakan salah satu orientasi. 

Bisa dikatakan mereka ingin mendapatkan apa yang menjadi target dengan memanfaatkan 

kuasa yang ada. Jadi, dalam konteks ini pemanfaatan kekuasan dilakukan untuk memperoleh 

tujuan-tujuan tertentu meskipun itu dalam konteks bergereja sekalipun. Dengan analisa 

seperti itu, maka di dalam gereja sekalipun tidak ada jaminan bahwa politik praktis serta 

pemanfaatan kekuasan manusiawi tidak berlaku.  

Dengan contoh seperti yang ada di atas, maka yang menjadi penyebab konflik itu 

bersifat nyata dan tersembunyi. Dalam bentuk yang manifest, ada beberapa warga jemaat 

bahkan majelis jemaat yang mempertahankan posisi untuk tidak berdamai dan berada pada 

posisi menyuburkan konflik. Artinya, secara nyata mereka belum bersedia menerima 

terciptanya perdamaian terutama rekonsiliasi antara mereka dan warga jemaat lain. Terutama 

ini terjadi dalam kelompok warga jemaat Lahai Roi, dimana warga jemaat beserta majelisnya 

belum bisa menerima perdamaian antara mereka dan warga jemaat Getsemani. Apa yang 



dikatakan oleh Pdt. Vivi Ballo, bahwa 50% dari majelis jemaat masih tetap berkeras untuk 

tidak berdamai membuktikan bahwa mereka memiliki kepentingan yang bisa dilihat karena 

keterbukaan mereka terhadap konflik. Namun, dalam posisi laten, sepertinya ada hal-hal yang 

ada dibelakang mereka. Dari data yang ada kita bisa menganalisa bahwa ada beberapa orang 

yang ingin dihargai dan orang-orang ini berniat untuk menguasai. Mereka mencari kekuasaan 

karena dengan kekuasaan yang ada mereka bisa leluasa mengatur roda kejemaatan. Kedua, 

orang-orang ini juga mengejar materi. Dalam artian karena secara ekonomi mereka berada 

dalam taraf kurang mampu, maka dengan menciptakan konflik dan membuat kelompok baru, 

mereka dengan leluasa bisa menguasai serta memanfaatkan materi-materi yang ada.
1
 Ketiga, 

ada masalah masa lalu yang kembali ditimbulkan. Dari wawancara, banyak kesaksian bahwa 

konflik dimasa lalu tentang pembangunan gedung gereja tahun 1987. Masalah masa lalu itu 

dibungkus dengan rapi, terutama oleh para tokoh-tokoh jemaat yang masih hidup saat ini. 

Selain beberapa penyebab di atas, bisa dianalisa bahwa ada hegemoni atau sikap 

untuk mau mendominasi. Hegemoni merupakan istilah lain dari dominasi dan dalam konteks 

permasalahan di atas bisa dikatakan, bahwa apabila ada warga jemaat yang mencoba 

mempengaruhi semua sistem dan tatanan masyarakat dengan mengandalkan jumlah warga 

jemaat (kelompok jemaat), maka akan terjadi dominasi dari satu kelompok terhadap 

kelompok yang lain. Hal ini memiliki pengaruh (determinasi) yang sangat tinggi. Menurut 

analisa saya, hegemoni tentunya menciptakan rasa tidak aman bagi orang lain, oleh karena itu 

selalu ada tindakan-tindakan yang melawan hal ini. Inilah penyebab terjadinya permasalah 

dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya dan  terkhusus konflik antar GMIT jemaat 

Lahai Roi Merdeka dan GMIT jemaat Getsemani Babau. Ada hegemoni maka, pasti akan ada 

resistensi. Ini merupakan realita yang sangat fundamental, oleh karena itu konflik di Merdeka 

hadir karena adanya perlawanan dari warga jemaat Getsemani yang merasa ditolak (karena 
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sumbangan mereka tidak diterima majelis jemaat Lahai Roi Merdeka). Perlawanan yang 

mereka lakukan tidak dalam bentuk perlawanan fisik namun, melalui cara tidak bergabung 

bersama jemaat Lahai Roi Merdeka. 

Dengan penolakan untuk bergabung bersama dalam gedung gereja yang baru 

dibangun di Merdeka, maka kedua kelompok tersebut memilih untuk berada pada posisi yang 

tidak saling berkomunikasi serta tidak berkerjasama dalam hal apapun terutama ketika ada 

ajakan yang berasal bukan dari pihak pemerintahan. Oleh karena itu, jangan heran apabila 

adat-istiadat, gotong royong desa (madene) dan kebiasaan rakyat yang lain yang sudah 

dibangun sejak dahulu kala tidak dilakukan lagi. Situasi ini menggambarkan bagaimana 

konstruksi sosial yang diabangun oleh para leluhur sejak dahulu kala hancur ketika konflik 

ini terjadi. Konstruksi sosial yang dimaksud adalah nilai-nilai kemasyarakatan yang 

diperjuangkan oleh para leluhur sejak dahulu kala karena pelaksanaan kebiasaan-kebiasaan 

hidup bersama dalam kebudayaan dan masyarakat. Semua itu hancurkan dengan konflik antar 

kelompok yang pada dasarnya memiliki satu kesamaan. Pada posisi lain, penulis juga ingin 

melihat penyebab konflik ini melalui sudut pandangan teori Identitas. 

Setelah penulis melihat kenyataan yang ada dan mencoba mengupas kenyataan 

tersebut dengan bantuan Teori Identitas, maka ada satu kenyataan menarik yang mesti 

diperhatikan secara seksama. Teori identitas memberikan penjelasan bahwa ada berbagai 

penyebab konflik sosial, dan yang menjadi salah satu penyebab adalah adanya ancaman-

ancaman terhadap identitas dari beberapa tokoh atau orang tertentu, hal ini biasanya berasal 

dari hilangnya sesuatu atau masalah masa lalu yang tidak terselesaikan. Apabila dihubungkan 

dengan data dilapangan, maka ini merupakan suatu kenyataan bahwa ada beberapa nara 

sumber yang menyebutkan bahwa ada peristiwa-peristiwa masa lalu yang tak terselesaikan 

dan saat terjadi masa pembangunan beberapa tokoh kembali melihat luka lama pada tahun 



1987. Masalah yang tak terselesaikan ini menjadi referensi tertentu ketika ada hal-hal yang 

mencoba mengembalikan ingatan-ingatan terhadap kasus-kasus masa lalu. 

Selain itu, teori identitas juga memberikan bantuan untuk lebih lagi menajamkan 

analisa terhadap masalah ini, terutama mengenai identitas yang terancam. Penulis merasa 

perlu untuk menafsirkan kata identitas menurut kasus ini. Bagi penulis, identitas itu tidak saja 

berhubungan dengan nama, keluarga usia atau keterangan-keterangan umum tentang pribadi 

tertentu, namun identitas lebih dari pada itu adalah suatu kehendak yang biasanya menjurus 

pada kekuasaan terhadap masyarakat tertentu. Dalam artian bahwa ketika berbicara identitas 

yang terancam maka bisa dikatakan itu merupakan sinonim dari kekuasaan yang terancam. 

Dari sini, bisa dilihat bagaimana begitu agresifnya beberapa tokoh yang berpengaruh di 

Merdeka untuk terus memperjuangan persatuan yang semu dalam masyarakat Merdeka. 

Penulis melihat ini sebagai suatu usaha untuk mengamankan kekuasan, karena hanya dengan 

cara seperti ini, “orang-orang yang berpengaruh” tersebut akan merasa lebih leluasa dalam 

mengatur kehidupan bersama. 

4.2  Kohesi dan Solidaritas Sosial 

Konflik sosial sepeti yang terjadi di Merdeka merupakan realita yang sulit untuk 

dihilangkan dan sangat kecil kemungkinan untuk bisa ditiadakan dalam kehidupan 

bermasyarakat. Hal penting yang perlu di lihat di sini adalah konflik dan fungsi sosialnya. 

Seperti yang diusulkan oleh Coser, bahwa konflik bisa mempererat kohesi dalam suatu 

masyarakat. Artinya bahwa, konflik berfungsi untuk mengeraskan atau mengencangkan suatu 

kelompok yang tersusun secara longgar. Di dalam suatu masyarakat yang tampak terpecah-

pecah, konflik dengan masyarakat lain dapat memulihkan inti pemersatunya,
2
Dari proses 

mengencangkan posisi yang longgar ini, maka muncul juga atau terciptalah sebuah solidaritas 
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yang baru dalam kelompok masing-masing. Bisa dikatakan sebelumnya tidak ada solidaritas, 

maka setelah konflik muncul solidaritas karena latar belakang kepentingan yang sama.  

 

 

 

 

 

Dalam pandangan yang seperti itu maka Coser mencoba memetakkan fungsi konflik 

sosial seperti ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam masyarakat A atau B mengalami konflik dan konflik ini kemudian 

menciptakan masayarakat yang menyatu secara penuh atau utuh tanpa ada lagi pemisahan. Ini 

berfungsi juga untuk mengantisipasi bahaya lawan yang meneyerang dari masyarakat lain. 

Bisa dikatakan konflik yang akhirnya merapatkan hubungan masyarakat yang sebelumnya 

longgar. Biasanya yang menjadi mediator adalah hal-hal intern beserta dengan orang dalam 

masyarakat itu sendiri bukan orang luar. Hal-hal intern seperti budaya lokal atau kearifan 

lokal serta tradisi-tradisi yang sudah dikonstruksi oleh masyarakat sejak dahulu kala dan juga 
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ikatan kekeluargaan, bahkan yang termodern seperti kasus di Ambon adalah kesamaan 

agama. Hal yang baru adalah kesamaan tempat beribadat seperti antara GMIT jemaat Lahai 

Roi Merdeka dan GMIT jemaat Getsemani Babau. Ini artinya kohesi yang dimaksud oleh 

Coser tidak terbatas pada proses merapatkan hubungan yang longgar antara kelompok 

masyarakat melainkan lebih dari pada itu, sub-sub masyarakat seperti kelompok warga 

jemaat dalam Gereja-pun terbawa gelombang itu. Apabila itu yang dimaksud oleh Coser, 

maka pada aras ini yang berpeluang kuat menjadi mediator sudah tentu adalah para pekerja 

gereja, ikatan keluarga, dan kearifan lokal yang ada. 

Namun, pada aras ini Coser tidak membayangkan bagaimana proses mediasi yang 

terjadi apabila ketiga mediator di atas kemudian menjadi hilang ketika konflik terjadi. Oleh 

karena itu, teori konflik Coser tentang kohesi dan Solidaritas masing-masing kelompok ada 

betulnya juga. Pada tingkatan itu, maka kita sudah selesai pada tataran kohesi dan solidaritas 

masing-masing warga jemaat. Namun, yang kita mesti pikirkan adalah dampak konflik 

tersebut dan bagaimana kohesi dan solidaritas sosial hadir tanpa ikatan yang lama. Artinya 

warga  jemaat akan membentuk ikatan-ikatan yang baru dan menghilangkan ikatan-ikatan 

lama (kearifan lokal bahkan keluarga) saat memulai kohesi yang baru. Permasalahan konflik 

ini ada pada titik tersebut. Oleh karena itu kalau boleh penulis menambahkan teori Coser, 

maka kohesi dan solidaritas sosial Coser itu hanyalah tersedia dalam bentuk yang parsial dan 

bukan yang universal. Oleh karena itu, dalam beberapa hal Coser hanya dipandang sebagai 

tokoh yang hanya mengandalkan azas fungsionalisme untuk teori konfliknya. Pertanyaannya 

adalah apakah bentuk yang parsial itu merupakan dampak dari apa yang dimaksud Coser?  

 

4.3  Kohesi dan Solidaritas Parsial - sebuah Kritik terhadap Teori Konflik Sosial Lewis 

Coser  



Apabila itu yang dimaksud Coser, maka Coser bermaksud mengatakan bahwa konflik 

akan membangun solidaritas dalam satu masyarakat secara penuh. Hal ini menjadi berbeda 

ketika dalam satu masyarakat terdapat dua kelompok yang terpecah-pecah karena latar 

belakang gereja yang berbeda. Jemaat Lahai Roi dan jemaat Getsemani berada dalam satu 

masyarakat yakni, masyarakat kelurahan Merdeka. Apabila ada 2 jemaat dalam satu 

masyarakat yang saling berkonflik, maka akan terjadi kohesi dan solidaritas yang penuh 

namun hanya penuh dalam kelompok warga jemaat bukanlah ada dalam masyarakat 

Merdeka, oleh karena itu, sifat kohesi dan solidaritas ini akan menjadi parsial. Ini disebut 

parsial karena solidaritas dan kohesi yang dibangun hanya akan ada dalam sub-sub kelompok 

dalam satu masyarakat penuh. Masyarakat Merdeka yang terbagi menjadi dua kelompok, 

akan berada dalam kelompoknya masing-masing, berinteraksi (komunikasi) mengikuti acara-

acara adat menurut kelompoknya masing-masing, dan melaksanakan kehidupan gotong 

royong dengan kelompok mereka sendiri. 

 Berikut gambaran masyarakat merdeka yang memiliki dua kelompok dengan 

solidaritas masing-masing: 

 

 

 

 

 

 

Dari bagan di atas bisa dikatakan masyarakat Merdeka pada masa sebelum konflik 

merupakan masyarakat yang satu. Coser dalam beberapa pandangannya memang tidak 

mendefinisikan masyrakat itu seperti definisi-definisi para tokoh sosiolog lainnya, namun 

menurut dia konflik disebabkan oleh pencarian sumber daya yang langka oleh beberapa orang 
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yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Oleh karena itu, bisa ditafsirkan yang 

dimaksud Coser dengan istilah masyarakat adalah orang-orang dengan tujuan yang sama. 

Namun, perlu juga kita melihat bahwa masyarakat Merdeka itu ada didalamnya adat istiadat 

yang mengikat mereka, sedangkan dalam kedua kelompok masyrakat di atas sudah tidak ada 

lagi adat istiadat yang mengikat.  

Bisa dikatakan bahwa dalam jemaat Lahai Roi Merdeka terdapat orang-orang tertentu 

yang mempengaruhi sebagian besar warga jemaat Lahai Roi untuk tidak membuka diri 

terhadap jemaat Getsemani. Apabila kita menggunakan istilah teori konflik Lewis Loser 

maka ini disebut dengan istilah koersi. Artinya bahwa jemaat Lahai Roi diberikan kemudahan 

untuk melakukan segala sesuatu  namun dalam prosesnya semua itu dilakukan dengan 

tekanan sehingga jemaat Lahai Roi sebagai salah satu pihak yang berinteraksi dalam konflik 

ini menjadi lemah dibandingkan dengan pihak Getsemani yang tidak ada koersi. 

Ada bukti bahwa beberapa pihak dalam kelompok Lahai Roi yang ingin menonjolkan 

diri dan pada akhirnya mereka membuat kelompok Lahai Roi menjadi lebih percaya diri 

untuk menunjukkan bahwa mereka lebih berada di atas pada beberapa posisi dalam 

kehidupan  bermasyarakat di Merdeka. Ini bisa melahirkan apa yang disebut sebagai Super-

ordinat dan Sub-ordinat. Memang pada kenyataannya dua keompok ini, baik kelompok Lahai 

Roi maupun Getsemani sama-sama berkeras, namun, dalam kenyataan dilapangan kelompok 

Getsemani, seolah-olah didiskriminasi. Mengapa demikian? Bagi kelompok Lahai Roi, 

kelompok Getsemani membangun kampung orang lain dengan berjemaat di Getsemani. Ini 

menjadi cap bagi kelompok Getsemani yang ada di Merdeka. Oleh karena itu, mereka akan 

menjadi terasing di Merdeka, karena mereka tidak membangun Merdeka yang merupakan 

kampong mereka sendiri melainkan dengan berjemaat di Getsemani yang secara geografis 

berada di kelurahan Babau, maka mereka dianggap membangun kelurahan Babau. Jadi, 



kelompok Lahai Roi menganggap bahwa mereka yang sekarang berjasa membangun 

Merdeka dan bukan kelompok Getsemani.  

Dengan pemikiran seperti ini, maka kelompok Lahai Roi ingin mengatakan bahwa 

mereka yang berhak hidup di Merdeka karena mereka yang membangun serta bertanggung 

jawab atas setiap kemajuan di Merdeka, yang menjadi kemajuan di sini adalah keberhasilan 

membangun sebuah gedung ibadat. Dengan pemikiran ini pula, kelompok Getsemani selalu 

dihindari dalam acara-acara bersama, seperti pernikahan, kematian, dan lain-lain. Ketika 

semua ini terjadi, bisa dikatakan masyarakat Merdeka terbagi menjadi dua kelas, yakni kelas 

yang Super-ordinat dan kelas Sub-ordinat. Super-ordinat diwakili oleh warga jemaat Lahai 

Roi yang merasa diri berkuasa di dalam masyarakat Merdeka, sedangkan sub-ordinat diwakili 

oleh warga jemaat Getsemani yang dikesampingkan. 

4.4  Relasi antar warga jemaat Lahai Roi dan Getsemani sebelum dan sesudah konflik 

Dari data yang ada penulis juga merasa terbantu untuk bisa melihat dampak-dampak 

konflik terhadap relasi antar warga jemaat. Bisa dianalisa relasi antara GMIT jemaat Lahai 

Roi Merdeka dan GMIT jemaat Getsemani Babau berjalan sesuai dengan periode, sebelum 

konflik dan pasca konflik. Jadi, bisa dimasukkan dalam dua tahap yakni, relasi tahap sebelum 

dan pada masa konflik. Pada masa sebelum konflik, relasi antar warga jemaat sama sekali 

tidak terjadi konflik yang berarti karena pada masa itu semua masih berada dalam satu 

jemaat. Keadaan pada periode ini, tercipta hubungan kekeluargaan yang harmonis. Semua 

orang terlibat dalam acara-acara bersama (adat istiadat), dan mereka tidak saling mencurigai 

antara yang satu dengan yang lain. Mereka saling berkomunikasi dengan lancar sehingga, 

pada level ini terjadi kehidupan yang saling terbuka. Hal ini menjadi sangat kontras dengan 

komunikasi yang terjadi saat terjadi konflik.  

Pada masa konflik, orang merdeka terbagi menjadi dua kelompok, oleh karena itu, 

kelompok-kelompok ini berkomunikasi sesuai dengan kelompok masing-masing. Interaksi 



yang tercipta bisa dikatakan interaksi dalam dua kelompok masing-masing dan sukar terjadi 

interaksi antara dua kelompok. Masa ini, warga jemaat mulai menilai hubungan mereka, dan 

jemaat juga mulai memilih siapa yang layak dalam berinteraksi dengan mereka. Namun, di 

lain sisi, jemaat juga merasa malu untuk mulai berkomunikasi dengan saudara-saudara 

mereka yang tidak se-jemaat dengan mereka. Mereka merasa malu karena untuk memulai 

suatu membutuhkan cara untuk menghapus masa lalu terlebih dahulu. Apa yang sudah terjadi 

saat terjadi konflik memuat mereka merasa sungkan untuk saling menyapa satu sama lain. 

Jadi, komunikasi yang ada dalam membangun relasi dalam kehidupan bermasyarakat di 

Merdeka hanya terjadi satu arah. Komunikasi satu arah ini memungkinkan juga terjadi relasi 

satu arah dengan tujuan-tujuan yang hanya diketahui oleh orang-orang yang berada dalam 

relasi tersebut. 

Relasi antara dua warga jemaat, yakni GMIT jemaat Getsemani dan GMIT jemaat 

Lahai Roi menunjukkan relasi yang tidak hangat. Relasi hangat artinya keadaan dimana 

warga jemaat saling berinteraksi dan saling menyapa, serta saling terbuka satu dengan yang 

lain. Keadaan ini apabila di analisa secara sosial, maka cenderung di sebut dengan istilah 

damai hangat. Relasi yang lain adalah relasi dingin. Ini merupakan keadaan dimana 

masyarakat hidup bersama-sama dan saling menyapa, namun masyarakat tidak saling 

berinteraksi lebih dekat serta tidak melakukan kerja sama atau saling terbuka. Apabila terjadi 

interaksi maka itu dilakukan secaraa formalitas semata. Keadaan ini biasa disebut dengan 

damai dingin. 

Dengan melihat apa yang terjadi antara kedua warga jemaat di atas, maka damai 

dingin ini terjadi dalam kehidupan masyarakat Merdeka, GMIT jemaat Getsemani dan GMIT 

jemaat Lahai Roi terkhusus warga jemaat Lahai Roi yang bersikap untuk menutup diri dan 

para orang tua selalu berusaha mempengaruhi anak-anaknya untuk tidak saling bergaul 

dengan para pemuda jemaat Getsemani. Sejak tahun 2002 warga jemaat Lahai Roi 



memberlakukan sikap untuk tidak mengundang warga jemaat Getsemani apabila ada acara 

pernikahan (secara adat maupun gereja), bahkan sampai pada adanya kematian.
3
 Sempat 

muncul penyataan yang keluar dari warga jemaat Lahai Roi, bahwa apabila ada pernikahan 

dan kematian di warga jemaat Getsemani, maka warga jemaat Lahai Roi akan menutup pintu. 

Menutup pintu dalam konteks ini berarti menutup diri dan tidak mau terlibat dalam acara 

yang dimaksud. Pernyataan ini kemudian direspon oleh pihak Getsemani dengan tidak 

mengundang apabila ada acara pernikahan atau kematian. Keadaan ini masih bertahan sampai 

saat ini. Meskipun kehidupan sehari-hari masyarakat kalurahan Merdeka menunjukan tidak 

adanya konflik, namun dari relasi tersebut kita bisa melihat adanya konflik yang 

disembunyikan oleh mereka sendiri.  

Seperti yang telah disinggung oleh Coser pada bab II, dimana konflik akan membuat 

masyarakat yang sebelumnya tidak saling berkomunikasi akan saling berkomunikasi dan 

saling berinteraksi kemudian membuat konsensus bersama demi mempertahankan dan 

memproteksi diri dari ancaman masyarakat lain. Bisa dikatakan sikap menutup diri dan saling 

mencurigai yang ada sebelumnya hilang seketika dengan munculnya konflik. Dengan 

demikian konflik bukan saja memiliki dampak yang positif, namun konflik bisa menjadi 

penentu relasi antar anggota-anggota dalam satu masyarakat untuk saling berkomunikasi. Hal 

ini bisa menjadi tren positif dan juga tren negatif, di sebut tren positif karena konflik 

membantu perubahan dalam suatu masyarakat dan bahkan menjadi mediator relasi yang 

akurat bagi anggota-anggota masyarakat yang sebelumnya jarang, sukar bahkan tidak pernah 

berinteraksi sama sekali. Seperti yang terjadi di jemaat Lahai Roi, sebelumnya ada beberapa 

tokoh jemaat yang saling berkonflik satu sama lain, namun dengan adanya konflik dengan 

warga jemaat Getsemani, mereka kembali berinteraksi secara hangat dan bahkan membuat 

konsensus untuk melawan warga jemaat yang tidak mau bergabung dengan mereka yang 
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harus memberikan undangan kepada keluarga yang lain. Ini sudah tidak lagi dijalankan sejak adanya kasus 

pemekaran pos pelayanan menjadi mata jemaat yang ada sekarang, yakni Lahai Roi Merdeka. 



dalam hal ini adalah warga jemaat Getsemani. Ini terbukti karena secara terang-terangan, ada 

ajaran yang berlaku dalam warga jemaat Lahai Roi untuk menganggap warga jemaat 

Getsemani sebagai musuh.  

4.5 Konflik yang realistik dan non-realistik di Merdeka 

 Ketika terjadi konflik di Merdeka, banyak narasumber yang mengatakan bahwa itu 

merupakan konflik dengan berbagai kepentingan dan tujuan-tujuan beberapa tokoh. Dari sini 

bisa dikatakan konflik ini masih merupakan konflik yang realistik seperti apa yang sudah 

dijelaskan oleh Lewis Coser tentang konflik realistik. Setiap konflik sosial dalam masyarakat 

menurut Coser bersifat realistik apabila ada kepentingan-kepentingan yang mendasari semua 

itu. Ini real karena semua individu berusaha untuk mencari penghargaan-pernghargaan yang 

menurut Coser bersifat langka. Meskipun demikian, ini masih konflik yang bersifat realistik 

karena adanya pembenaran bahwa konflik antar warga jemaat sarat dengan kepentingan-

kepentingan dan tujuan-tujuan. Menurut penulis, obyek dari konflik antar warga jemaat 

adalah kekuasaan dan rasa ingin dihargai. Pada masa konflik sekitar tahun 2002-2005, ini 

merupakan obyek yang nyata dan ingin diraih oleh individu-individu dalam kelompok Lahai 

Roi maupun kelompok Getsemani. Menurut analisa saya, obyek ini sudah digenggam oleh 

beberapa individu tersebut ketika mereka dipercaya untuk memimpin kelompok masing-

masing. Saat mereka sudah menggenggam kekuasaan dan penghargaan dari anggota 

kelompoknya, di sini konflik yang realistik sudah berakhir. Namun, seiring waktu berjalan, 

individu-individu yang berkuasa tidak saling berdamai malahan memperkeruh keadaan. 

Misalnya pemimpin warga jemaat Lahai Roi (bukan pendeta) mengajarkan setiap anggotanya 

untuk memusuhi warga jemaat Getsemani. Pada posisi seperti ini, konflik yang dahulunya 

realistik menjadi non-realistik, karena konflik sudah berubah obyek dan tidak lagi pada obyek 

asalinya yakni, kekuasaan dan rasa ingin dihargai. Hasil dari konflik nonrealistik ini, semua 



warga jemaat baik itu warga jemaat Lahai Roi maupun warga jemaat Getsemani terus 

berkonflik tanpa ada obyek konflik seperti semula.  

 Konflik ini berubah menjadi konflik yang bersifat non-realistik karena konflik yang 

berlarut-larut dan mamakan waktu yang panjang tanpa ada tujuan yang dicapai. Ini menjadi 

nonrealistik karena warga jemaat hanya ingin berkonflik dengan warga jemaat lain, tanpa ada 

obyek konflik yang jelas. Memang dahulunya, obyek konflik ini adalah kekuasaan dan rasa 

ingin dihargai, namun setelah tidak terjadi perdamaian dan kedua belah pihak memutuskan 

untuk menetap di tempat ibadah masing-masing, seharusnya kedua belah pihak sudah 

berkompromi untuk menerima keadaan yang ada (realistik). Namun, ketika konflik masih 

terpelihara maka warga jemaat Lahai Roi dan warga jemaat Getsemani sudah kehilangan 

tujuan konflik. Oleh karena itu, mereka hanya mau berkonflik tanpa ada tujuan lagi, menurut 

saya ini bisa dikatakan “terjebak dalam konflik dan terjebak dalam romantisme konflik 

sosial.” 

4.6  Kurangnya Pemahaman Eklesiologi 

Untuk kasus ini penulis juga ingin melakukan analisa eklesiologi yang nantinya akan 

dikritisi dan melihat solusi apa yang bisa ditawarkan dengan mempertimbangan kehidupan 

sosial. Konteks gereja di Timor adalah gereja yang berhadapan dengan kebudayaan, hal ini 

terjadi sejak zaman para penjajah tiba di bumi pertiwi. Bisa dibuka kembali sejarah 

bagaimana gereja mulai masuk beserta agama Kristen dan juga mulai menyesuaikan diri 

dengan kebudayaan setempat. Hal positif yang ada ialah kita di warisi gereja-gereja (baik 

gedung maupun secara emosional) sehingga hal ini yang menjadikan banyak denominasi 

gereja di Indonesia sampai saat ini. Denominasi gereja di Indonesia tidak lepas dari kerja 

keras para zending untuk membentuk gereja lokal yang ujung-ujungnya berbasis dan berubah 

menjadi gereja suku. Meskipun demikian tetap saja gereja masih memiliki unsur negatif di 

balik semua itu.  



Gereja yang berubah menjadi gereja suku akan lebih menekankan kehidupan jemaat 

yang homogen dan sulit berbaur dengan anggota gereja yang lain. Hal terparah dari gereja 

suku adalah kekuatan yang dimiliki oleh para raja atau orang-orang yang berpengaruh dalam 

satu komunitas atau suku, yang memiliki kewenangan untuk mengatur gereja semaunya tanpa 

melihat dimensi persekutuan mistik. Gereja terkadang hanya berisi jemaat yang memiliki 

beberapa kesamaan seperti, marga (nama belakang) dan lain sebagainya. Saat gereja dibuat 

seperti ini, maka hal yang perlu dianalisa adalah pola penafsiran tentang arti gereja yang 

salah dan juga pemahaman tentang Yesus sebagai kepala gereja yang masih sangat minim.  

Seperti yang terjadi di kelurahan Merdeka, itu menunjukan bahwa paham tentang 

gereja yakni, bagaimana keluarga yang satu berkumpul dengan keluarga yang lain di dalam 

satu gedung ibadat dan rumpun keluarga yang satu bersekutu dengan rumpun keluarga yang 

lain dalam persekutuan dengan Kristus yang inklusif diganti dengan persekutuan yang 

eksklusif. Penulis melihat, permasalahan seperti ini bisa muncul diakibatkan oleh pemahaman 

tentang gereja yang kurang dari anggota jemaat. Warga jemaat tidak pernah dibimbing untuk 

mengetahui paham gereja dan arti gereja yang sebenarnya. Gereja hanyalah dipandang 

sebagai tempat persekutuan yang menyimbolkan persatuan dalam masyarakat dan bukan 

diartikan sebagai persekutuan dengan Kristus. Kesalahan seperti ini, harusnya juga menjadi 

usulan penting terhadap sinodal. Pihak sinode sebagai dapur teologi harus bisa membimbing 

warga jemaat yang ada di daerah-daerah tentang paham eklesiologi, terutama ketika warga 

jemaat saling berkonflik karena perbedaan tempat beribadah. Apa yang terjadi di Merdeka 

menunjukkan lemahnya dan begitu kurangnya pemahaman warga jemaat tentang gereja.   

Hal interen ini menjadi permasalah saat terjadi suatu peristiwa di masyarakat 

kemudian masalah interen ini dibawa-bawa pula ke dalam urusan pemerintahan. Saat masalah 

pemerintahan ini di campur adukan dengan masalah gereja, maka warga jemaat sebenarnya 

mengalami masalah dengan dua relasi yang ada di dalam diri mereka, yakni masalah agama 



dan tanggung jawab publik dalam masyarakat, menurut Long ini merupakan dua hal yang 

sama dan untuk itu harus bisa dibedakan.
4
 Terkadang masalah budaya-pun di campur adukan 

dengan permasalahan gereja dan yang sangat disesalkan adalah sikap yang turut menyertakan 

urusan-urusan atau masalah-masalah gereja ini di pakai sebagai tolak ukur terhadap suatu 

kegiatan di pemerintahan padahal secara aturan kepemerintahan dan undang-undang, semua 

warga negara berhak memperoleh apa yang menjadi haknya. Keadaan ini diperparah dengan 

adanya tolak ukur yang ditujukan atau diarahkan kepada orang-orang yang notabennya warga 

jemaat lain, sehingga cenderung membatasi hak dan kebebasannya. Dengan demikian 

keadilan sulit tercapai dalam satu sistem masyarakat yang bukan hanya warga jemaat gereja. 

Keadilan di sini adalah keadilan menurut Balasuriya, yakni kebajikan yang mendorong kita 

berupaya untuk saling memberikan yang terbaik kepada sesama.
5
  

Di lain sisi, menurut Retnowati gereja sangat berperan dalam masalah-masalah seperti 

ini dan gereja pada hakikatnya bukan kumpulan dogma-dogma yang abstrak tetapi 

sistemasasi sikap serta peristiwa konkrit dan fungsi gereja juga adalah turut memperjuangkan 

masyarakat yang lebih manusiawi dan adil.
6
 Dari sinilah dapat dianalisa bahwa sebenarnya 

yang salah bukan saja para warga jemaat melainkan juga para pekerja gereja yang tidak 

memenuhi tanggungjawabnya untuk melihat realita yang ada, bahkan para pekerja gereja 

justru tidak memiliki sikap yang netral terhadap masalah-masalah seperti ini melainkan 

memihak kepada salah satu kelompok yang merupakan anggota atau kelompok jemaatnya.  

Jadi, dapat kita lihat bagaimana kehidupan bermasyarakat di satu kelurahan yang 

terdiri dari dua kelompok (dua blok) dan ada tembok pemisah diantaranya, tembok 

pemisahnya tak lain adalah tembok gereja. Tembok pemisah gereja di buat oleh sang kepala 

suku atau orang yang berpengaruh di dalam satu masyarakat dan bukan oleh sang kepala 
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gereja. Konsep gereja bukan kerajaan Allah masih sangat minim diketahui oleh jemaat-

jemaat ini dan mereka masih menganggap bahwa gereja itu rumah Tuhan dan oleh karena itu 

gereja itu sakral. Karena sakralnya, maka orang yang masuk ke dalam gereja haruslah orang 

yang memiliki hubungan keluarga dan apabila dia ingin memiliki identitas sebagai anggota 

dari satu rumpun keluarga,  maka dia harus mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh orang 

yang berpengaruh dirumpun keluarga tersebut. Dengan demikian, maka sakralnya 

persekutuan gereja itu bisa ada karena di dalam gereja ada pesatuan antara semua orang yang 

dalam kasus di kelurahan Merdeka, harus ada persatuan antara semua warga jemaat baik itu 

Lahai Roi maupun Getsemani untuk bersekutu bersama. 

Hal lain dalam kasus di Merdeka adalah, bahwa seseorang hanya masuk untuk 

mengikuti ibadah serta persekutuan di Lahai Roi Merdeka hanya berdasarkan ijin dari orang 

yang berpengaruh tanpa cara ini dia tidak bisa beribadah di dalam gereja. Oleh karena itu, 

dalam gereja kita hanya menjumpai warga jemaat yang memiliki latar belakang keluarga 

yang sama, marga (fam)
7
 yang sama, dialek yang sama, dan bahkan pola pemikiran yang 

sama. Pendeta tidak melihat masalah-masalah ini sebagai permasalahan yang harus 

diselesaikan dengan cara memberikan ajaran tentang penafsiran gereja yang baik atau 

melakukan konfirmasi kepada pihak Sinodal tetapi, pendeta seolah-olah mengabaikan realita 

ini. Seperti apa yang dikatakan oleh ketua Majelis jemaat GMIT Getsemani Babau, “beta ju 

sonde mau talalu iko campur deng it masalah.” (Saya juga tidak mau mencampuri masalah 

“itu”).
8
 Kecurigaan yang muncul adalah apakah karena faktor keamanan atau kenyamanan 

(secara ekonomi) sehingga pendeta melakukan aksi tutup mata terhadap masalah ini. Di lain 

sisi warga jemaat Getsemani sedang membangun gedung gereja yang baru, jadi apabila ada 
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usaha mempersatukan warga jemaat Getsemani yang ada di kelurahan Merdeka dengan 

jemaat Lahai Roi Merdeka, maka warga jemaat Getsemani secara keseluruhan akan 

kewalahan dalam membangun gedung gereja yang baru. 

4.7  Pemuda dan Perubahan 

Semua permasalahan bukan ada karena kebetulan. Oleh karena faktor inilah saya 

menempatkan kaum muda di kelurahan Merdeka sebagai kaum ber-intelektual yang memiliki 

wawasan yang luas dan berpotensi untuk membuat perubahan pada masyarakat. 

Pemuda di Keluarahan Merdeka (dari dua belah pihak) harus menyadari bahwa 

kehidupan masih sangat panjang dan terutama dalam berelasi. Ingat ilustrasi kuno yang 

mengatakan bahwa “saat seseorang meninggal di tidak dimakamkan oleh keluarganya saja 

melainkan tetangganya” namun, saya mau menambahkan bahwa itu konteksnya adalah saat 

jauh dari keluarga namun, dalam konteks ini sangat berbeda yakni, tetangga sekaligus 

keluarga. Kita perlu mencoba menggunakan pemikiran sendiri dalam mengambil sebuah 

keputusan dan jangan mau dipengaruhi oleh orang lain terutama oleh orang tua. Apalagi para 

pemuda memiliki latar belakang pendidikan yang lebih baik ketimbang para orang tua yang 

hanya lulusan sekolah dasar.  

Saya perlu memasukan pemuda dalam konteks permasalahan ini karena pemuda 

merupakan salah satu faktor penting dan salah satu agen perubahan yang paling handal 

karena mereka bisa berpikir jernih dan inovatif  karena banyak yang berpendidikan. Faktor 

ini merupakan embrio terjadinya perubahan dalam masyarakat. Pemikiran pemuda akan 

sangat mempengaruhi ethos masyarakat dan ethos inilah yang nantinya mempengaruhi 

kebijakan masyarakat yakni, keputusan-keputusan dan tindakan dalam kehidupan 

bermsyarakat. Ini bisa diilustrasikan sebagai berikut: 
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Bagan di atas menggambarkan bahwa kemungkinan terjadinya perubahan adalah bagaimana 

para pemuda dapat memainkan peran. Hal ini butuh kesadaran yang tinggi dalam diri masing-

masing. 

Dalam konflik ini bagi penulis, pemuda adalah salah satu agen perubahan sosial yang 

titiknya berada di atas konflik. Dari observasi di lapangan saya menemukan bahwa persatuan 

antara para pemuda per agustus 2012 mulai ada seperti dulu lagi. Meskipun terjadi konflik 

namun mereka masih mau bersatu dengan mengikuti acara-acara olahraga (main bola secara 

bersama-sama), dan tidak lagi melihat latar belakangan gereja yang berbeda. Pemuda di 

Merdeka mulai banyak yang mengecap pendidikan di banding dengan tahun awal terjadi 

konflik dan penulis melihat bahwa pemuda per agustus 2012 sudah tidak membangun blok-

blok antara kelompok Lahai Roi dengan kelompok Getsemani. 

Agen kedua adalah pemerintah keluarahan Merdeka. Pemerintah memiliki peran yang 

vital dalam konflik ini karena penulis melihat apabila ada kegiatan yang diadakan oleh 

pemerintah, maka semua orang Merdeka baik itu kelompok Lahai Roi Merdeka maupun 

kelompok Getsemani, secara bersama-sama melakukan kegiatan tersebut tanpa memandang 

perbedaan mereka, namun apabila ada kegiatan yang diadakan oleh masyarakat Merdeka 

sendiri, maka yang terjadi adalah aksi kelompok masing-masing dan tidak ada keterlibatan 

semua masyarakat. Dari sini menurut penulis, pemerintah dalam hal ini pemerintah kelurahan 

Merdeka memiliki peran untuk bisa meredakan konflik dengan cara pembagian kerja secara 

bersama-sama. Dalam kasus seperti ini, maka yang Coser maksud dengan katup penyelemat 

dalam konteks konflik ini tak lain adalah pemuda dan pemerintah Kelurahan Merdeka itu 

Kebijakan publik 

(tindakan 

masyarakat) 

Ethos publik 

(Pemikiran 

masyarakat) 



sendiri. Katup penyelamat (safety valve) merupakan institusi pengungkapan rasa tidak puas 

atas sebuah sistem atau struktur. Jadi, apabila ada ketidakpuasan dari masyrakat Merdeka 

tentang suatu masalah sosial terutama konflik yang mengganggu tatanan sosial masyarakat, 

maka ini bisa diadukan pada safety valve. 

 

4.8 Bahaya Etnosentrisme dan ajaran Yesus tentang makan-minum yang disejajarkan 

dengan pengampunan – Sebuah Refleksi Teologis 

Alkitab mencatat beberapa contoh konflik yang ada di dalam kehidupan 

bermasyarakat pada masa lalu seperti, konflik antar dua kelompok pengikut Yesus (Kis 6:1). 

Konflik ini terjadi pada masa gereja mula-mula baru terbentuk dan pengajaran agama baru 

mulai dirintis oleh para pengikut Kristus, seperti Stefanus, Petrus, dan Paulus. Menurut 

pendapat Agus Santoso, pada masa itu para pengikut Yesus terbagi menjadi dua kelompok, 

yakni: kelompok yang berbahasa Aram (Ibrani) dan kelompok yang berbahasa Yunani 

(Hellenis). Diantara kedua kelompok ini yang masih memegang ajaran Yahudi serta masih 

beribadah di dalam Bait Suci adalah kelompok Ibrani (berbahasa Aram), sedangkan 

kelompok yang satunya tidak.
9
 Dengan latar belakang tempat beribadah yang berbeda serta 

perbedaan bahasa dan adat istiadat, maka terjadi konflik diantara kedua kelompok ini, dimana 

yang satu adalah “Kristen” bait suci, sedangkan yang satu sama sekali tidak mau menyatukan 

diri dengan Keyahudian masa itu, konflik ini memuncak dengan pembunuhan terhadap 

Stefanus, karena menurut beberapa catatan Stefanus berada dalam kelompok Hellenis 

(Kristen-Yahudi-Hellenis).
10

 Meskipun yang muncul dipermukaan adalah konflik karena 

perbedaan tempat beribadah namun ini juga syarat dengan kepentingan-kepentingan 
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kelompok. Kelompok Kristen-Yahudi (Ibrani), sepertinya ingin memusatkan ibadat di Bait 

Suci sebagai salah satu simbol kekuatan adat istiadat Yahudi dan mereka juga tidak 

tanggung-tanggung mengusulkan agar semua orang Yahudi baik itu Kristen berbahasa Aram 

maupun yang berbahasa Yunani mengikuti taurat Musa dan wajib di sunat menurut tradisi 

Yahudi (Kis 15).  

Pada bagian ini, meskipun ada beberapa catatan dari para ahli tentang konflik itu, 

penulis hanya mau menggaris bawahi konflik karena pemusatan kebudayaan Yahudi serta 

adat istiadat Yahudi. Dalam kasus ini, bagi penulis istilah pemusatan adat istiadat atau 

kebudayaan Yahudi lebih tepat disebut dengan istilah etnosentrisme Keyahudian. Paul 

Borthwick berpendapat bahwa, salah satu ciri negatif dari pada etnosentrisme adalah 

mengharapkan orang dari etnis lain menyesuaikan diri dengan corak budaya kita sendiri tanpa 

kita menyesuaikan diri dengan budaya mereka.
11

 Bagi Borthwick, permasalahan 

etnosentrisme ini yang dihadapi oleh gereja mula-mula dan ia memberika 3 contoh seperti 

yang terdapat dalam Kis 1:8, Kis 8, dan Kis 10. 

Apabila kita ingin menyamakan konflik antar warga jemaat di Merdeka dengan 

konflik para pengikut Yesus pada masa lampau, maka konflik ini masih dialami oleh gereja 

pada masa kini, terkhusus GMIT. Para pengikut Kristus, pada masa Kristen mula-mula 

berkonflik karena perbedaan budaya yakni anatar Yahudi dan Hellenis dan hal ini menjadi 

sangat wajar karena bagaimanapun ada hal-hal yang membuat mereka susah untuk 

dipersatukan. Hal ini berbeda dengan para pengikut Kristus di GMIT Lahai Roi Merdeka dan 

GMIT Getsemani Babau. Mereka adalah para pengikut Kristus yang memiliki kesamaan 

identitas, baik itu budaya, bahasa, agama, bahkan sinodal gereja sekalipun. Hal yang bisa 

membantu kita untuk berefleksi adalah etnosentrisme warga jemaat Lahai Roi Merdeka yang 

hanya ingin membangun kampung halaman sendiri dengan corak identitas dan etnis yang 
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sama. Etnosentrisme membuat kita berpikir bahwa semua harus mengikuti kita (seperti orang 

Yahudi), apabila ditarik dalam konflik ini, maka warga jemaat Lahai Roi Merdeka akan 

memakasakan warga jemaat Getsemani Babau yang ada di Merdeka, agar kalau bisa dapat 

mengambil bagian dalam ibadat secara bersama-sama. Apabila ini tidak tercapai maka warga 

jemaat Getsemani dianggap sebagai kelompok asing dan terutama bukan merupakan bagian 

dari etnis dan tidak lagi satu keluarga. Di sinilah etnosentrisme itu berlaku dan menjadi 

sebuah tren dalam konflik ini. 

Gereja dalam hal ini, lingkungan sinodal GMIT harus bisa memberi pemahaman 

kepada semua warga jemaatnya untuk tidak membangun komunitas gereja yang eksklusif. 

Artinya, apabila ada pembentukan-pembentukan gedung beribadat yang baru, ada baiknya itu 

jangan diartikan sebagai musuh bagi jemaat yang lain. Eksklusif juga dalam artian bahwa 

ingin menyendiri dan memisahkan diri dari komunitas sekitar dan enggan berbaur dengan 

masyarakat yang lain terutama warga jemaat lain. Hal ini terutama harus disadari penuh oleh 

para pekerja gereja. 

Pada Kis 6:1, untuk mengelola konflik yang ada pada masa itu, para rasul mencari 

jalan keluar yang bisa menfasilitasi semua itu. Solusi dari konflik di dalam kisah ini adalah 

pembagian tugas kepada para pengikut Yesus ini. Mereka melakukan dengan cara memilih 

tujuh orang yang terkenal baik dan yang penuh roh kudus dan hikmat. Ketiga syarat 

pemilihan ini, membuat mereka yang terpilih tergolong dalam orang-orang yang mampu 

berbuat netral. Kemudian setelah mereka memilih beberapa dari pada anggota kelompok 

tugas yang diemban oleh mereka adalah melayani orang miskin dan janda-janda. Ini 

merupakan pembagian kerja pada masa itu yang meskipun sederhana tapi mampu meredam 

konflik pada masa itu. Berangkat dari satu contoh ini, maka menurut saya antara warga 

jemaat Lahai Roi dan warga jemaat Getsemani Babau harus memilih beberapa anggota dari 

mereka untuk nantinya melakukan tugas yang bersifat kebutuhan bersama serta kepentingan 



bersama. Masalah bersama seperti hilangnya upacara-upacara adat, masalah ketentraman, 

masalah pemerintahan, kemiskinan, korupsi dan lain sebagainya. Permasalahan ini lebih 

penting untuk diperhatikan dan dilakukan sesuai dengan pembagian tugas 

Semua yang diusulkan di atas bisa saja terjadi, namun menurut penulis ini hanya bisa 

terlaksana apabila konflik yang sudah tidak realistik (non-realistik) bisa dipelajari bersama 

dan warga jemaat yang saling bermusuhan mau berintegrasi dengan cara pertama-tama 

adalah menurunkan ego dari tahtanya dan slaing mengampuni sebagaimana yang diajarkan 

oleh Yesus Sang Kepala Gereja dalam doa Bapa Kami. Yesus mengajarkan untuk seling 

mengampuni antara yang satu dengan yang lain. Namun, yang aneh adalah Yesus 

menyamakan berkat, baik itu makanan dan minuman dengan pengampunan (berikanlah 

kepada kami hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilan kami dari kesalahan 

kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami-Mat 6:11-12) bagi 

Yesus kehidupan itu terjadi bukan saja karena makanan yang secukupnya, melainkan juga 

hidup saling mengampuni. Dalam konteks seperti ini, kita harus berefleksi bahwa apa yang 

kita konsumsi setiap hari bukan saja makanan dan minuman, melainkan juga kehidupan yang 

saling mengampuni.  

Dua hal ini dalam doa Bapa Kami tak bisa dipisahkan dalam kehidupan 

bermasyarakat terutama, kehidupan berjemaat. Kehidupan berjemaat membutuhkan dua 

faktor ini, terutama dalam menjalin interaksi, warga jemaat tidak hanya butuh damai secara 

pribadi namun juga damai secara universal. Warga jemaat hanya bisa mengerti nilai-nilai 

Kekritenan yang diajarkan oleh Gereja ketika mereka hidup saling mengampuni antara satu 

dengan yang lain. Warga jemaat mesti menyadari bahwa damai tercipta bukan hanya karena 

adanya makanan melainkan juga adanya hidup yang saling memaafkan antara satu dengan 

yang lain. Pengampunan dalam doa Bapa Kami disejajarkan dengan makan-minum, ini 

berarti bahwa tubuh kita secara jasmani tidak memiliki kekuatan semata karena adanya 



makanan, tubuh kita secara fisik memiliki kekuatan yang bersumber dari pada pengampunan 

itu sendiri. Saat kita saling mengampuni maka kita diberkati tanpa harus ada batas dan tanpa 

memandang perbedaan tempat beribadah. Pengampunan itu bersifat universal dan tidak 

parsial, berkat pun demikian. Berkat itu universal dan turun dalam kehidupan semua warga 

jemaat yang saling mengampuni. 

 

 

4.9 Kesimpulan Analisa 

Berdasarkan gabungan antara teori, hasil penelitian (data empiris), serta analisa maka 

bisa disimpulkan bahwa konflik ini lahir dari interaksi kehidupan bermasyrakat yang di 

dalamnya terdapat dua kelompok masyrakat berdasarkan jemaat masing-masing yakni GMIT 

jemaat Lahai Roi Merdeka dan GMIT jemaat Getsemani Babau. Dalam kehidupan berjemaat 

kedua kelompok ini berada dalam masyrakata Merdeka seutuhnya, dimana masyarakat 

Merdeka juga memiliki stratifikasi sosial tersendiri. Karena ada stratifikasi sosial didalam 

masyarakat Merdeka maka sudah tentu ada kepentingan-kepentingan dibalik stratifikasi 

tersebut. Stratifikasi ini terdiri dari kelas super-ordinat dan sub-ordinat. Di mana kelas yang 

super-ordinat merasa diri sebagai yang berperan penting dalam pembangunan di kelurahan 

Merdeka sedangkan kelas yang sub-ordinat didiskrimasi oleh yang super karena kelas super 

menganggap kelas sub-ordinat sebagai kelompok yang tidak membangun diri sendiri 

terutama kampong halaman sendiri.  

Hasil dari dominasi dan hegemoni kelompok super-ordinat terhadap kelompok sub-

ordinat ini adalah terjadi resistensi yang mengakibatkan benturan-benturan secara non-fisik. 

Konflik-pun tak terhindari dari benturan tersebut. Setelah melihat konflik dengan modelnya, 

serta bawaannya dalam kedua kelompok tersebut maka yang dibutuhkan adalah transformasi 

konflik. Dimana konflik ini dimaknai kembali sebagai bagian penting dalam perubahan 



sosial. Oleh karena itu, konflik dalam hal ini menurut Coser adalah yang membantu kohesi 

dan solidaritas masing-masing kelompok. Kohesi dan solidaritas kelompok ini akan 

membangun kembali satu masyrakat yang dahulunya memiliki hubungan yang longgar. 

Dengan demikian maka transformasi konflik serta kohesi dan solidaritas kelompok konflik 

berperan penting serta sangat berpengaruh dalam pembangunan masyarakat.   

Penjelasan di atas dapat digambarkan dengan bagan sederhana sebagai berikut: 
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