
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Pada bagian akhir ini penulis menyimpulan bahwa konflik yang terjadi antara GMIT 

jemaat Getsemani Babau dan GMIT jemaat Lahai Roi Merdeka merupakan konflik yang 

melibatkan sesama orang Kristen yang bergerja. Konflik ini bermula dari rencana pembuatan 

gedung beribadat yang baru, dimana saat terjadi pembuatan tidak semua masyrakat di 

kelurahan Merdeka terlibat dalam membangun gedung tersebut, alhasil pihak yang terlibat 

dalam pembangunan merasa diri sebagai yang berperan penting dan menggagap pihak yang 

tidak membangun sebagai pembangkang. Konflik tidak bisa dihindari dari kasus ini karena 

kedua belah pihak tidak mau merendahkan diri untuk sama-sama mencari jalan keluar yang 

terbaik, ini membuat konflik ini masih terus bertahan sampai saat ini. 

Konflik seperti ini menurut Coser adalah konflik yang membangun karena Coser 

melihat dari kacamata teori fungsional struktural, namun dalam kasus seperti ini Coser 

memiliki seidikit celah yakni tidak selamanya konflik ini memliki fungsi untuk membangun 

kohesi dan solidaritas masyarakat. Apabila ada kohesi dan solidaritas di Merdeka maka itu 

hanya akan bersifat parsial dan tidak penuh karena masyarakat akan memilih bekerjasama, 

berinteraksi dan berkomunikasi lebih banyak dengan sesama kelompoknya. Contohnya, 

kelompok Lahai Roi lebih ingin dekat dengan kelompoknya sendiri tanpa mau berbaur 

dengan kelompok Getsemani. 

Konflik ini juga bersifat dekstruktif karena apa yang sudah didekonstruksi oleh 

masyarakat Merdeka sebelum adanya pembangunan gedung gereja (tempat beribadat) 

semuanya hancur. Dekonstruksi yang dimaksud adalah adat-istiadat, tradisi-tradisi, nilai-nilai 

kehidupan bersama serta kebiasaan-kebiasaan yang sudah terbentuk hilang saat terjadi 

konflik ini. Masyrakat sudah tidak lagi melakukan madene (gotong royong) secara bersama-



sama, apabila ada maka itu hanya akan ada dalam satu kelompok yang memiliki latar 

belakang tempat beribadat yang sama, konflik ini juga membuat masyrakat Merdeka lebih 

selektif memilih orang-orang untuk diajak berkomunikasi. Apabila dahulunya setiap kali ada 

acara pernikahan dan kematian, semua orang Merdeka terlibat maka sekarang sudah tidak 

lagi, karena kematian itu hanya dialami oleh orang Merdeka yang Getsemani/Lahai Roi, 

apabila ada pernikahan maka itu hanya akan dinikmati oleh orang Merdeka yang 

Getsemani/Lahai Roi. 

Untuk mecegah konflik ini, agara tidak berjalan terus maka yang diperlukan adalah 

perhatian dari pemerintah Kelurahan Merdeka  dan para pemuda Merdeka. Kedua element ini 

bisa dikategorikan sebagai katup penyelamat (savety valve). Berdasarkan kenyataan 

dilapangan, orang Merdeka akan bersatu apabila ada acara yang diadakan oleh kelurahan, 

oleh karena itu pemerintah kelurahan harus bisa melihat ini sebagai peluang untuk 

menetralisir konflik yang sedang terjadi. Sedangkan, pemuda menjadi salah satu harapan 

karena pemuda dengan latar belakang pendidikan yang memadai, diharapkan bisa merubah 

pola pikir masyarakat yang terpecah menjadi kedua kelompok tersebut. Penulis melihat ini 

sebagai peluang karena ketika melakukan penelitian pada agustus 2012, pemuda Merdeka 

bersatu dalam bidang olah raga dan sudah terjadi komunikasi serta interaksi yang lancar dan 

tidak seperti yang terjadi tahun 2002.  

Untuk mencapai sebuah perubahan maka dibutuhkan kesadaran tiap-tiap individu 

untuk memandang sebuah permasalahan sebagai awal dari perubahan atau agen perubahan. 

Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa damai ditengah situasi konflik hanya bisa 

terjadi apabila ada kesadaran dari setiap individu untuk mau berdamai dengan individu-

individu lain yang tentunya memiliki kesadaran pula. Kesadaran sangat dibutuhkan karena 

yang berdamai bukanlah benda mati melainkan manusia yang adalah makhluk dinamis yang 

dilengkapi dengan perasaan serta pikiran. 



Bagi penulis yang bisa menjadi mediator utama dalam konflik ini ada tiga sosok 

utama, yakni pertama, kepala kelurahan Merdeka, kedua ketua Sinode GMIT dan ketiga, 

tulisan ini sendiri, karena tidak ada satu-pun anggota masyarakat yang berani menulis tentang 

masalah ini. 

5.2 Saran 

Melalui penelitian ini penulis menyarankan kepada yang pertama, sinode Gereja 

Masehi Injili di Timor (GMIT) yang bertanggung jawab penuh atas kehidupan berjemaat 

setiap warga jemaat GMIT agar memperhatikan masalah-masalah sepeti ini. GMIT melalui 

para pekerjanya harus lebih giat memberikan pelatihan-pelatihan tentang pemahaman gereja 

secara eklesiologi. Ini dilakukan agar para pekerja gereja memiliki pengetahuan yang 

memadai tentang gereja itu sendiri. Pihak kedua yang mesti memperhatikan konflik ini 

adalah kedua ketua Majelis Jemaat baik itu Ketua Majelis GMIT jemaat Getsemani dan 

Ketua Majelis GMIT jemaat Lahai Roi untuk sama-sama mau terbuka dan saling membantu 

menyelesaikan permasalahan ini, karena ini merupakan tanggungjawab pelayan gereja. 

Sebagai pendeta ini adalah sebuah panggilan pelayanan yang mesti dilihat secara seksama. 

Pihak ketiga adalah pemerintah Kelurahan Merdeka, yang memiliki kekuasaan di Merdeka 

untuk mempersatukan kedua kelompok masyrakat ini. Keempat kepada pemerintah daerah 

dalam hal ini pemerintah kabupaten dan provinsi untuk lebih sigap melihat fenomena-

fenomena sosial. Pemerinta harus peka terhadap masalah-masalah seperti ini karena ini 

merupakan sebuah model sosial yang bisa menghancurkan kehidupan bersama di NTT 

terkhsus di Kupang. Kesamaan agama, budaya, bahasa dan sinode gereja tidak menjamin 

kehidupan yang kondusif oleh karena pemerinta mesti melihat ini sebagai embrio kehancuran 

hidup bersama dan oleh karena itu, ini harus diperhatikan dan mencari solusi yang terbaik.  

 

 


