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BAB V 

PENUTUP 

 Setelah melalui penelusuran panjang maka pada bagian ini sampailah penulis pada bagian 

akhir sebagai konklusi sekaligus diketengahkan pula pemikiran rekomendatif dari penulis untuk 

gereja secara organisasi dan juga terhadap warga jemaat sendiri. 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah diketengahkan pada bab-bab sebelumnya 

maka sebagai konklusi akhir dari penulis adalah sebagai berikut: 

1. Konflik dapat saja terjadi dalam setiap kehidupan kita selaku umat manusia baik pribadi 

maupun organisasi termasuk di dalamnya gereja  yang adalah wakil Allah di dunia. Ketika 

gereja diintervensi seperti yang terjadi di Mamuya wilayah pelayanan Galela tahun 2014 

maka gereja tidak dapat melakukan fungsinya karena ditunggangi oleh orang-orang tertentu 

yang mengakibatkan gereja berada dalam konflik. Peran adat Hibua Lamo dalam konteks 

hidup jemaat Imanuel Mamuya adalah identitas lokal yang memberikan warna tersendiri 

dalam kehidupan berjemaat maupun bermasyarakat. Ketika menilik masalah identitas dalam 

masyarakat suku yang pada awalnya hanya satu identitas yakni adat sebagai identitas tunggal 

tetapi identitas tersebut kemudian secara perlahan tergusur oleh agama khususnya gereja 

sebagai identitas baru. Dengan demikian dapat dibahasakan konflik yang terjadi di jemaat 

Imanuel mamuya adalah wujud benturan identitas asal dan identitas baru dalam kelompok. 

Penulis melihat identitas yang melekat pada dua kelompok yang saling mengklaim sebagai 

yang legal dan illegal, sebagai yang benar dan yang salah sehingga dalam perbedaan itulah 

terjadi konflik. 
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2. Fungsi Adat Hibua Lamo dalam kehidupan warga jemaat merupakan pranata lokal yang 

memiliki kekuatan serta wibawa dalam mengatur kehidupan warga jemaat ke dalam kondisi 

yang lebih baik. Melalui semangat “Ngone o ria dodoto” maka konflik yang telah 

menghancurkan hubungan kekerabatan antara warga jemaat dapat dipertemukan kembali dan 

menghasilkan damai tanpa campur tangan pihak lain. Fenomena tersebut menggambarkan 

bahwa eksistensi adat sebagai identitas pribumi serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya 

masih memiliki kekuatan dan tidak bisa dikatakan hilang walaupun telah mengalami 

perubahan, karena dalam kenyataanya sampai saat ini peran adat Hibua Lamo sebagai 

identitas awal masih tetap berpengaruh dalam praktek kehidupan warga setempat baik 

berjemaat maupun bermsyarakat.   

5.2. Pemikiran Rekomendatif 

 Pemikiran rekomendatif yang dapat penulis sumbangkan melalui tulisan ini berdasarkan 

hasil penelitian di jemaat Imanuel Mamuya wilayah pelayanan Galela kabupaten Halmahera 

Utara yakni: 

1. Bagi Pihak Gereja jangan memandang budaya pribumi sebagai lawan yang harus 

disingkirkan tetapi bagaimana Gereja memposisikan diri sebagai bagian dari pergumulan dan 

khususnya dalam konteks masyarakat adat. Gereja sendiri tumbuh dan berkembang di dalam 

dunia sebab itu tidak terlepas pula dari masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, dan 

budaya. Dalam konteks yang demikianlah gereja terpanggil dan diutus untuk menyatakan 

serta melaksanakan tugas dan panggilannya.  

Dalam pemikiran penulis jika Gereja mampu mengembangkan suatu model teologi lintas 

budaya sesuai konteks budaya masyarakat Halmahera tanpa mengorbankan adat sebagai 

tumbal maka peran gereja semakin nampak dan apa yang disebut misi dalam menyatakan 
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tanda-tanda kemuliaan Allah di dunia dapat terlaksana. Kesulitan yang paling mendasar 

untuk bagaimana menerima keberadaan budaya pribumi pada umumnya terjadi dalam gereja 

khususnya aliran-aliran kharismatik yang tidak kompromi dengan budaya. Tetapi perlu 

diingat bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah dalam penyataan-Nya, terjadi dalam 

konteks budaya bukan melalui salah satu agama atau aliran. Karena itu budaya pribumi 

merupakan realita yang harus diterima berdasarkan terang Injil tanpa harus menganggapnya 

sebagai lawan yang harus disingkirkan. 

2. Bagi warga jemaat, adat Hibua Lamo yang mulai mengalami perubahan ternyata masih 

memiliki tempat dalam ranah kehidupan masyarakat dan sangat berperan dalam kehidupan 

bermasyarakat dan berjemaat melalui nilai-nilainya yang sangat menjunjung martabat 

manusia. Hal dimaksud dapat dilihat melalui pengalaman konflik jemaat yang tanpa 

difasilitasi pihak luar tetapi rekonsiliasi dapat berjalan dengan sendirinya, sehingga warga 

jemaatpun kembali damai. Karena itu nilai-nilai adat Hibua Lamo masih sangat relevan 

dengan konteks masyarakat Halmahera Utara saat ini. Berdasarkan pengalaman maupun 

fakta saat ini maka adat Hibua Lamo perlu dilestarikan baik oleh pihak pemerintah maupun 

pihak gereja dengan tidak melihatnya sebagai produk kekafiran tetapi gereja harus 

melihatnya secara jeli nilai-nilai yang terkandung dalam adat tersebut. Sebab dalam 

pengalaman agama-agama Abrahamik, penyataan-penyataan Allah justru banyak terjadi di 

luar agama itu sendiri.  

Sebagai warga jemaat yang adalah bagian dari masyarakat adat Hibua Lamo harus berupaya 

melestarikan nilai-nilai adat dimaksud,  sebaiknya warga jemaat yang adalah bagian dari 

masyarakat adat harus berperan aktif untuk mendorong pemerintah daerah sehingga 

pengenalan maupun pengetahuan tentang adat Hibua Lamo dimasukkan dalam kurikulum 
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pendidikan melalui muatan lokal. Penulis yakin dengan cara tersebut maka generasi muda 

sebagai penerus Hibua Lamo dapat mengenal lebih baik adat dan budaya mereka serta nilai-

nilai yang terkandung di dalamnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


