FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PERPECAHAN DI GKJ SALATIGA
TIMUR
1. PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang Masalah

Gereja merupakan suatu lembaga atau institusi yang mengantar keselamatan yang
diberikan Allah kepada umatnya melalui Yesus Kristus. Orang-orang percaya menjadi
anggota gereja untuk mendengar mengenai keselamatan Allah melalui firman yang
dikhotbahkan dan menerima sakramen-sakramen yang dilayankan. Gereja merupakan
ungkapan iman orang-orang percaya, suatu persekutuan yang dibentuk manusia untuk
bersama-sama bertumbuh dalam iman untuk menyebarkan injil Yesus Kristus di mana-mana,
supaya bangsa Allah di dunia ini semakin besar. Gereja tidak hanya merupakan jembatan
antara Allah dan orang percaya, tetapi juga jembatan antara Allah dan dunia. Gereja adalah
persekutuan orang percaya yang diutus untuk mengantar keselamatan Allah kepada seluruh
dunia.1
Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memahami bahwa gereja adalah gereja Allah
dan gereja manusia. Gereja adalah gereja Allah, karena ia merupakan buah pekerjaan
penyelamatan Allah. Gereja adalah juga gereja manusia, karena ia adalah jawaban umat
(manusia) yang mengandung tanggung-jawab terhadap pekerjaan penyelamatan Allah.
Jawaban manusia terhadap pekerjaan penyelamatan Allah, diwujudkan dalam bentuk-bentuk
manusiawi yaitu: sistem kebersamaan (persekutuan), sistem pengakuan (kredo), sistem
ibadah (liturgis), dan sistem hukum (ajaran).
Gereja merupakan sebuah sistem kebersamaan (persekutuan) umat manusia. Oleh
sebab itu, kehidupan bergereja tidak dapat dilepaskan dari kecenderungan dan kelemahan
manusiawi. Salah satu bentuk kecenderungan dan kelemahan manusia yang sering terjadi
dalam kehidupan bergereja ialah perpecahan jemaat (persekutuan) yang tidak jarang
mengakibatkan berdirinya jemaat baru. “Fenomena” perpecahan gereja juga dilihat dalam
penelitian ini di Gereja Kristen Jawa Salatiga Timur (GKJST).
Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai faktor-faktor penyebab
perpecahan di GKJST. Konflik atau perpecahan ini berawal dari masalah pribadi yang terjadi
pada pendeta GKJST. Pendeta tersebut mengalami pergumulan karena perselisihan dalam
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keluarganya, yang berakibat pada ketidaksanggupannya untuk melayani Ibadah Sakramen
Perjamuan Kudus. Hal ini berlanjut dengan pro dan kontra dalam tubuh majelis jemaat
(penatua dan diaken) dan juga jemaat itu sendiri terhadap persoalan pribadi yang dihadapi
oleh pendeta sehingga perpecahanpun mulai terjadi. Pada awalnya masalah ini muncul dari
upaya pendeta mengirimkan surat permohonan untuk berhenti menjadi pendeta kepada
Sinode, dan keputusan ini diterima oleh Sinode maupun sebagian majelis jemaat sedangkan
sebagian lagi tidak menerimanya. Hal ini juga berimbas pada sikap pro/kontra warga jemaat
yang mengikuti majelis jemaat tersebut.2
Berdasarkan permasalahan tersebut dapat diidentifikasi bahwa terdapat tiga pokok
persoalan utama yang saling terkait dalam perpecahan tersebut yang dapat dikaji dari sudut
pandang pendeta, sudut pandang majelis maupun warga jemaat. Penelitian ini kemudian akan
memfokuskan dan membatasinya pada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya
perpecahan di jemaat GKJ Salatiga Timur. Alasannya karena faktor-faktor inilah yang sangat
berperan dalam perpecahan tersebut. Selain itu, dapat dipahami bahwa faktor ini juga
melibatkan tiga aspek atau komponen utama gereja sebagai persekutuan maupun organisasi
yaitu pendeta, majelis, dan warga jemaat.

1.2.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka penulis mengajukan satu
pertanyaan pokok sebagai rumusan masalahnya:
Faktor-faktor apa yang menyebabkan perpecahan dalam jemaat GKJ Salatiga
Timur?
1.3.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan faktor-faktor yang
menyebabkan perpecahan di GKJ Salatiga Timur.

1.4.

Signifikansi Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah pertama secara praktis memberikan
sumbangan pemikiran dalam upaya menangani konflik di GKJST. Kedua secara teoritis dapat
menyumbangkan pemikiran baru bagi pemimpin gereja dalam menjalankan tugas dan
perannya atau tanggung jawabnya di gereja, keluarga dan masyarakat dilihat dalam perspektif
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teori konflik maupun teori organisasi khususnya gereja. Ketiga sebagai salah satu sumbangan
pemikiran bagi Fakultas Teologi dalam upayanya mendidik calon pekerja gereja dalam
memahami konflik atau secara khusus perpecahan yang terjadi secara internal pada gereja.
Ketiga sebagai salah satu bagian dari upaya penulis untuk mengembangkan diri dalam sikap
sosial dan rohani dalam memahami konflik yang terjadi di gereja sehingga melahirkan
Spiritualitas yang baik dan bertanggung jawab ketika menghadapi persoalan tersebut di masa
depan baik di gereja maupun organisasi lainnya.
1.5.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian studi kasus kualitatif deskriptif3
yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kasus tunggal yakni konflik yang terjadi di
GKJST.
1.5.1. Pengumpulan data
Pada konteks ini peneliti menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai
sumber data, melakukan pengumpulan data menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan
data dan membuat kesimpulan atas temuan.4
Tempat penelitian yang akan dilakukan berlokasi di GKJ Salatiga Timur dengan
waktu penelitian dimulai dari April hingga september 2013.
Sumber data yang utama dalam penelitian ini adalah pendeta dan majelis jemaat dan jemaat
GKJ Salatiga Timur. Data diperoleh melalui pengamatan, hasil wawancara mendalam, dan
studi dokumen sehingga peneliti akan dapat memperoleh data yang lengkap.5
1.5.2.

Analisa Data

Data penelitian ini berupa informasi faktor-faktor yang menyebabkan perpecahan di
GKJST yang telah ditranskripsi, dikelompokkan, dianalisis berdasarkan teori-teori yang
digunakan agar dapat tepat sasaran dan relevan dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai
oleh penulis.6
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2. KONFLIK SOSIAL
2.1.

Pengertian dan Penyebab Konflik Sosial
Adam Kuper dan Jessica Kuper berpendapat bahwa konflik sosial bisa diartikan

menjadi dua hal, yakni yang pertama adalah perspektif atau sudut pandang tertentu di mana
konflik dianggap selalu ada dan mewarnai segenap aspek interaksi manusia dan struktur
sosial. Kedua pertikaian terbuka seperti perang, revolusi, pemogokan dan gerakan
perlawanan.7
Konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga
kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan
menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dalam bahasa Inggris conflict
artinya perselisihan, pertempuran, dan bentrokan. Waileruny mengutip Daryanto dalam
Kamus Bahasa Indonesia konflik diartikan sebagai pertentangan percekcokkan, perselisihan,
ketidaksamaan pendapat atau pandangan.8 Dengan demikian konflik dalam kehidupan sosial
berarti terjadinya benturan kepentingan, pendapat, harapan yang harus diwujudkan dan
sebagainya yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih. Di mana tiap-tiap pihak dapat
berupa perorangan, keluarga, kelompok kekerabatan, satu komunitas, maupun satu organisasi
sosial pendukung ideologi tertentu, satu organisasi politik, suku bangsa maupun satu pemeluk
agama tertentu.
Menurut Simmel dan Lewis Coser, konflik merupakan salah satu bentuk interaksi
sosial yang dasar dan proses konflik dihubungkan dengan bentuk-bentuk alternatif seperti
kerja sama dalam pelbagai cara yang tak terhitung jumlahnya dan bersifat kompleks.9
Konflik di dalam organisasi gerejawi tidak dapat terhindarkan karena jika didalam
organisasi gerejawi terdiri dari berbagai macam individu yang mempunyai pandangan yang
berbeda-beda dalam menyelesaikan suatu persoalan yang terjadi di dalam organisasi
khususnya gereja. Meskipun demikian dapat dipahami bahwa gereja sebagai organisasi
tentunya dalam setiap lini tergantung antar satu sama lain karena individu-individu di dalam
gereja bekerja sama untuk mewujudkan misi Allah atau menjadi gereja yang missioner secara
organisatoris.10

7

Adam kuper & Jessica Kuper, Ensiklopedi ilmu-ilmu Sosial (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 155.
Samuel Waileruny, Membongkar Konspirasi di Balik Konflik Maluku, (Jakarta: Yayasan Pustaka
Obor Indonesia, 2010), 27.
9
Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi: Klasik dan Modern 2, (Jakarta: Gramedia, 1990). 195-196.
10
Ebenhaizer Nuban Timo, Identitas dan Peran Warga Gereja ( Jurnal Asosiasi Perguruan Tinggi
Agama Katolik (APTAK), Vol.2 No.1, Januari 2013), 30.
8

4

Konteks konflik secara teoritis menurut Horrowits sebagaimana dikutip dalam Pariela,
bahwa konflik lazim disebut juga pertentangan atau pertikaian, merupakan realitas yang
kerap dijumpai di manapun. Dalam pengalaman berbagai negara, konflik sosial selalu
melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda identitas asalnya, seperti: ras,
bahasa, agama, suku bangsa dan kasta.11 Konflik nyatanya membawa perubahan sosial sebab
perubahan sosial itu berdampak pada perubahan personal relasional struktural dan kultural.12
Konflik perlu dipahami sebagai sesuatu yang tidak bersumber dari teori-teori sosial,
melainkan kehidupan sosial masyarakat. Banyak ahli yang berpendapat tentang asal-muasal
dari sebuah konflik. Adam Kuper misalnya menyebut sumber konflik adalah “hubunganhubungan sosial, politik, ekonomi, dan sifat dasar biologis manusia”. 13 Paparan Kuper ini
melihat semua aspek dari kehidupan manusia. Fisher dkk mejabarkan, bahwa konflik
disebabkan oleh, pertama, Polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di
antara kelompok yang berbeda dalam satu masyarakat (Teori Hubungan Masyarakat), kedua,
posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang
mengalami konflik (Teori Negosiasi Prinsip). Ketiga, kebutuhan dasar manusia yaitu; fisik,
mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi (Teori Kebutuhan Manusia), keempat,
masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah
sosial, budaya, dan ekonomi (Teori Transformasi Konflik).14
Ada beberapa penyebab konflik yakni:15 Pertama, Teori Hubungan Masyarakat. Teori
ini

menganggap

bahwa

konflik

disebabkan

oleh

polarisasi

yang

terus

terjadi,

ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat.
Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah meningkatkan komunikasi dan saling pengertian
antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik dan mengusahakan toleransi dan agar
masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya. Kedua, Teori
Negosiasi Prinsip, menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak
selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik.
Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah membantu pihak-pihak yang mengalami konflik
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untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu, dan memampukan
mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka daripada
posisi tertentu yang sudah tetap, serta melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang
menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak. Ketiga, Teori Kebutuhan Manusia,
menurut teori ini konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia
secara fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, identitas,
pengakuan, partisipasi, dan otonomi sering merupakan inti pembicaraan. Sasaran yang ingin
dicapai teori ini adalah membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk
mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, dan
menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Agar pihak-pihak
yang mengalami konflik mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua
pihak. Keempat, Teori Identitas, teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan karena
identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa
lalu yang tidak diselesaikan. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah melalui fasilitas
lokakarya dan dialog antara pihak-pihak yang mengalami konflik mereka diharapkan dapat
mengidentifikasi ancaman-ancaman dan ketakutan yang mereka rasakan masing-masing dan
untuk membangun empati dan rekonsiliasi di antara mereka. Guna meraih kesepakatan
bersama yang mengakui kebutuhan identitas pokok semua pihak.
Teori Transformasi Konflik, teori ini berdasarkan asumsi bahwa konflik disebabkan
oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalahmasalah sosial, budaya dan ekonomi. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah, pertama,
mengubah berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan
ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi. Kedua, Meningkatkan jalinan hubungan dan
sikap jangka panjang diantara pihak-pihak yang mengalami konflik serta mengembangkan
berbagai proses dan sistem untuk mempromosikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian,
pengampunan, rekonsiliasi dan pengakuan.
Berdasarkan paparan tentang penyebab konflik sebagaimana disebutkan di atas
muncul dugaan kuat, bahwa konflik berasal dari: stratifikasi sosial yang ada dalam satu
masyarakat (penguasa, budaya dan ekonomi), gengsi (prestige), dan Hak-hak istimewa dari
oknum-oknum tertentu (privilege).16
Lewis Coser mengemukakan beberapa proposisi tentang penyebab konflik, yakni:
pertama, anggota bawah dalam sistem yang tidak setara lebih mungkin untuk memulai
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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 superordinate sebagai rasa kekurangan yang relatif dan
karenanya ketidakadilan meningkat. Pada gilirannya, berhubungan dengan memperpanjang
pengalaman sosialisasi untuk bawahan yang tidak menghasilkan kendala ego internal serta
kegagalan Superordinate untuk menerapkan batasan eksternal pada bawahan.17

2.2.

Fungsi Konflik Sosial
Konflik pada umumnya dibutuhkan pula oleh manusia dalam kehidupannya karena

manusia cenderung tidak mau memperbaiki apa yang sudah ada atau dengan kata lain
manusia lebih cepat puas dengan apa yang sudah ada, sehingga lebih condong bersikap
malas-malasan dengan perubahan. Dengan adanya konflik, maka manusia akan lebih banyak
melakukan evaluasi untuk menciptakan pembaharuan-pembaharuan dalam kehidupannya.
Artinya fungsi positif dari konflik adalah merangsang perubahan sosial.18 Menurut
Harskamp, konflik juga merangsang kelompok untuk mencari asumsi-asumsi serta nilai-nilai
dasar umum, dan sebagainya.19 Ini merupakan konflik dalam dampak dan bingkai yang
positif. Menurut Waileruny, konflik berdampak positif apabila konflik itu dapat dikelola,
sehingga konflik tidak mengarah pada kekerasan yang menimbulkan korban atau dendam
yang berkepanjangan yang tidak dapat terselesaikan.20
Meskipun demikian harus diakui juga dalam kenyataannya, bahwa konflik dalam
dampak atau aspek bawaannya, lebih banyak yang negatif dibandingkan dengan dampak
positif seperti yang telah dipaparkan di atas. Menurut Th. Sumartana, pengertian konflik
mengandung makna, Pemencilan atau pengasingan, bermusuhan atau bertantangan,
persaingan atau perlombaan.21 Konflik dalam bingkai negatif mengakibatkan beberapa
permasalahan dalam kehidupan manusia. Pertama, diskrimiasi terhadap pemikiran manusia
yang bertentangan dengan manusia yang lain, kedua terjadinya tindakan brutal terhadap
segala bentuk baik itu pelaku moral atau tidak. Ketiga, konflik menciptakan tindakan-
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tindakan fisik/kekerasan yang menggunakan segala macam cara untuk bisa memenangkan
sebuah tujuan yang mempunyai kepentingan-kepentingan tersendiri.

2.2.1. Fungsi Konfik Sosial menurut Lewis Coser
Teori tentang fungsi sosial konflik adalah salah satu teori konflik yang diperkenalkan
pertama kali pada tahun 1956 melalui karya Lewis Coser yang diangkat dari desertasi
doktoralnya. Teori konflik dari Coser ini diposisikan sebagai teori konflik modern yang
bersifat naturalis. Coser lebih memusatkan perhatiannya pada fungsi-fungsi konflik yang
membawa penyesuaian sosial yang lebih baik daripada menyoroti disfungsional konflik
sebagaimana teoritisi struktural fungsional sebelumnya. Coser juga mendasarkan karyanya
pada gagasan terdahulu yang dikembangkan oleh Simmel yakni, berdasarkan analogi organik.
Coser benar-benar concern pada satu tema-tema konflik, baik konflik tingkat
eksternal maupun internal. Ia mampu mengurai konflik dari sisi luar maupun sisi dalam. Jika
dihubungkan dengan pendekatan fungsionalisme yang telah dipelajari sebelumnya, tampak
ada upaya Lewis Coser untuk mengintegrasikan fungionalisme dengan konflik. Georg Ritzer
mengatakan bahwa dalam melakukan kombinasi itu, baik teori fungsionalime maupun teori
konflik akan lebih kuat ketimbang berdiri sendiri. Coser memulai pendekatannya dengan
suatu kecaman terhadap tekanan pada nilai atau konsensus normatif, keteraturan, dan
keselarasan. Lebih lanjut Coser mengemukakan bahwa proses konflik dipandang dan
diperlakukan sebagai sesuatu yang mengacaukan atau disfungsional terhadap keseimbangan
sistem itu keseluruhan. Tekanan yang berat sebelah pada integrasi yang didasarkan pada
konsensus normatif diungkapkan.22
Coser dalam karyanya, bertujuan mengklarifikasi dan mengkondolidasi skema konsep
yang berhubungan dengan data konflik sosial, yang lebih difokuskan kepada fungsi daripada
disfungsi sosial. Teori fungsi sosial konflik menjelaskan beberapa hal diantaranya, pertama,
konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan
dan pemeliharaan struktur sosial. Kedua, konflik dapat menetapkan dan menjaga garis batas
antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali
identitas kelompok dan melindungi agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya.
Ketiga, katup Penyelamat (Savety-Valve). Katup penyelamat atau safety valve ialah salah satu
mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan
konflik sosial. “katup penyelamat” membiarkan luapan permusuhan tersalur tanpa
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menghancurkan seluruh struktur, konflik membantu “membersihkan suasana”

dalam

kelompok yang sedang kacau.
Coser melihat katup penyelamat berfungsi sebagai jalan ke luar yang meredakan
permusuhan, yang tanpa itu hubungan-hubungan di antara pihak-pihak yang bertentangan
akan semakin menajam. Katup Penyelamat (savety-valve) ialah salah satu mekanisme khusus
yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial. Katup
penyelamat merupakan sebuah institusi pengungkapan rasa tidak puas atas sebuah sistem atau
struktur. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Coser, Lewat Katup penyelamat itu permusuhan
dihambat agar tidak berpaling melawan obyek aslinya. Tetapi penggantian yang demikian
mencakup juga biaya bagi sistem sosial maupun bagi individu: mengurangi tekanan untuk
menyempurnakan system untuk memenuhi kondisi-kondisi yang sedang berubah maupun
membendung ketegangan dalam diri individu, menciptaan kemungkinan tumbuhnya ledakanledakan destruktif. Bila segala sesuatu dianggap sama, konflik antara dua orang yang saling
kenal akan kurang tajam bila dibandingkan dengan konflik dalam rumah tangga.

2.2.2. Konflik Antar Kelompok dan Solidaritas
Menurut Coser, konflik dengan lingkungan sekitar akan menguatkan kohesi internal
sebuah kelompok dan meningkatkan sentralisasi kelompok.23 Maksudnya adalah pada waktu
terjadinya konflik, kelompok satu yang dahulunya tidak memiliki persatuan di dalamnya,
memiliki suatu rasa bersama untuk bersatu dan melawan kelompok lain. Coser menunjukkan
bahwa konflik dengan kelompok luar akan membantu pemantapan batas-batas struktural.
Sebaliknya konflik dengan kelompok luar juga dapat mempertinggi integrasi di dalam
kelompok.
Lebih lanjut ia berpandangan bahwa “tingkat konsensus kelompok sebelum konflik
terjadi” merupakan hubungan timbal balik paling penting dalam konteks apakah konflik
dapat mempertinggi kohesi kelompok. Coser menegaskan bahwa kohesi sosial dalam
kelompok mirip sekte dan itu tergantung pada penerimaan secara total seluruh aspek-aspek
kehidupan kelompok. Untuk kelangsungan hidupnya kelompok “mirip-sekte” dengan ikatan
tangguh itu bisa tergantung pada musuh-musuh luar. Konflik dengan kelompok-kelompok
lain bisa saja mempunyai dasar yang realistis, tetapi konflik ini sering sebagaimana yang
telah kita lihat dengan berbagai hubungan emosional yang intim berdasar atas isu yang nonrealistis. Coser memahami bahwa konflik dalam masyarakat merupakan peristiwa normal

23

Lewis Coser, The Function of Social Conflict, (New York: The Free Press, 1956), 88.
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yang dapat memperkuat struktur hubungan-hubungan sosial. Tidak adanya konflik dalam
suatu masyarakat tidak dapat dianggap sebagai petunjuk kekuatan dan stabilitas hubungan
sosial masyarakatnya. Perkembangan konflik dalam masyarakat bukanlah merupakan
indikator utama dan tunggal untuk mengatakan bahwa stabilitas sosial dari masyarakat itu
telah tercapai. Konflik dalam pandangan Coser adalah perjuangan atas nilai-nilai dan
menuntut status yang langka, kekuasaan, dan sumber yang menetralisasi sikap tujuan-tujuan
lawan untuk melukai atau mengeliminasi lawan-lawan mereka. Untuk selanjutnya, Coser
membedakan konflik dalam dua bagian pertama, konflik realistik kedua, konflik nonrealistik.

2.2.3. Konflik Realistik dan Non Realistik
Konflik realistik merupakan satu alat untuk suatu tujuan tertentu, yang kalau tujuan
itu tercapai mungkin akan menghilangkan sebab-sebab dasar dari konflik itu. Konflik
realistik sering merupakan rangsangan utama untuk perubahan sosial.24 Konflik realistik,
berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan
dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang ditujukan pada obyek yang
dianggap mengecewakan. Sebaliknya, konflik non realistik mencakup ungkapan permusuhan
sebagai tujuannya sendiri.25 Konflik non realistik, konflik yang bukan berasal dari tujuantujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling
tidak dari salah satu pihak. Coser menjelaskan dalam masyarakat yang buta huruf pembalasan
dendam biasanya melalui ilmu gaib seperti teluh, santet dan lain-lain. Sebagaimana halnya
masyarakat maju melakukan pengkambinghitaman sebagai pengganti ketidakmampuan
melawan kelompok yang seharusnya menjadi lawan mereka. Jadi, konflik realistik diarahkan
ke obyek dari konflik itu, sedangkan konflik yang non-realistik membelok dari obyek yang
sebenarnya.26
2.3.

Peran Pendeta
Berbicara peran pendeta dalam kehidupan bergereja di Indonesia untuk mengatasi

suatu masalah atau konflik hampir semua sama. Dalam artian gereja akan mengeluarkan
kemampuan terbaiknya untuk mencari solusi yang damai sejahterah utuh lahir dan batin (baca
Syalom). Dan berdasarkan tata gereja dan tata laksana, tapi yang membedakannya adalah dari
setiap gereja adalah sistem. Sistem seperti papalisme, episkopal, kongresgasional,

24

Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi: Klasik dan Modern 2, (Jakarta: Gramedia, 1990), 202.
Ibid., 202.
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presbiterial.27 Yang menjadi pusat perhatian untuk dijadikan pokok bahasan adalah sistem
presbiterial. Dengan berkembangnya sistem presbiterian yang telah dipelopori oleh Yohanes
Calvin pada abad ke 16 muncul istilah Presbiterial Sinodal.28 Dan sistem ini pun sudah diatur
dalam tata gereja dan tata laksana GKJST.
Dalam tata gereja dan tata laksan Gereja Kristen Jawa, khususnya pada pasal 13 ayat
2: “Hubungan pendeta dan Gereja yang dilayani adalah hubungan kemitraan dalam rangka
melaksanakan fungsi karya penyelamatan Allah dan bukan hubungan pekerja serta pemberi
kerja”. Ayat 3: “Hubungan kemitraan tersebut diwujudkan dalam hal saling memahami
bahwa kebutuhan gereja yang dilayani juga menjadi kebutuhan pendeta, sebaliknya
kebutuhan pendeta menjadi kebutuhan jemaat”. Dan ayat 4: “Pelayanan pendeta dilakukan
dengan sepenuh waktu dan segenap hidup”.29
Berdasarkan Tata Gereja dan Tata Laksana Gereja Kristen Jawa di atas, maka di sana
kita dapat menemukan akan tugas dan fungsi sebagai Pendeta dalam jemaat. Pendeta yang
dalam peran untuk melaksanakan fungsi karya penyelamatan Allah, tetapi juga mampu
memahami dan mewujudkan kebutuhan pelayanan terhadap jemaat. Di samping itu juga
Pendeta harus mampu menjawab setiap persoalan yang ada dalam jemaat itu sendiri dengan
secara baik, karena hal ini merupakan bagian dalam kebutuhan jemaat tersebut. Dalam artian
bahwa pendeta harus profesionalisme dan bijaksana dalam bersikap maupun membuat suatu
keputusan berdasarkan kode etik pastoral.30
Pendeta mempunyai peran sentral dalam gereja. Peran tersebut dapat dipahami dari
peran pendeta sebagai gembala yang menjalankan fungsi pastoral secara holistik. Fungsi itu
sudah termasuk memimpin kebaktian, berkotbah, melayani sakramen, melayani kelompok
dan individu-individu serta mewakili jemaat untuk gereja dan dunia. Pendeta atau gembala
juga mengawasi berbagai aktivitas orang lain yang juga melakukan fungsi pastoral. Terutama
melayani sebagai penasihat rohani, bagi individu, berbagai departemen dan kelompok dalam
jemaat.31 Penekanan peran pendeta ini perlu diketahui bahwa peran ini mempunyai perbedaan
dengan peran manajemen dalam menjalankan gereja. Misalnya dalam fungsi pelayanan
pastoral, ia membimbing secara sukarela dan berpartisipasi sebagai teman seiman.
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Abineno, Garis-garis Besar Hukum Gereja, 85-88.
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Gunung Mulia, 1966), 79.
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Gaylord Noice. Tanggung Jawab etis Pelayanan Jemaat Etika Pastoral, (Jakarta: BPK GM, 2007),
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3. HASIL PENELITIAN
3.1.

Sejarah Singkat Gereja Kristen Jawa Salatiga Timur (GKJST)
Gereja Kristen Jawa Salatiga Timur (GKJST) berasal dari GKJ Salatiga. Gereja ini

adalah salah satu anggota resmi Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI). Kantor pusat
GKJST berkedudukan di Jl. Dr. Sumardi 8 & 10, Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia. Jemaatjemaat GKJST bermula dari sekelompok orang percaya yang bertempat tinggal di sekitar
wilayah Nainggulan dan sekitarnya yang merupakan warga GKJ Salatiga. Pada tahun 1966 di
Indonesia terjadi perubahan politik dan pergeseran kekuasaan. Pada saat yang sama terjadi
peningkatan jumlah warga Jemaaat GKJ Salatiga.32
Pada tanggal 31 Oktober 1982 dilakukan pendewasaan yang sudah diputuskan dalam
sidang majelis terbuka. Pada 26 Agustus 1984 jemaat memanggil seorang pendeta dari jambi
Pdt. Daniel Sukirman. Pada masa emiritusnya, majelis jemaat membutuhkan seorang tenaga
pendeta dan di hari kamis 16 Nopember 1995 terpilihlah calon pendeta Bp. Sari Frihono,
S.Ag lulusan Sekolah Tinggi Agama Kristen Surakarta dan ditahbiskan 7 Desember 1996.33
Pada rapat pleno Majelis Jemaat 14 Februari 2005, memutuskan untuk diberi
kesempatan kepada Pdt. Sari Frihono untuk studi lanjut di bidang Sosiologi Agama Program
Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana, agar ada peningkatan kualitas pelayananya.
Mengingat gereja ini terus berkembang dan jumlah jemaatnya 1.700 orang, Majelis
memutuskan untuk menambah seorang pendeta. Maka GKJST melakukan

seleksi dan

pemilihan para calon pendeta oleh jemaat 26 Nopember 2006, Sdr. Sri Bangun Wismono,
STh, terpilih sebagai vikaris untuk masa persiapan sebagi calon pendeta. Ia berasal dari
lulusan Falkultas Teologi jurusan kepedetaan Sekolah Tinggi Agama Kristen Marturia
Yogyakarta...34
Saat ini jumlah warga gereja ada 411 KK, terdiri atas warga dewasa 1.209 orang dan
warga anak 519 orang. Total jumlah warga gereja 1.728 orang (termasuk warga pepanthan :
Nyamat, Karanggodang, Glawan, dan Gombang Setro). Jumlah penatua 27 orang, pendeta
jemaat 1 orang, diaken 52 orang dan vikaris 1 orang.35

32
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3.2. Sistem Organisasi GKJST

Ketua
Majelis
Sekretaris
1 dan 2

Bendahara
1 dan 2

Ketua
bidang 2

Ketua
bidang 1

Ketua
bidang 3

Ketua
bidang 4

Sistem organisasi di GKJST menjelaskan bahwa dalam pembagian tugas baik itu
majelis maupun pendeta. Pendeta sebagai pemimpin dalam sebuah departemen saja dan di
dalam departemen yang lain ada yang betanggung jawab dalam departemen tersebut. Posisi
pendeta ada pada ketua bidang dua yang mana pendeta hanya menjalankan fungsinya sebagai
pelayanan selebih itu dikomodir oleh ketua yang lain. Meskipun demikian yang lain juga
turut hadir dalam mendampingi ketua, tapi tidak mempunyai wewenang yang mutlak.
Gambar bagan tersebut memberikan gambaran bahwa Badan Pengawas Klasis Salatiga
bagian Selatan 1 mempunyai 4 Bidang yakni:
1. Bidang Keesaan
Meliputi pertama, menangani masalah-masalah keesaan dan hubungan kerja sama
baik hubungan dengan gereja-gereja, lembaga gerejawi, pemerintah, dan lembaga
sosial/kemasyarkatan lainnya. Agama dan kepercayaaan lain. Kedua, mengadakan koordinasi
dengan

ketua,

dan

ketua

bidang

lainnya.

Ketiga,

melaporkan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada sidang klasis

evaluasi

dan

melalui Bapelklas.

Keempat, menjalin hubungan oikumenis dengan gereja tetangga. Kelima, mengikuti
Perkembangan sosial politik dan melakukan analisis berkaitan dengan persoalan hukum
dalam rangka pendampingan dan penggembalaan gereja-gereja KSBS. Keenam, melakukan
pendampingan terhadap Ministerium KSBS dan Forum Komunikasi Majelis KSBS. Dan
13

yang terakhir, menangani perencanaan, pelaksanaan dan laporan visitasi regular dan khusus
di gereja-gereja.36

2. Bidang Kesaksian dan Pelayanan
Pertama,

merencanakan

dan

menindaklanjuti

bentuk-bentuk

pemberitaan

penyelamatan Allah melalui Pesparawi, Pesparana/Pensina. Kedua, menangani diakonia
masyarakat (tanggul bencana) tingkat klasis dengan mengoptimalkan Crisis Center. Ketiga,
mendorong serta menumbuhkan semangat kemadirian gereja melalui program-program PEJ.
Yang berikutnya, mengadakan koordinasi kegiatan guru-guru PAK serta memikirkan
kesejahteraan

guru-guru

PAK.

Serta

yang

terakhir,

melaporkan

evaluasi

dan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada sidang klasis melalui Bapelklas.37

3. Bidang Pembinaan Warga Gereja
Pertama, merencanakan dan menindaklanjuti bentuk-bentuk pembinaan warga gereja,
sendiri atau kerjasama dengan lembaga pembinaan gerejawi, meliputi: bidang Anak, Remaja,
Pemuda, Dewasa, Adi Yuswa, Kelompok Profesi Pelajar dan Mahasiswa. Kedua,
mendampingi forum komunikasi pemuda klasis salatiga bagian selatan dan ketiga,
melaporkan evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada sidang klasis
melalui Bapelklas.38

4. Bidang Pengembangan Kepemimpinan
Pertama, mengusahakan peningkatan dan pengembangan kualitas warga gereja. Yang
selanjutnya, melakukan program pendampingan warga gereja yang duduk di pemerintahan
(eksekutif dan legistalif). Dan yang paling akhir adalah merencanakan kaderisasi calon
pemimpin jemaat.39

3.3 Awal Mula Terjadinya Konflik
Awal terjadinya konflik bermula dari permasalahan pribadi pendeta GKJ Salatiga
Timur, pendeta mengalami permasalahan di dalam keluarga. Pendeta tersebut mengalami
pergumulan karena istri dan mertua dari pendeta mengalami perselisihan yang sangat berat,
dan pendeta tersebut merasa tidak sanggup untuk menjadi seorang pemimpin keluarga yang
36
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bertanggung jawab. Peran pendeta sebagai pemimpin gereja, tidak dapat dijalani dengan baik,
karena sebagai seorang gembala ia tidak sanggup untuk melakukan pelayanan Sakramen
Kudus seperti perjamuan kudus dan sakramen untuk pernikahan.40 Berjalan waktu pendeta
tersebut memutuskan diri untuk dibimbing selama 2 tahun tapi tidak menghasilkan apa yang
diinginkan oleh majelis jemaat. Akhirnya pendeta tersebut ingin menanggalkan
kependetaannya. Setelah disampaikan dalam forum rapat majelis, ada beberapa yang
menyepakatinya dan sudah tertuang dalam surat yang peryataan untuk menaggalkan jabatan
yang dibuat oleh pendeta tersebut.41 Namun ada beberapa penatua dan diaken yang dari awal
mempertahankan pendeta agar tidak menanggalkan kependetaannya dalam artian tetap
melayani di jemaat. Dengan alasan bahwa pendeta juga manusia biasa, faktor-faktor inilah
yang menyebabkan perpecahan terjadi di kalangan majelis jemaat.42
Konflik kemudian berkembangan dan dipengaruhi oleh beberapa aktor penting yang
cukup mempunyai pengaruhi di dalam kehidupan berjemaat. Aktor yang dimaksudkan terdiri
dari majelis jemaat yang bertikai secara internal dalam organisasi gereja, dan ada beberapa
anggota jemaat di luar jabatan struktural gereja (baca: majelis) yang berpengaruh. Posisi
jemaat di sini terbagi dalam kubu-kubu atau pengikut dari aktor-aktor utama yang berkonflik
tersebut.
3.3.1. Pemahaman Penatua, Diaken dan Jemaat tentang Peran Pendeta
Konflik yang terjadi sangat dipengaruhi oleh pemahaman majelis jemaat tentang
tugas dari seorang pendeta. Majelis beranggapan bahwa

sebagai pemimpin, pendeta

seharusnya hanya melayani atau berkhotbah, karena dalam peran dan tugas lainnya di gereja
sudah ada yang bertanggung jawab.43 Secara organistorik pendeta berfungsi sesuai dengan
struktur dan peran dimana Ia ditempatkan. Secara sosiologis pendeta adalah seorang
pemimpin rohani, panutan atau teladan dan gembala.44 Sosok pendeta adalah yang benarbenar mulia, yang dikuduskan dan menerima hikmat serta bukan hanya memberi makan
domba tetapi mencari domba yang hilang. Dalam artian tahu kebutuhan jemaat, menjadi diri
sendiri dan bertanggung jawab dengan setiap putusan yang telah dipilihnya. 45 Secara

40

Hasil wawancara dengan Pdt. SF 8 April 2013
Dokumen Kasus Penguduran diri Pdt SF dari Jabatan Pendeta di GKJ Salatiga Timur
42
Hasil wawancara dengan Maya dan Sulis, Kamis, 12 September 2013
43
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44
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organisme pendeta adalah bagian dari gereja dan memiliki tugas khusus hanya membedakan
dari segi fungsinya.46
Seharusnya peran pendeta sebagai pemimpin tidak dibatasi oleh waktu, peran pendeta
bukanlah sebagai pegawai gereja menurut pandangan GKJST.47 Ada dua bagian dalam peran
pendeta sebagai pendeta, pertama secara normal yakni pekerja dalam aturan-aturan GKJST,
kedua Non Normal

yakni sangat dipengaruhi oleh sistem sehingga pendeta kehilangan

kreasi, inovasi, makna panggilan itu sendiri.48
3.3.2. Pendeta dan Pelayanan
Pemahaman pendeta dan pelayanan penting untuk memahami bagaimana pendeta
memaknai tugas panggilannya di jemaat terlebih konflik yang terjadi untuk itu, menurut Pdt.
Sri, pendeta adalah orang yang dipanggil melalui jemaat Tuhan untuk ditetapkan dalam
hidupnya, dikuduskan untuk dipersembahkan kepada Tuhan.49 Lebih lanjut mereka
mengatakan bahwa suatu yang nyata tentang sabda Tuhan baik itu perintah, nasihat, teguran
dan pengajaran tentang pastoral.50

Selanjutnya menurut Pdt. Sari, pendeta merupakan

seorang pekerja yang tidak diupah dan tindakan dari hamba yang merdeka melalui semua
umat.51
Menurut Pdt. Em. Waluyo, arti Pelayanan diambil arti pelayanan Meja, di mana
seorang raja memerlukan pelayan untuk menyediakan makan-minum yang baik dan
dipercayakan untuk menjaga kehidupan dan kesehatan. Dan pelayanan itu tunduk dan taat
tidak boleh membantah apa yang dikatakan oleh raja, sehingga dia berkorban hidup dan
perasaan untuk kepentingan rajanya. Jadi pelayanan adalah Tunduk, Taat dan Mengerti atas
perintah Tuhan dan harus sanggup dengar-dengaran Firman Tuhan. Pelayanan pendeta harus
memberikan diri demi kesejahteraan demi orang-orang yang dilayani sehingga seorang
pelayanan tidak memiliki hati yang keras tapi memiliki hati yang lembut dan mengusahakan
kenyamanan, Keselamatan, Kenikmatan dari orang-orang yang dilayani, bukan hanya sekedar
melakukan kerja. Sedangkan Pendeta Sri mengatakan pelayanan adalah suatu panggilan atau
mandat yang harus diwujudkan dalam pengajaran dan pastoral.52 Pelayanan adalah panggilan
atau tugas sebagai orang kristen dan tidak indentik dengan upah yang didasarkan dalam
Lukas 17:10 “Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang
46
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ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata: kami adalah hamba-hamba yang tidak
berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.” Pelayanan yang dilakukan
dengan kerendahan hati itulah jiwa seorang hamba.53
Pendeta adalah salah satu pemimpin jemaat dan pemimpin merupakan kolektif
kolegia dalam artian memimpin secara bersama-sama karena dalam sistem GKJST (Gereja
Kristen Salatiga Timur) adalah sistem Pesbeterial yang dimana kepemimpinan gereja adalah
kepemimpinan dewan yang lazim disebut majelis gereja dan ada 4 bagian yang disebut
sebagai pemimpin yaitu pertama, bidang Pembinaan warga Gereja (penatua dan diaken),
kedua Kesaksian dan pelayanan (pendeta), ketiga Penatalayanan (penatua dan diaken) dan
keempat bidang Keesaan (penatua dan diaken).54 Karena seorang gembala perlu hati yang
melayani dan mempunyai seni memengaruhi orang lain.55
3.3.3 Pemahaman Penatua dan Diaken tentang Penyelesaian Konflik di GKJST
Terdapat tiga pandangan utama mengenai penyelesaian konflik pertama ada penatua
dan diaken yang beranggapan bahwa yang bertanggungjawab dalam konflik ini adalah
pendeta yang bersangkutan atau yang mengakibatkan terjadinya konflik seperti yang
tercermin dari pernyataan berikut ini. “Menurut saya pendeta yang bersangkutan yang paling
bertanggungjawab terhadap masalah ini”. 56
Kedua ada yang beranggapan bahwa secara organisasional majelis jemaat GKJST
secara keseluruhan yang paling bertanggungjawab dalam penyelesaian konflik ini dapat
dipahami dari pernyataan. “Menurut saya

Majelis yang bertanggungjawab secara

57

organisasi...”

Ketiga ada pula yang beranggapan bahwa baik GKJST dan sinode yang
bertanggungjawab terhadap penyelesaian konflik ini secara organisasional. Hal ini tergambar
dari pernyataan berikut ini: “menurut saya seharusnya yang bertanggungjawab bersamasama baik GKJST, Klasis, Maupun Sinode....”58
Pandangan yang terakhir lebih menekankan kesatuan GKJST dengan klasis dan
sinode. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut maka secara keseluruhan pandangan-
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pandangan inilah yang sangat dominan di kalangan penatua dan diaken terutama dalam
menyelesaikan konflik.
3.3.4. Pemahaman Pendeta GKJ Salatiga Timur tentang Konflik
Menurut Pdt. Bangun, Konflik adalah sebuah pergumulan, kesalahpahaman,
miskomunikasi bisa antar personal (internal) maupun kolektif (eksternl).

Selanjutnya

menurut Pdt. Sari konflik merupakan sesuatu yang manusiawi atau wajar, kita tidak boleh
menganggapnya negatif karena seringkali Tuhan menginjinkan konflik ada. Agar manusia
berkembang dan bisa berpikir jauh lebih dalam atau dengan kata lain mengeksplor
kehidupan. Jadi konflik dalam hal ini justru sangat baik dalam dinamika kehidupan, bukan
berarti suka berkonflik atau suka bertempur tetapi kita memandang konflik secara positif.59

3.3.5. Pemahaman Pendeta GKJST terhadap Penyelesaian Konflik
Menurut Pdt. Waluyo, penyelesaian konflik yang terjadi di GKJST seharusnya netral,
tidak membela kelompok tertentu, tidak menghakimi, tidak memaksa dan dilakukannya
konseling pastoral.60 Menurut Pdt. Bangun, konflik personal seharusnya diselesaikan secara
pribadi dengan memahami secara baik masalah tersebut dan secara bersama-sama
menggunakan media dalam berkhotbah, harus ada diskusi agar dapat berpikir ke depannya
dengan baik.61 Sedangkan menurut Pdt. Sari, jangan menghindari konflik harus disadari
bahwa konflik itu ada, ukuran yang digunakan adalah ilmu ketuhanan yang memanusiakan
manusia, dan gereja juga demikian. Nilai-nilai ini seharusnya dijunjung tinggi dalam
penyelesaian konflik akan tetapi di sisi yang lain konflik juga perlu dilihat dari bidang ilmu
bukan hanya teologi melainkan antropologi dan pelayanan gereja lainnya.62
3.3.6. Pemahaman Penatua dan Diaken

terhadap Sikap Pendeta dalam

Penyelesaian Konflik
Pada dasarnya pendeta harus mampu mendatangkan kebaikan atau menempatkan diri
atau dengan kata lain memberikan kesejukan dan kalau memang pendeta cinta Tuhan maka
umat-Nya juga dicintai bukan memencah belah sebuah jemaat. Seandainya pendetanya yang
mendatangkan masalah maka si sumber masalah harus mengundurkan diri sehingga tidak ada
perpecahan.63 Pendeta tetap menyuarakan suara kenabiannya dalam sebuah permasalahan.64
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Sikap seorang pendeta dalam menyelesaikan suatu masalah merupakan sikap yang
harus tahu akan situasi yang terjadi. Dengan kata lain bahwa pendeta sebagai pemimpin
jemaat harus bisa menempatkan diri dalam masalah yang terjadi dalam jemaatnya.65

4. ANALISA MASALAH
4.1. Faktor-Faktor Penyebab Konflik Gereja Kristen Jawa Salatiga Timur
Dilihat dari akar permasalahan dari hasil penelitian tentang Faktor-faktor yang
menyebabkan perpecahan gereja maka terdapat aktor-aktor utama yakni pendeta, penatua,
diaken dan beberapa anggota jemaat yang mempunyai pengaruh dalam kehidupan bergereja
di GKJST. Berikut ini merupakan pandangan-pandangan mereka tentang konflik dan
penyelesaiannya.
Pandangan pertama berawal dari ketidaksanggupan pendeta dalam melayani sakramen
kudus karena faktor permasalahan internal dalam keluarga. Kedua pandangan penatua dan
diaken yang merasa kurangnya koordinasi atau komunikasi yang baik di antara sesama
majelis. Ketiga anggota Jemaat yang mempunyai pengaruh dalam kehidupan bergereja.
Berpandangan bahwa konsekuensi dari konflik adalah membagi jemaat menjadi dua bagian
besar atau pendirian jemaat baru.
Konflik adalah sesuatu yang normal dalam hubungan antar pemimpin, dan konflik
merupakan penggerak perubahan.66 Karena itu, konflik tidak selalu merugikan kadangkadang dalam batas-batas tertentu justru sangat bermanfaat bagi penciptaan perilaku yang
efektif dalam organisasi sebab konflik merangsang perubahan sosial terutama dalam
kehidupan bergereja.67 Berdasarkan pemahaman tersebut

dapat dimaknai bahwa

permasalahan yang mengakibatkan perpecahan ini sebenarnya proses dimana gereja
bertumbuh menjadi lebih dewasa.
Perpecahan yang terjadi tentunya akan mengakibatkan gereja bertumbuh secara iman
dan berpikir jauh lebih dalam atau dengan kata lain mengeksplor kehidupan sehingga dalam
hal ini perpecahan yang dilihat dalam sudut pandang konflik ini justru sangat baik dalam
dinamika kehidupan, secara positif.68 Penulis setuju dengan pemahaman yang demikian
hanya saja yang perlu diperhatikan dalam proses penyelasaian konflik menurut penulis adalah
64
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sikap yang mau mendengarkan, mengikuti aturan yang sudah disepakati bersama dan tidak
menganggap konflik sebagai sebuah beban atau masalah yang sangat berat dalam kehidupan
bergereja sebab pada konteks kasus ini majelis jemaat maupun warga jemaat beranggapan
bahwa konflik ini sebagai sesuatu masalah yang sangat berat untuk di selesaikan dan menjadi
sebuah beban tersendiri dalam kehidupan bergereja.
Namun sebuah masalah jika dipila-pila merupakan sesuatu hal yang mulanya sangat
sederhana dan terkait dengan benturan-benturan kepentingan kecil yang kemudian menjadi
besar. Konflik atau perpecahan yang muncul polanya sama sebab hal ini berawal dari
perbedaan pendapat atau terjadinya pertentangan status kependetaan, pendeta yang melayani
di jemaat. Hal ini artinya sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Adam Kuper dan Jessica
Kuper yang berpendapat bahwa konflik sosial bisa diartikan menjadi dua hal, yakni yang
pertama adalah perspektif atau sudut pandang tertentu di mana konflik dianggap selalu ada
dan mewarnai segenap aspek interaksi manusia dan struktur sosial.

4.2. Peran Penatua dan Diaken dalam Menangani Konflik
Dilihat dari struktur organisasi gereja yang lebih memberikan wewenang penuh
kepada majelis jemaat, karena sistemnya menganut sistem presbiterial sinodal dalam
mengatur kehidupan bergereja maka terdapat interaksi sosial yang tidak berjalan sesuai
dengan asas-asas bergereja. Secara konkrit pada konteks oganisasi peran penatua sebagai
ketua majelis jemaat tidak dapat berjalan dengan baik dalam mengambil fungsi, kontrol, di
organisasi. Hal ini menunjukkan tidak terjalin kerjasama antar penatua dan diaken dengan
baik khususnya penatua dan diaken yang berkonflik. Sebagai bukti nyata yang meperlihatkan
kurangnya kerjasama yang baik hadir dalam bentuk komunikasi dalam organisasi antara
penatua dan diaken. Masing-masing saling berbeda pendapat dan mempertahan apa yang
diyakininya benar. Secara ideal tentunya ketua majelis jemaat (penatua) harusnya dapat
membangun komunikasi yang baik dalam organisasi untuk mengorganisir perbedaanperbadaan yang ada sebagai dinamika organisasi. Selanjutnya memahami dan melaksanakan
kerja sama sebagai sebuah team karena mereka adalah satu kesatuan.
Teologi Paulus tentang gereja sebagai tubuh Kristus sesungguhnya juga telah
memberikan penegasan yang tegas bahwa meskipun mempunyai tugas dan peran yang
berbeda-beda dalam gereja (secara organisasi) tetapi individu-individu yang ada didalamnya
merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan (Efesus 1: 22 ; Kolose 1:18).69 Pandangan
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tersebut memberikan makna mendalam bahwa didalam Kristus telah berakhir atau tidak
dijumpai segala perbedaan yang memisahkan dan ikatan yang membelenggu sehingga
kesatuan gereja sebagai Tubuh Kristus selain mengatasi kepelbagaian, juga merupakan
“penampakan” dari tubuh Kristus. Artinya bahwa sebagai sebuah gereja diperlukan sikap
saling pengertian, dan komunikasi yang diarahkan sebaik mungkin untuk mendapatkan
kesepakatan dengan kesadaran akan kepelbagaian dan perbedaan-perbedaan yang ada.70
Kepercayaan diantara sesama

juga menjadi hal yang penting dalam menangani

masalah ini sebab menurut Fisher dkk, konflik terjadi karena adanya masalah yang
menyebabkan ketidakpercayaan, dan akhirnya menyebabkan permusuhan antar kelompok.71
Kenyataan ini juga yang diperlihatkan dalam perpecahan yang terjadi di GKJST sebab
terdapat kubu-kubu atau kelompok yang setuju dan tidak setuju. Secara internal majelis
jemaat dalam kondisi seperti ini perlu memperbaiki kohesi lewat komunikasi yang baik dan
berlandaskan gereja adalah tubuh Kristus dengan melepaskan segala gengsi.72 Sehingga dari
sini majelis akan menjadi teladan bagi jemaat sebab sumber perpecahan atau salah satu faktor
penting terjadinya perpecahan yang utama terjadi di kalangan majelis sehingga menyebabkan
hubungan yang kurang harmonis dan membentuk kubu-kubu atau kelompok di dalam
kehidupan bergereja GKJST.
Hal terpenting lainnya dalam upaya mengambil sikap yang tepat ketika melihat
konflik ini menurut Gaylor Noiyce, dalam bukunya tanggung jawab etis pelayanan jemaat
menekankan bahwa dibutuhkan profesionalisme dan kebijaksanaan dalam bersikap maupun
membuat suatu keputusan atau berdasarkan kode etik pastoral.73 Terutama dalam kehidupan
berjemaat. Profesionalisme yang dimaksud meskipun dalam konteks sebagai seorang pendeta
namun penekanan inipun (Profesionalisme) seharusnya juga ada pada majelis jemaat yang
berkonflik dengan mempertimbangkan akar rumput permasalahan atau faktor-faktor yang
menyebabkan konflik yang melibatkan pendeta, majelis jemaat (penatua, dan diaken) hingga
terbentuk kubu-kubu dalam jemaat dan sisi teologisnya sebagai seorang gembala atau teladan
di dalam jemaat.
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4.3. Peran Pendeta dalam Menangani Konflik
Membahas mengenai peran pendeta dalam menangani konflik terdapat dua sudut
pandang utama. Pertama dari pendeta yang bermasalah, dan dari pendeta yang dipercayai
untuk mengelola konflik yang terjadi.
Secara teologis fungsi pengembalaan atau tugas pastoral seorang pendeta dipahami
dari sudut pandang konflik ada pada fungsi rekonsiliasi. Pada konteks kasus ini pendeta yang
bermasalah, dan yang dipercayai mengelola konflik seharusnya mampu untuk menumbuhkan
sikap saling memaafkan atau mengampuni sebab menurut Lewis Cosser, aspek-aspek
penerimaan kohesi sosial menjadi sangat penting dalam kelompok maupun antar kelompok
karena ia memahami bahwa konflik dalam masyarakat akan memperkuat hubungan sosial.74
Berdasarkan pandang tersebut dapat dipahami bahwa ketika konflik atau perpecahan
di gereja terjadi gereja dapat mengelola konflik dengan menjalankan fungsi pastoral terutama
rekonsiliasi dan sikap saling memaafkan yang difasilitator oleh pendeta yang bermasalah
maupun yang dipercayai mengelola konflik. Di sini secara sosiologis pendeta merupakan
aktor kunci dalam memperkuat hubungan sosial dalam kehidupan bergereja, karena masalah
ini sangat tergantung pada sejauh mana pendeta memimpin dan mengarahkan konflik di
jemaat. Secara nyata fungsi kepemimpinan pendeta mengelola konflik dapat dinilai dari
caranya dalam melayani di jemaat yang berkonflik untuk membangun sikap saling terbuka
dan menerima diantara yang berkonflik.
Pendeta dalam menangani konflik akan sangat efektif jika memahami bahwa konflik
merupakan sesuatu yang membawa perubahan atau pembaharuan di dalam gereja. Peran
pendeta pada dasarnya dalam konflik ini adalah mengusahakan agar pihak-pihak yang
berkonflik dapat menemukan kesepakatan melalui dialog-dialog yang secara teologis
membawa perubahan sikap dan pandangan sebab dilihat dari perpecahan yang terjadi telah
menghasilkan dan menetapkan garis batas antar dua kelompok dalam struktur sosial yang
besar di dalam gereja.75 Struktur konflik yang demikian menyebabkan, masalah ini harusnya
dilihat secara utuh sebagai konflik sosial terutama yang berfokus pada perbedaan pandangan
yang berakibat pada sikap hidup bergereja sehari-hari di dalam jemaat. Alasannya karena
akibat dari perpecahan ini secara negatif terlihat bahwa adanya pertentangan atau persaingan
ideologi, bahkan menjurus pada diskriminasi-diskriminasi pemikiran.76
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Lebih lanjut konflik atau faktor-faktor perpecahan ini sebenarnya juga didukung oleh
konflik realistik77 yang berasal dari tuntutan-tuntutan kekecewaan yang menimbulkan pro dan
kontra di dalam gereja terhadap sikap pendeta yang bermasalah maupun sesama majelis
jemaat yang bertikai oleh sebab itu hal ini merupakan dasar berpikir utama agar dapat
memahami perpecahan ini secara holistik dengan memperhatikan dampak positif maupun
negatif dari perpecahan tersebut. Sikap dan pemahaman yang holistik yang dimaksudkan
terutama pada memahami konflik atau perpecahan dengan sikap realistis.78 Sikap ini artinya
pihak yang berusaha menjadi penengah agar dapat bersikap tegas dan kritis kemudian pihak
yang terlibat agar mau terbuka dengan segala masukan dan kritikan bahkan tanpa dendam
untuk memahami peran dan tanggung jawabnya dalam pelayanan bukan hanya sebatas
konseptual melainkan dalam praktek hidup nyata terutama dalam usaha untuk mengatasi
permasalahan ini sebab pada dasarnya Paulus melihat kehidupan gereja sebagai sebuah
kesatuan atau persaudaraan yang hidup dalam kelompok yang seharusnya menyatu dalam
peran dan tanggung jawabnya masing-masing di gereja.79
Sikap Paulus yang secara kritis dan tegas tersebut terhadap konflik yang terjadi pada
zamannya itu menyebabkan penulis kemudian memahami bahwa seharusnya peran pendeta
meskipun secara struktur ada di bawah ketua majelis jemaat yakni penatua, namun Pendeta
sebenarnya adalah pemimpin jemaat yang tidak boleh kehilangan fungsi kontrol. Fungsi
kontrol yang dimaksudkan adalah perannya sebagai gembala,80 yang bertugas untuk
menjalankan fungsi pastoral, mendidik, menasehati secara rohani dan mengontrol jemaat
dalam kehidupan bergereja termasuk majelis jemaat disini ketegasan sikap sebagai seorang
pendeta menjadi penekanan yang sangat penting sehingga pendeta tidak kehilangan fungsinya
sebagai seorang gembala yang mengembalakan domba atau jemaat termasuk majelis jemaat.
Berdasarkan pemahaman mengenai peran majelis jemaat secara umum (pendeta,
penatua dan diaken) penulis kemudian berpendapat bahwa secara sederhana, faktor-faktor
yang menyebabkan perpecahan dalam gereja perlu dilihat dari masalah utama yang paling
sederhana untuk mengidentifikasi sedetail mungkin akar-akar masalah ketidakadilan atau
ketidakpuasan yang menyebabkan perpecahan dengan sikap yang dewasa baik dalam
menyampaikan pemahaman yang bertentangan maupun sikap atau tindakan yang dilakukan
sebagai bagian dari implikasi penyelesaian konflik internal gereja. Sikap yang dimaksudkan
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secara langsung adalah keterbukaan, menerima kritikan, melepaskan ego atau gengsi, dan
terlebih aktor inti dari penyebab perpecahan yang terjadi perlu bersikap profesional dalam
pelayanan kejemaatan berdasarkan etika pastoral yang sebenarnya sudah dilakukan oleh para
murid terdahulu dalam menghadapi konflik internal dalam komunitas gereja khususnya
mengenai masalah ideologi, atau perbedaan pandangan teologis dan yang langsung terlihat
pada praktek hidup sehari-hari terutama dalam upaya menyelesaikan konflik.
Secara lebih mendalam ketika membahas teologi yang dibangun untuk mendasarkan
resolusi konflik yang terjadi, pemahaman yang mendasar terhadap setiap perpecahan di
gereja khususnya GKJST maupun gereja pada umumnya perlu memahami bahwa pada
dasarnya komunitas kristen dituntut agar saling mendengar dan berbicara tentang damai
sejahtera. Makna membawa damai sejahtera membawa pesan yang mendalam terhadap
hubungan Allah dan manusia yang sempat rusak dan kemudian terjadi rekonsiliasi melalui
penebusan Yesus Kristus, oleh sebab itu konflik atau perpecahan ini jika dibawa dalam
persoalan moral, lebih ke arah turunnya nilai-nilai moralitas dan spritualitas dan
mengesampingkan kesaksian dan penalayanan yang selama ini atau sebelum konflik sudah
terbangun dengan kehidupan gereja yang sangat harmonis.81 Hal ini kemudian yang menjadi
sesuatu yang perlu dipertimbangkan dalam membuat keputusan yang memuat kepentingankepentingan yang ada di dalam jemaat mengenai penanganan perpecahan gereja ini.

5. PENUTUP
5.1.

Kesimpulan
Faktor-faktor yang menyebabkan perpecahan GKJ Salatiga Timur adalah pertama

persoalan pribadi dari pendeta dalam keluarga yang berakibat pada pelayanan gereja. Kedua
akibatnya menimbulkan pro kontra dalam pemahaman majelis jemaat (penatua dan diaken).
Terhadap status kependetaan dan penatalayanannya di jemaat. Persoalan ini dalam
perkembangannya kemudian dipahami bukan hanya sekedar permasalahan pribadi pendeta
melainkan permasalahan konflik perbedaan pandangan yang melibatkan pendeta dan penatua
maupun diaken serta beberapa aktor di luar jabatan fungsional gereja yang berperan penting
dalam konflik di jemaat GKJST.
Berdasarkan persoalan tersebut penulis menganalisis bahwa diperlukan nilai-nilai
kristiani seperti: kasih, pengampunan, kepercayaan, profesionalisme, melepaskan ego
maupun gengsi, rendah hati dalam mengatasi perpecahan dalam gereja secara internal. Dasar
81
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pemahaman ini dibangun oleh contoh pengalaman komunitas gereja di masa lalu dalam
menghadapi konflik atau perpecahan khususnya dalam hal perbedaaan pandangan di antara
para murid dan jemaat.
Konflik di masa lalu (komunitas gereja) sebenarnya tercermin di masa kini melalui
hubungan antara pendeta dan majelis jemaat. Dalam banyak kasus yang ditemukan di gerejagereja masa kini konflik merupakan bukti nyata yang memperlihatkan perbedaan-perbedaan
yang dapat berakibat baik maupun buruk bagi kehidupan bergereja pada umumnya. Hal ini
dikatakan demikian karena tidak jarang buah dari konflik ini mengakibatkan munculnya
gereja baru atau hasil dari konflik mengakibatkan perpecahan yang berujung pada pendirian
jemaat baru. Hal ini memang di satu sisi dianggap sebagai jalan yang terbaik namun disisi
yang lain jalan ini bukanlah satu-satunya penyelesaian yang efektif sebab ketika berkaca dari
dalam gambaran teologi Paulus dan apa yang dilakukannya untuk menangani konflik di
jemaat khususnya mengenai perbedaan pandangan atau ideologi mengenai suatu teologi yang
berkembang pada saat itu. Paulus tidak menghendaki adanya perpecahan oleh sebab itu,
fungsi pastoral dari seorang pendeta yang dinilai sebagai figur gembala yang dapat
mengayomi sangat penting untuk diperhatikan dalam memimpin jemaat. Di sisi yang lain
karena gereja merupakan satu tubuh maka sudah seharusnya berbagai macam anggota bekerja
sama untuk mewujudkan misi gereja, terutama dalam menghadapi konflik internal gereja
dengan sikap yang sesuai dengan kehendak Kristus sebagai Kepala Gereja.

5.2.

Saran
Belajar dari kasus ini, adapun saran yang bisa diberikan kepada gereja setempat

adalah sebagai berikut:
1. Gereja seharusnya membangun dasar teologis yang kuat dalam mengelola perbedaanperbedaan yang ada, baik dalam hal pikiran maupun tindakan khususnya dalam hal
menangani kasus semacam ini.
2. Sebagai pelayan Kristus seharusnya Majelis Jemaat (penatua, diaken) termasuk orang
yang mempunyai pengaruh dalam jemaat, agar dapat melihat konflik ini sebagi sesuatu
yang dapat berakibat positif maupun negatif. Oleh sebab itu, diperlukankan sikap yang
terbuka, bijaksana dan profesional untuk bersama-sama menangani masalah ini.
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