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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I. Latar Belakang Masalah 

Dalam suatu masyarakat terdapat sebuah sistem dan komponen yang mendukung 

eksistensi komunitas. Komponen itu antara lain agama, kewarganegaraan, identitas suku, 

persaudaraan, gotong royong, persatuan dan kesatuan. Apabila ada kelompok baru yang 

ingin merubah atau berusaha mematikan komponen itu maka akan mempengaruhi 

eksistensi komunitas. Hal ini juga dapat terjadi berkaitan dengan kehadiran sebuah sekte 

dalam agama. Fenomena kelahiran sebuah sekte dapat terjadi di setiap agama dimana 

ajarannya akan berbeda dengan mainstream, bahkan memiliki kemungkinan terjadi 

penyimpangan. Penyimpangan itu ada yang tidak meresahkan, dan ada juga yang 

meresahkan. Masyarakat Indonesia pun tidak lepas dari fenomena ini. 

Sebuah sekte dalam gereja dapat diartikan persekutuan Kristen yang kecil. Sekte 

tersebut dengan sengaja memisahkan dirinya dari gereja-gereja (yang besar), dengan dalih 

bahwa gereja telah mengabaikan beberapa pokok yang penting dalam kepercayaan 

Kristen. Pokok ajaran termaksud ingin diteguhkan kembali oleh sekte, sehingga mereka 

menganggap dirinya sebagai pernyataan yang lebih murni dan sempurna dari gereja yang 

ada. Tetapi di satu sisi, pemahaman demikian justru menekankan pokok iman Kristen 

dengan berat sebelah, misalnya pertobatan dan pengudusan hidup; persekutuan anggota 

jemaat dan jabatan umum semua orang percaya; karunia-karunia roh; penantian akan 

kedatangan Yesus yang kedua kali, dan sebagainya. Keberadaan sekte dengan tujuan 

untuk memurnikan kembali ajaran gereja, ternyata tidak lepas dari kekeliruan memahami 

kebenaran Alkitab.
1
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Untuk masuk dalam sebuah analisa terhadap fenomena sebuah sekte agama 

Kristen, maka kita perlu melihat terlebih dahulu definisi agama, dari sudut pandang ilmu 

sosiologi. Menurut Elizabeth K. Nottingham, agama merupakan suatu sarana kebudayaan 

bagi manusia dan dengan sarana itu dia mampu menyesuaikan diri dengan pengalaman-

pengalamannya dalam keseluruhan lingkungan hidupnya; termasuk dirinya sendiri, 

anggota-anggota kelompoknya, alam, dan lingkungan lain yang dia rasakan sebagai 

sesuatu yang transendental (tidak terjangkau penalaran manusia).
2
 

Gereja yang merupakan bagian dari agama adalah sebuah organisasi yang terus 

mengalami perkembangan dan pembaharuan. Perkembangan yang dialami oleh gereja, 

tidak hanya berkaitan dengan pertambahan jumlah pengikut, tetapi juga berkaitan dengan 

jumlah aliran dalam gereja yang secara jumlah mengalami peningkatan. Fakta ini pada 

akhirnya mendorong pemerintah untuk mengambil sebuah kebijakan, yaitu mengeluarkan 

surat himbauan yang diedarkan oleh Direktur Jenderal Bimas Kristen Protestan pada 

tahun 1989, untuk mengurangi jumlah organisasi gereja yang baru.
3
 Di satu sisi, 

pertambahan jumlah aliran dalam gereja adalah hal yang membanggakan atau 

mengandung nilai positif. Namun di sisi lain, kita juga perlu mencermati bahwa kehadiran 

berbagai aliran dalam gereja, dapat memunculkan reaksi negatif atau penolakan oleh 

komunitas agama atau kelompok masyarakat. 

Pada umumnya, reaksi yang demikian terjadi apabila ada perbedaan, baik yang 

berkaitan dengan dogma, maupun tata cara beribadah yang berbeda antara aliran baru 

dengan aliran utama dalam agama. Gejala yang demikian, dianggap sebagai bentuk 

penyimpangan dari aliran utama. Salah satu aliran yang kehadirannya sangat fenomenal, 

juga dipahami sebagai aliran yang menyimpang dari ajaran gereja aliran utama yaitu saksi 
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Yehova. Situasi ini dapat melahirkan tindakan ekstrim dari kelompok yang berada di luar 

saksi Yehova. Seperti yang terjadi di Poso ketika ada aksi pelemparan batu terhadap 

rumah ibadah saksi Yehova pada tanggal 22 Juni 2011, pukul 22:00 WITA.
4
 Sejak Mei 

2011 di Kelurahan Kawua, Kecamatan Poso Kota Selatan, telah dibangun gedung gereja 

saksi Yehova yang dikenal dengan sebutan “Balai Kerajaan Saksi-Saksi Yehuwa”.
5
 Sejak 

berdirinya gedung gereja tersebut, para pengikut saksi Yehova semakin gencar dalam 

melakukan gerakan penginjilannya. 

Berdasarkan hal di atas, maka kita dapat melihat bahwa kemajemukan agama di 

tengah masyarakat Indonesia, tampaknya rawan konflik. Untuk itu, perlu diupayakan 

kehidupan yang mencerminkan kerukunan antar umat beragama. Kerukunan umat 

beragama ini, merupakan salah satu penunjang terhadap keberhasilan pembangunan di 

negara kita.
6
 Dengan motivasi kerukunan ini pula, maka perlu diambil keputusan yang 

bijak berkaitan dengan fenomena saksi Yehova, agar tidak terjadi kendala terhadap 

pembangunan di Indonesia, secara khusus di Poso. 

Berkaitan dengan hal itu, situasi yang terjadi di Poso dapat dikatakan dalam 

proses pemulihan untuk membangun kembali sikap percaya di antara umat beragama. 

Apabila tidak ada upaya untuk mengatasi keresahan yang ditimbulkan berkaitan dengan  

fenomena saksi Yehova ini, maka akan mengganggu kerukunan antar umat beragama. 

Bagi non-Kristen, saksi Yehova dipahami identik dengan Kristen Protestan. Sehingga 

pola penginjilan yang mereka lakukan kemungkinan akan dipahami sebagai tindakan 

kristenisasi terhadap masyarakat yang non-Kristen. Untuk itu, perlu dikaji hal-hal yang 
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berkaitan dengan faktor yang menyebabkan keberadaan saksi Yehova ini meresahkan 

masyarakat, bukan hanya di lingkungan Kristen sendiri, tetapi juga di luar Kristen. 

Hal lain yang menimbulkan keresahan dengan keberadaan saksi Yehova ini 

adalah sikap dan cara mereka dalam melakukan misi untuk menyebarkan dogma. Dalam 

pola yang mereka kembangkan, mereka membagikan bacaan-bacaan dan selalu berupaya 

melakukan diskusi yang membandingkan dogma antara Yehova dan aliran yang lain 

khususnya Protestan sebagai aliran utama. Diskusi itu sendiri tidak dapat dipandang 

sebagai sebuah bentuk dialog agama yang menghargai perbedaan di tengah perbedaan 

yang ada, tetapi lebih condong pada upaya saksi Yehova menarik pengikut agama lain 

untuk menjadi anggota dari saksi Yehova. Bahkan tidak jarang saksi Yehova 

menunjukkan kelemahan dari dogma ajaran lain, dengan maksud untuk menempatkan 

dogma mereka pada posisi yang lebih benar. 

Berdasarkan situasi demikian, sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Kawua
7
, 

maka mulai bermunculan keluhan dari anggota masyarakat yang pernah dikunjungi oleh 

saksi Yehova. Dalam diksusi yang pernah mereka lakukan, mereka merasa telah 

disudutkan karena perbedaan dogma dan perbandingannya, yang dapat dilihat sebagai 

salah satu upaya dari saksi Yehova untuk menempatkan mereka pada posisi yang benar. 

Ini menjadi salah satu dampak negatif  yang tersirat, dimana dapat menuju pada krisis 

iman.  Perkunjungan dan diskusi itu tidak hanya terjadi satu kali, tetapi berulang-ulang.  

Asumsi awal yang ada dalam pikiran masyarakat adalah bahwa saksi Yehova 

masuk dalam kategori aliran sesat, yang sangat mempengaruhi masyarakat, dimana 

mereka menunjukkan sikap “sentimen aliran agama”. Pada akhirnya, keresahan 

masyarakat ini melahirkan pertanyaan dalam diri mereka: Siapa dan bagaimana saksi 

                                                           
7
 Kelurahan Kawua adalah salah satu wilayah pemerintahan yang terletak di Kecamatan Poso Kota 

Selatan, Kabupaten Poso. Daerah ini adalah tempat dimana Penulis melakukan Pra-penelitian dan Penelitian 
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Yehova itu sebenarnya? Mengapa mereka melakukan pengajaran dogma terhadap orang-

orang yang sudah menganut agama tertentu? 

 

II. Identifikasi Permasalahan 

Sekalipun mengaku sebagai bagian dari umat Kristen yang menggunakan Alkitab 

sebagai pedoman pengajarannya, namun kehadiran aliran ini menimbulkan keresahan dari 

kelompok masyarakat dimana mereka berada.
8
 Jika dibiarkan, keresahan tersebut 

berpotensi merusak kehidupan beragama di Indonesia. Aliran ini sempat dilarang oleh 

pemerintah Indonesia melalui keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-129/JA/12/1976. 

Dalam perkembangan selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 2001 larangan tersebut dicabut 

melalui Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP 255/JA/06/2001 dan terdaftar di 

Departemen Agama (Bimas Kristen Protestan), dan berdiri sebagai sebuah Gereja resmi 

di Indonesia. 

Gerakan saksi Yehova yang demikian, menimbulkan reaksi negatif dari 

masyarakat sekitar.
9
 Ada ungkapan-ungkapan, bahkan sikap negatif yang seringkali 

muncul sebagai reaksi dari keresahan yang ditimbulkan oleh saksi Yehova. Ungkapan itu 

seringkali disampaikan ketika saksi Yehova berkunjung ke rumah-rumah, antara lain: 

“Kami sudah percaya kepada Yesus sebagai Juruselamat, jadi tidak ada gunanya kami 

diinjili lagi. Alangkah baiknya kalau saudara menginjil kepada orang yang bukan 

Kristen”. Apa yang dilakukan oleh saksi Yehova ini, oleh beberapa orang digambarkan 

sebagai “kegiatan mencuri domba di kandang domba lain”. 
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Sikap negatif yang seringkali ditunjukkan oleh masyarakat adalah tidak 

memperbolehkan saksi Yehova masuk ke dalam rumah. Sikap ini dilatarbelakangi oleh 

pengetahuan mereka bahwa ketika seorang yang bertamu dan mengatasnamakan diri 

sebagai pengikut saksi Yehova, maka pastilah mereka akan diinjili. Jika hal ini terus 

terjadi, maka suatu kondisi yang akan terbentuk adalah sikap anti terhadap keberadaan 

saksi Yehova di tengah masyarakat, bahkan dapat mengancam kerukunan hidup 

masyarakat. Ibu Astuti, yang memiliki hubungan darah dengan seorang pengikut saksi 

Yehova, mengatakan bahwa: 

“saya melarang saudara saya itu, untuk mengajarkan anak-anak saya, ajaran yang 

berasal dari Yehova. Karena saya seringkali menitipkan anak-anak kepadanya, ketika bekerja 

atau ada urusan lain yang membuat saya tidak bisa bersama dengan anak-anak. Bahkan saya 

mengancam, kalau sampai dia melanggarnya, saya tidak segan untuk memukulnya”.
10

 

 

Dari ungkapan tersebut, maka saya mengambil satu kesimpulan bahwa hubungan 

persaudaraan yang erat sekalipun, dapat terganggu dengan pola pelayanan dari pengikut 

saksi Yehova. Apalagi ketika kita kaitkan dengan kehidupan masyarakat sebagai 

kelompok yang lebih besar dari keluarga dan tidak memiliki hubungan yang erat, maka 

akan menimbulkan persoalan yang lebih besar pula. 

 

III. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah, berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap 

keberadaan saksi Yehova, maka pertanyaan yang hendak diangkat dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena Yehova di Kelurahan Kawua? 

2. Apa dampaknya terhadap kehidupan masyarakat di Kelurahan Kawua? 

Penelitian ini dilakukan dalam upaya untuk melihat dan menganalisa tanggapan 

masyarakat terhadap saksi Yehova. Judul penelitian ini adalah: 
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“Dampak Keberadaan Saksi Yehova terhadap Kehidupan Masyarakat 

di Kelurahan Kawua” 

 

IV. Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada upaya untuk mendeskripsikan tanggapan dan dampak 

keberadaan saksi Yehova terhadap kehidupan masyarakat di Kelurahan Kawua. 

 

V. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan tanggapan masyarakat terhadap saksi Yehova di Kelurahan Kawua. 

2. Mendeskripsikan dampak keberadaan saksi Yehova terhadap kehidupan masyarakat 

di Kelurahan Kawua. 

 

VI. Signifikansi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif: 

1. Dalam bidang akademika, memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang teologi 

agama-agama. 

2. Bagi masyarakat: 

a. Dapat melihat dan memahami keberadaan saksi Yehova sebagai bagian dari 

realitas sosial dalam masyarakat. 

b. Dapat memahami pluralisme agama dari sudut pandang positif sehingga mampu 

menghindari sikap eksklusif terhadap saksi Yehova. 

c. Mencegah konflik, memupuk persaudaraan, kedamaian dan ketenangan dalam 

kehidupan yang plural. 
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VII. Kajian Teori 

Untuk mengkaji dan menganalisa permasalahan ini, maka dipandang perlu 

melihat kajian teori yang berkaitan. Teori yang akan dipakai adalah teori tentang 

struktural fungsionalisme, berdasarkan pemikiran Robert K. Merton. 

 

VIII. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan 

kualitatif. 

2. Dalam upaya untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah, maka 

teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah: 

 Observasi, dimana penulis terjun langsung ke lapangan untuk mengamati 

perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian, serta mencatat 

temuan-temuan penting yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam 

pengamatan ini, penulis mencatat aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian. 

 Wawancara, dengan pertanyaan-pertanyaan tidak terstruktur dan bersifat 

terbuka kepada partisipan atau kepada informan kunci. Hal ini untuk melihat 

reaksi masyarakat terhadap keberadaan saksi Yehova yang meresahkan.
11

 

 Focus Group Discussion, yaitu diskusi bebas yang akan dilakukan bersama 

dengan tokoh agama yang ada, dan beberapa anggota masyarakat yang pernah 

berkomunikasi dengan saksi Yehova. Ini dilakukan untuk melihat perbedaan 

tanggapan individu dan kelompok. 
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3. Informan Kunci 

Dalam penelitian ini, informan kunci adalah Lurah Kawua sebagai kepala 

pemerintahan di wilayah Kelurahan Kawua, dan beberapa tokoh agama yang ada di 

Kelurahan Kawua dan sekitarnya. 

4. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah wilayah Kelurahan Kawua, dimana Gedung gereja saksi 

Yehova yang disebut dengan “Balai Kerajaan Saksi-Saksi Yehuwa” ini dibangun. 

5. Jadwal Penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan September 2013, dan berlangsung selama 4 

minggu. Secara umum, jadwal kegiatan penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

 

No. 

 

Kegiatan 

September 2013 

Minggu 

1 

Minggu 

2 

Minggu 

3 

Minggu 

4 

1. Observasi     

2. Wawancara informan kunci 

Dan anggota masyarakat 

    

3. Focus Group Discussion     

4. Analisis data     

 

IX. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan Tesis adalah sebagai berikut: 

Bab I : Bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, 

research question, tujuan penelitian, tujuan umum, tujuan khusus, 

signifikansi penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
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Bab II : Bagian ini akan menjelaskan landasan teori yang akan dipakai sebagai dasar 

untuk menganalisa dan memahami tanggapan masyarakat terhadap 

keberadaan saksi Yehova dan dampaknya terhadap kehidupan sosial 

masyarakat. 

Bab III : Bagian ini akan memaparkan hasil penelitian lapangan berupa tanggapan 

masyarakat terhadap keberadaan saksi Yehova. 

Bab IV : Analisa terhadap hasil penelitian dengan menggunakan landasan teori pada 

Bab II sebagai dasar. Dalam pembahasannya, akan difokuskan pada 

tanggapan masyarakat dan dampak dalam kehidupan sosial masyarakat 

berkaitan dengan keberadaan saksi Yehova. 

Bab V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


