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BAB III 

Pemahaman Masyarakat Kelurahan Kawua tentang Saksi Yehova 

 

I. Pendahuluan 

Masyarakat di Kelurahan Kawua memahami bahwa aliran saksi Yehova adalah 

bagian dari agama Kristen. Tetapi, pemahaman yang demikian tidak menjamin 

penerimaan masyarakat terhadap keberadaan saksi Yehova sebagai bagian dari 

kekristenan itu sendiri. Perbedaan dogma, terbatasnya hubungan sosial antara saksi 

Yehova dengan anggota masyarakat, bentuk kesaksian yang meresahkan, merupakan 

beberapa alasan mengapa keberadaan mereka ditolak oleh masyarakat. Dalam bab III 

yang membahas hasil penelitian, Penulis akan memaparkan bagaimana tanggapan dan 

dampak keberadaan saksi Yehova di tengah masyarakat Kelurahan Kawua. 

 

II. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kelurahan Kawua sebagai sasaran penelitian adalah salah satu wilayah 

pemerintahan yang terdapat di kecamatan Poso Kota Selatan, kabupaten Poso. Kelurahan 

Kawua memiliki luas 250 ha/m
2
, dengan batas wilayah sebagai berikut: Sebelah utara 

berbatasan dengan Kelurahan Sayo. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan 

Ranononcu. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Gebangrejo. Sebelah Barat 

berbatasan dengan Kelurahan Bukit Bambu. Berdasarkan data yang didapatkan dari 

Pemerintah Kelurahan Kawua, jarak tempuh menuju ke ibu kota kecamatan ± 3 Km. 

Kabupaten Poso adalah salah satu kota yang terletak di wilayah Sulawesi Tengah, 

yang membentang dari arah Tenggara ke Barat Daya dan melebar dari arah Barat ke 

Timur. Kabupaten Poso memiliki 17 wilayah kecamatan, dan salah satunya adalah 
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wilayah Kecamatan Poso Kota Selatan. Kecamatan Poso Kota Selatan terdiri dari 5 

Kelurahan, yaitu: Sayo, Bukit Bambu, Kawua, Ranononcu, dan Lembomawo. 

Dilihat dari posisinya, Kabupaten Poso terletak di tengah Sulawesi dan 

merupakan jalur strategis yang menghubungkan Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. 

Berdasarkan garis lintang dan garis bujur, wilayah Kabupaten Poso terletak pada 

koordinat 1˚ 06’ 44,892” - 2˚ 12’ 53,172” LS dan 120˚ 52’ 4,8” BT. Berdasarkan letak 

astronomisnya, panjang wilayah Kabupaten Poso dari ujung Barat sampai ujung Timur 

jaraknya ± 86,2 Km, sedangkan lebarnya dari Utara ke Selatan ± 130 Km. Secara umum, 

wilayah Kabupaten Poso terletak di kawasan hutan dan lembah pegunungan. 

Gambaran potensi sumber daya manusia yang ada di wilayah Kelurahan Kawua 

terdiri dari 809 KK, dengan jumlah kepadatan penduduk 72 KK per Km. Jumlah laki-laki 

1.546 orang, dan jumlah perempuan 1.693 orang. Sehingga jumlah keseluruhan penduduk 

adalah 3.239 orang. Secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan penduduk 

yang ada di Kelurahan Kawua sudah baik. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah lulusan 

SMA/sederajat sebanyak 2.189 orang, D-1 sebanyak 69 orang, D-2 sebanyak 162 orang, 

D-3 sebanyak 106 orang, S-1 sebanyak 132 orang, S-2 sebanyak 8 orang, dan S-3 

sebanyak 1 orang. Sedangkan penduduk yang masih sekolah dengan usia 7 – 18 tahun 

berjumlah 712 orang. Penduduk yang ada di Kelurahan Kawua sebagian besar bekerja 

sebagai Pegawai Negeri Sipil dan TNI. Sedangkan lainnya bekerja sebagai petani, 

peternak, montir, karyawan perusahaan swasta, karyawan perusahan pemerintah, serta 

pensiunan PNS/TNI/POLRI. 

Kehidupan beragama di Kelurahan Kawua cukup beragam dengan agama yang 

ada, yaitu: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha. Jika dilihat dari kuantitas, maka dapat 

dikatakan bahwa sebagian besar penduduk Kelurahan Kawua menganut agama Kristen 
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dengan jumlah 2.838 orang, juga terdapat sembilan gedung gereja, dan sisanya beragama 

lain. 

 

III. Tanggapan Terhadap Relasi Sosial Saksi Yehova di tengah Masyarakat 

Keberadaan saksi Yehova sebagai bagian dari kehidupan beragama dalam 

masyarakat yang ada di Kelurahan Kawua dianggap sebagai suatu hal yang sangat 

fenomenal. Hal ini disebabkan karena perbedaan-perbedaan yang dilihat dan dipahami  

oleh anggota masyarakat, yang terdapat diantara saksi Yehova dan agama lain, secara 

khusus agama Kristen. Perbedaan ini dapat dilihat dari dogma dan aturan-aturan yang ada 

dalam saksi Yehova. 

 

3.1. Tanggapan Anggota Masyarakat 

Dalam menjalin hubungan sosial dengan anggota masyarakat yang lain, 

sebenarnya saksi Yehova telah berupaya untuk membangun sebuah komunikasi. Namun 

komunikasi tersebut hanya terjadi pada saat mereka melakukan perkunjungan ke rumah 

penduduk dengan tujuan memperkenalkan dan memberikan pengajaran dogma yang 

dipahami oleh saksi Yehova. Dalam relasi sosial bersama dengan anggota masyarakat, 

khususnya dalam kegiatan bersama, pengikut saksi Yehova justru tidak mau terlibat atau 

membatasi diri.
1
 Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa relasi yang dibangun tersebut 

lebih bersifat individual daripada sosial. 

Sikap membatasi diri tersebut, tidak hanya terjadi dalam kehidupan bersama 

dengan anggota masyarakat Kelurahan Kawua, tetapi dalam beberapa kasus tertentu, hal 

ini juga terjadi di antara sesama pengikut saksi Yehova. Seorang ibu memaparkan bahwa 

dulu keluarganya pernah bertetangga dengan anggota saksi Yehova. Satu saat, orang tua 

                                                           
1
 Penulis menggunakan istilah membatasi diri untuk menggambarkan keadaan dimana saksi Yehova 

tidak mau melibatkan diri mereka dalam kegiatan secara bersama-sama di tengah masyarakat. 
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kandung (bapak) dari kepala keluarga meninggal dunia. Berdasarkan hasil pembicaraan 

dengan anggota keluarga lain (bukan anggota saksi Yehova), memutuskan untuk 

melaksanakan ibadah penghiburan pada malam hari. Ibadah penghiburan seperti ini selalu 

dilakukan oleh gereja untuk memberikan penghiburan bagi keluarga yang berduka. 

Tetapi, rencana tersebut ditentang oleh pengurus saksi Yehova. Mereka tidak memberikan 

izin kepada keluarga untuk melakukan ibadah penghiburan. Sebagai konsekuensi dari 

keputusan keluarga tersebut, maka kepala keluarga dikeluarkan dari keanggotaan saksi 

Yehova. Istilah yang mereka gunakan adalah dipecat. 

Fakta ini menimbulkan pertanyaan bagi anggota GKST yakni mengapa pengurus 

saksi Yehova tidak mengizinkan dilaksanakannya ibadah penghiburan bagi keluarga yang 

berduka, padahal itu hal yang lazim dilakukan dalam agama Kristen? Mengapa seseorang 

yang hendak melaksanakan ibadah penghiburan harus dikeluarkan dari keanggotaan saksi 

Yehova? Apakah aliran saksi Yehova itu Kristen atau bukan?
2
 

Menurut Pdt. Frida Gantimo inilah salah satu faktor yang menjadi alasan 

sehingga masyarakat Kelurahan Kawua belum dapat menerima keberadaan aliran saksi 

Yehova. Sikap saksi Yehova yang demikian, jika diterapkan terus menerus, maka akan 

meruntuhkan jembatan komunikasi yang baik dengan anggota masyarakat yang lain dan 

mengganggu relasi sosial, bahkan mengakibatkan penolakan terhadap mereka. 

Gambaran yang demikian semakin jelas dengan sikap yang ditunjukkan ketika 

pemerintah melakukan kegiatan yang melibatkan setiap anggota masyarakat tanpa 

terkecuali. Dalam kegiatan ini, ternyata aliran saksi Yehova juga tidak mau terlibat aktif 

                                                           
2
 Hasil wawancara dengan Ibu Daniel-Penggele, pada tanggal 15 September 2013. Dalam satu 

kesempatan, Penulis mendapatkan kesempatan untuk mengikuti ibadah pemakaman salah seorang anggota saksi 

Yehova yang meninggal. Penulis mendapat informasi dari salah seorang Pendeta GKST yang melayani di 

wilayah yang sama dengan tempat kedukaan itu, bahwa selama 3 hari jenazah disemayamkan di rumah duka, 

tidak ada ibadah penghiburan dilaksanakan. Bahkan sempat terjadi ketegangan di antara keluarga yang pengikut 

saksi Yehova dengan anggota keluarga yang berjemaat di GKST. Inti dari ketegangan itu adalah bahwa menurut 

saksi Yehova, jenazah almarhum tidak boleh dikeluarkan dari kamar dan tidak boleh dilihat oleh orang lain 

sampai pada saat akan dimakamkan. Hal ini berbeda dengan tata cara GKST yang akan melaksanakan ibadah 

penghiburan selama jenazah disemayamkan, dan mengizinkan orang lain untuk melihat jenazah. Oleh karena 

itu, muncullah perbedaan pendapat di antara sesama anggota keluarga yang berbeda aliran. 
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di dalamnya. Dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik 

Indonesia, tanggal 17 Agustus, maka pemerintah daerah memberikan instruksi bagi setiap 

anggota masyarakat untuk melakukan pemasangan bendera merah putih di depan rumah. 

Kegiatan ini berlangsung dalam pengawasan pemerintah Kelurahan Kawua. Namun, 

beberapa anggota masyarakat yang merupakan pengikut aliran saksi Yehova tidak 

melakukan instruksi tersebut (tidak melakukan pemasangan bendera di depan rumah). Hal 

ini mengakibatkan Lurah Kawua sebagai pemimpin di Kelurahan Kawua harus 

memberikan peringatan. Peringatan tersebut diberikan sampai 3 kali, dan pada teguran 

ketiga, Lurah Kawua melibatkan petugas keamanan. Bersama dengan Babinsa (Bintara 

Pembina Desa), Lurah Kawua mendatangi rumah anggota aliran saksi Yehova dan 

dengan tegas meminta mereka untuk memasang bendera.
3
 Dengan adanya teguran yang 

tegas tersebut, maka mereka melakukan pemasangan bendera. 

Sehubungan dengan keberadaan saksi Yehova sebagai warga negara Indonesia, 

maka menurut ibu Pasorong-Patiung, salah seorang warga Kelurahan Kawua, situasi di 

atas memunculkan pertanyaan baru yaitu: dengan sikap yang demikian, apakah aliran 

saksi Yehova dapat dikatakan sebagai anggota warga negara yang baik? Bukankah sikap 

mereka yang demikian justru akan memperburuk hubungan mereka dengan pemerintah, 

ketika tidak mematuhi instruksi yang diberikan oleh pemerintah?
4
 

Sekalipun saksi Yehova menunjukkan sikap yang demikian, tetapi sebagai Lurah 

Kawua, Ibu Leineke tidak setuju jika dikatakan bahwa saksi Yehova dikatakan sebagai 

aliran yang meresahkan. Lurah Kawua melihat bahwa tujuan mereka berkunjung ke 

rumah-rumah bukanlah untuk mengganggu kehidupan masyarakat, melainkan 

memberikan pengajaran agama. Namun, dari hasil pengamatan penulis selama 

berinteraksi dengan masyarakat di Kelurahan Kawua, banyak anggota masyarakat yang 

                                                           
3
 Hasil wawancara dengan Ibu Leineke Selvia Laito (Lurah Kawua), pada tanggal 25 September 2013. 

4
 Hasil wawancara dengan Ibu Pasorong-Patiung, pada tanggal 10 September 2013. Ditambahkan oleh 

informan bahwa saksi Yehova tidak diperbolehkan untuk menghormati bendera. 



42 
 

merasa terganggu dengan pola penginjilan yang dilakukan saksi Yehova. Jika Lurah 

memiliki pendapat yang berbeda dengan anggota masyarakat pada umumnya, maka 

menurut penulis, hal ini dipengaruhi oleh tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang 

harus bersikap netral dalam mengatasi masalah yang ada di tengah masyarakat. 

Dalam budaya masyarakat Poso, ada sebuah bentuk kebersamaan atau kerjasama 

yang dilakukan masyarakat, dikenal dengan istilah “mosintuwu”. Secara sederhana, 

“mosintuwu” dapat diartikan bercampur dalam pergaulan dengan baik. Dalam kata 

“sintuwu” terdapat paham hidup bersama atas dasar kesamaan kehidupan.
5
 Bagi 

masyarakat Poso, hal ini diwujudkan dalam kegiatan tolong menolong seperti kegiatan 

sukacita (pesta pernikahan) ataupun dukacita. Kegiatan ini dilakukan secara bersama-

sama untuk membantu keluarga yang mengadakan acara. Hal ini diwujudkan lewat 

bantuan tenaga ataupun materi bagi anggota masyarakat atau keluarga yang mengadakan 

pesta pernikahan ataupun mengalami kedukaan. Tetapi dalam kenyataannya, menurut 

anggota masyarakat yang terlibat dalam budaya “mosintuwu”, para pengikut saksi 

Yehova tidak terlibat di dalamnya, bahkan dapat dikatakan menolak untuk terlibat dalam 

kegiatan-kegiatan tersebut. Mereka tidak terlibat aktif dalam kegiatan yang berkaitan 

dengan kehidupan bersama sebagai satu kelompok masyarakat.
6
 

Sekalipun saksi Yehova hidup berdampingan dengan anggota masyarakat dari 

aliran atau agama lain, namun beberapa perbedaan mendasar antara saksi Yehova dan 

agama Kristen telah memberikan pemahaman yang negatif terhadap saksi Yehova, salah 

satunya adalah sebagai aliran sesat. Pemahaman negatif artinya saksi Yehova dianggap 

sebagai aliran yang sesat dan tidak dapat dikatakan sebagai bagian dari agama Kristen. 

Perbedaan mendasar ini salah satunya adalah mengenai dogma yang akan dibahas pada 

bagian selanjutnya. Sehingga dalam relasi mereka, penilaian negatif ini mengarahkan 

                                                           
5
 J. Kruyt, Kabar Keselamatan di Poso, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1977), 71. 

6
 Hasil wawancara dengan Ibu Pasorong-Patiung, pada tanggal 10 September 2013. 
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anggota masyarakat untuk menunjukkan reaksi negatif atau penolakan terhadap saksi 

Yehova. Diskusi yang menonjolkan perbedaan dogma, dan mensubordinasikan aliran 

lain, menjadikan masyarakat menghindari komunikasi dengan saksi Yehova. Diskusi 

yang demikian, dianggap hanya membuang waktu saja dan tidak ada gunanya, karena 

masing-masing akan tetap bertahan dengan apa yang telah diyakini dan diimani selama 

ini.
7
 

 

3.2. Tanggapan Tokoh Agama (Pendeta) 

Penilaian terhadap relasi sosial yang dilakukan oleh saksi Yehova, yang dianggap 

meresahkan ternyata tidak hanya dipahami oleh anggota masyarakat saja. Pemimpin 

agama atau pendeta pun memahami bahwa relasi sosial yang diterapkan oleh saksi 

Yehova telah menimbulkan keresahan. Dalam wawancara penulis dengan beberapa 

pendeta, mereka menyampaikan hal yang sama yaitu banyak dari anggota jemaat yang 

mereka pimpin merasa resah dan tidak setuju dengan keberadaan saksi Yehova. 

Keresahan itu pun tidak dapat diatasi dengan cepat karena pengetahuan pendeta tentang 

saksi Yehova juga sangat sedikit. 

Ada banyak anggota jemaat yang bertanya tentang saksi Yehova kepada pendeta 

karena kebingungan mereka dalam menghadapi diskusi dengan saksi Yehova. Menurut 

Pendeta Gustina Saruran, secara pribadi keberadaan saksi Yehova tidak membawa 

pengaruh bagi dirinya. Namun, ketika hal itu diperhadapkan dengan posisinya sebagai 

pemimpin bagi jemaat, maka ia seakan-akan dipaksa untuk melakukan sesuatu supaya 

dapat mempertahankan keutuhan komunitas agamanya. Keluhan-keluhan yang 

disampaikan oleh anggota jemaat yang merasa resah terhadap dogma dan pola penginjilan 

                                                           
7
 Hasil wawancara dengan Ibu Mangalai-Langkanae, pada tanggal 15 September 2013. 
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yang dilakukan saksi Yehova, membuat ia resah. Keresahan ini tidak dapat diatasi dengan 

cepat karena pengetahuannya yang kurang tentang saksi Yehova.
8
 

Kurangnya pengetahuan tentang saksi Yehova dipengaruhi juga oleh sedikitnya 

pendeta yang berupaya untuk mencari literatur atau bahan bacaan yang berkaitan dengan 

saksi Yehova. Selain itu, diksusi-diskusi untuk membahas berbagai aliran gereja, masih 

sangat kurang. Dalam proses wawancara, ada beberapa informasi baru yang diperoleh 

pendeta, berkaitan dengan keberadaan saksi Yehova sebagaimana yang disampaikan oleh 

penulis kepada mereka. 

Berdasarkan pengalaman pendeta dalam kehidupan berjemaat, seringkali muncul 

pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan keresahan mereka tentang saksi Yehova. 

Pertanyaan tersebut muncul berdasarkan pengalaman anggota jemaat sendiri ketika 

dikunjungi oleh saksi Yehova. Dalam keterbatasan pemahaman pendeta tentang saksi 

Yehova, maka langkah yang diambil adalah memperkuat pemahaman jemaat tentang 

doktrin gereja dimana mereka berjemaat. Menurut penulis, hal ini dapat dikatakan sebagai 

wujud “pertahanan diri” terhadap aliran dan ajaran yang berbeda, sekaligus dapat 

dipahami sebagai upaya untuk meminimalisir keresahan dalam masyarakat. 

Di kalangan pendeta sendiri, pernah didiskusikan tentang keberadaan saksi 

Yehova, tetapi bukan dalam sebuah forum diskusi yang khusus. Dari hasil diskusi 

tersebut, mereka sampai pada sebuah kesimpulan bahwa aliran Yehova ini adalah aliran 

yang sesat. Selain diskusi yang terjadi di kalangan pendeta, ada juga diskusi yang 

dilakukan dalam sebuah kegiatan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB). Namun, 

diskusi tentang keberadaan saksi Yehova ini bukanlah fokus utama dari kegiatan tersebut, 

atau dengan kata lain hanya merupakan agenda tambahan. Perbincangan tentang aliran 

                                                           
8
 Hasil wawancara dengan Pdt. Gustina Saruran (Pendeta yang melayani di Gereja Toraja yang ada di 

wilayah kelurahan Kawua), pada tanggal 9 September 2013. 
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saksi Yehova muncul setelah ada anggota pertemuan yang mengatakan bahwa ternyata 

aliran sesat bukan hanya ada di Islam, tetapi juga ada dalam agama Kristen.
9
 

Berbicara tentang saksi Yehova yang dipahami sebagai aliran sesat, ternyata tidak 

hanya berkembang dikalangan jemaat atau masyarakat, tetapi pemahaman ini juga 

berkembang di kalangan pendeta sebagai tokoh agama Kristen. Pemahaman ini pada 

akhirnya membawa persoalan sendiri bagi pendeta, karena ada kekuatiran jumlah jemaat 

akan berkurang, padahal jumlahnya sudah sangat sedikit.
10

 

Pendeta Frida Gantimo yang berdomisili di Kelurahan Kawua mengatakan bahwa 

saksi Yehova adalah aliran yang berusaha untuk membawa orang yang sudah beragama 

masuk dalam kebimbangan, secara khusus berkaitan dengan pemahaman tentang isi 

Alkitab. Pola yang sering dipakai untuk merangkul orang agar tertarik dengan ajaran 

mereka adalah mendatangi rumah-rumah (melakukan perkunjungan), mengajak orang 

untuk membuka Alkitab, dan memberikan penjelasan yang menyimpang dari 

Kekristenan. Hal ini menimbulkan keresahan sebagai seorang pendeta, juga hal ini 

dianggap meresahkan karena perkunjungan yang dilakukan oleh saksi Yehova, seringkali 

dijadikan tameng untuk membandingkan pola pelayanan yang ada di aliran saksi Yehova 

dan yang dilakukan oleh Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST).
11

 Anggota jemaat 

GKST melihat bahwa saksi Yehova lebih rajin melakukan perkunjungan ke rumah jemaat 

daripada Majelis Jemaat GKST. 

Dalam pengalaman Pendeta Frida sendiri, untuk meresponi keluhan tentang 

keberadaan saksi Yehova, maka dibuat sebuah pertemuan khusus antara pemerintah 

daerah setempat dengan pengurus gereja, sehingga dihasilkan sebuah keputusan bahwa 

para pendatang baru yang akan menyampaikan ceramah atau ajaran agama, harus 

                                                           
9
 Hasil wawancara dengan Pdt. Gustina Saruran, pada tanggal 9 September 2013. 

10
 Hasil wawancara dengan Pdt. Frida Gantimo, pada tanggal 9 September 2013. Hal ini disampaikan 

oleh seorang Pendeta gereja Pantekosta kepada Pdt. Frida, dimana ia khawatir jumlah jemaatnya akan berkurang 

karena sering dikunjungi oleh saksi Yehova. 
11

 Hasil wawancara dengan Pdt. Frida Gantimo, pada tanggal 9 September 2013. 
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meminta izin terlebih dahulu kepada pemerintah setempat dan tokoh agama yang ada.
12

 

Dalam hal ini, penulis melihat bahwa keputusan yang diambil tersebut justru akan 

semakin memperlebar jurang perbedaan antara kristen arus utama dengan aliran yang 

lain, karena kemungkinan untuk terjadinya komunikasi, sangat kecil. Dengan demikian, 

kerukunan hidup antar umat beragama atau dengan aliran yang ada, sulit untuk dilakukan, 

karena masing-masing kelompok telah membuat batasan yang tidak boleh dilanggar oleh 

kelompok lain. 

 

IV. Tanggapan Terhadap Pola Penginjilan yang Dilakukan Saksi Yehova di 

Kelurahan Kawua 

Setiap agama ataupun aliran agama, akan melakukan langkah-langkah dalam 

mempertahankan keberadaan kelompoknya dan ajaran yang dianutnya. Apabila hal ini 

hilang dari sebuah agama, maka agama tersebut tidak akan dapat bertahan. Demikian pula 

dengan aliran saksi Yehova. Aliran ini dapat dikatakan militan dalam menyebarkan 

agama mereka. Dalam konteks yang ada ternyata masyarakat menganggap pola kesaksian 

yang dilakukan oleh saksi Yehova justru meresahkan mereka. 

Dalam pengamatan penulis, pola kesaksian yang dilakukan oleh saksi Yehova 

telah menciptakan iklim yang tidak sehat dalam kehidupan beragama di masyarakat 

kawua. Perkunjungan ke rumah-rumah yang dilakukan oleh anggota saksi Yehova 

dirasakan sangat mengganggu, karena mereka datang di saat anggota masyarakat 

melakukan aktivitas dalam rumah mereka. Pertemuan ini lebih banyak terjadi dengan ibu 

rumah tangga yang tinggal di rumah atau tidak memiliki pekerjaan lain di luar rumah. 

                                                           
12

 Langkah yang demikian, dilakukan pula oleh Pemerintah kelurahan Madale, yang letaknya 

berdekatan dengan wilayah kelurahan Kawua. Ini menggambarkan bahwa keresahan tentang keberadaan saksi 

Yehova telah meluas, bahkan mendapatkan penanganan yang serius dari pemerintah setempat. Setiap hal yang 

diputuskan dalam rapat desa atau kelurahan adalah hal yang dianggap serius, karena dapat menjadi ancaman 

bagi kehidupan sosial masyarakat setempat. Hasil wawancara dengan Pdt. Frida Gantimo, pada tanggal 9 

September 2013. 
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Berdasarkan inilah sehingga banyak keluhan dari para ibu rumah tangga yang merasa 

terganggu dengan kehadiran anggota saksi Yehova di rumah mereka. Kunjungan mereka 

telah menyita waktu, dan pekerjaan yang lain seringkali tidak dapat diselesaikan dengan 

baik. 

Dalam perkunjungan yang dilakukan, sebagaimana yang sudah dijelaskan 

sebelumnya, akan terjadi diskusi kecil dengan tuan rumah yang dikunjungi. Diskusi 

tersebut, terkesan ada unsur pemaksaan. Mengapa demikian? Karena ketika terjadi 

diskusi, saksi Yehova seolah-olah memaksakan agar apa yang mereka katakan dapat 

diterima sebagai sebuah kebenaran, sekalipun mereka tahu ada perbedaan yang nyata 

antara ajaran saksi Yehova dengan Kristen arus utama. Perbedaan yang seringkali 

menjadi bahan diskusi adalah tentang Trinitas. Dalam diskusi, saksi Yehova 

menempatkan posisi mereka sebagai pihak yang benar dibanding dengan kristen arus 

utama.
13

 Pada akhirnya muncul kejengkelan dalam diri anggota masyarakat, dan ada 

anggapan jika lebih baik saksi Yehova pergi menginjil atau mengajarkan ajaran mereka 

kepada orang yang belum menjadi Kristen.
14

 Dari sini pula, penulis mengkaitkan 

mengapa muncul anggapan yang mengatakan bahwa saksi Yehova telah menyebarkan 

ajaran sesat.
15

 

Berdasarkan hal inilah, anggota masyarakat memilih untuk menghindari diskusi 

dengan saksi Yehova, bahkan melakukan penolakan ketika ada anggota saksi Yehova 

yang hendak melakukan perkunjungan, seperti yang diungkapkan oleh seorang bapak: 

“Dari yang saya pahami dan yang saya alami, keberadaan saksi Yehova ini 

meresahkan, karena mereka tidak mengakui Yesus sebagai Juruselamat bagi 

mereka. Hal ini meresahkan orang Kristen yang lain. Hal ini saya dengar dari 

mertua saya yang pernah menjadi pengikut saksi Yehova, tetapi sekarang tidak 

lagi. Karena itu, saya pernah menolak saksi Yehova ketika hendak berkunjung ke 

                                                           
13

 Hasil wawancara dengan Pdt. Frida Gantimo, pada tanggal 9 September 2013. Hal ini juga 

disampaikan oleh anggota jemaat yang dipimpinnya. 
14

 Hasil wawancara dengan Ibu Mangalai-Langkanae, pada tanggal 11 September 2013. 
15

 Istilah “ajaran sesat” yang saya gunakan di sini, dapat dipahami sebagai sebuah bentuk pengajaran 

yang isinya berbeda dengan apa yang dipahami oleh masyarakat (anggota gereja) pada umumnya, sehingga isi 

ajaran tersebut tidak dapat diterima bahkan dapat menimbulkan reaksi penolakan. 
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rumah saya. Jujur, saya merasa tidak nyaman melihat mereka berjalan dari rumah 

ke rumah untuk menyebarkan ajaran yang tidak jelas menurut saya”.
16

 

 

Dalam sebuah diskusi yang dilakukan bersama kelompok kecil, penulis melihat 

bahwa saksi Yehova dianggap sebagai kelompok agama yang jeli dalam memilih sasaran 

perkunjungan untuk menyebarkan dogmanya. Pendapat ini didasari oleh pemikiran bahwa 

saksi Yehova memanfaatkan pengetahuan yang minim dalam diri seseorang tentang 

ajaran agamanya. Kondisi ini menjadi peluang bagi mereka untuk menanamkan doktrin 

yang ada dalam saksi Yehova.
17

 Bagi orang yang ada dalam posisi ini, akan lebih mudah 

tertarik untuk terus berdiskusi, tanpa mempertimbangkan lagi ajaran Kristen yang telah 

dianutnya dari kecil. Bahkan ada kemungkinan mereka dapat beralih menjadi pengikut 

saksi Yehova. 

Hal menarik lain, yang menurut penulis dapat menjadi daya tarik bagi anggota 

jemaat atau anggota masyarakat untuk masuk dalam aliran saksi Yehova ini adalah 

bantuan materi dan jaminan kebahagiaan. Para saksi Yehova pergi mengunjungi keluarga 

yang dianggap kurang mampu, selain untuk mengajarkan dogma saksi Yehova, mereka 

juga menawarkan bantuan materi kepada orang yang dikunjungi. Materi tersebut dapat 

berupa uang atau beras. Apabila ada anggota masyarakat yang ingin menjadi pengikut 

saksi Yehova, maka akan diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- dan setiap bulan akan 

diberikan beras.
18

 

 

 

 

 
                                                           

16
 Hasil wawancara dengan Bapak Walkamdi, pada tanggal 20 September 2013. 

17
 Hasil diskusi bersama kelompok kecil (FGD), pada tanggal 30 September 2013. 

18
 Hasil wawancara dengan Ibu Daniel-Penggele (anggota masyarakat Kelurahan Kawua), pada tanggal 

15 September 2013. Beliau pernah ditawarkan bantuan modal usaha oleh salah seorang anggota saksi Yehova 

yang berkunjung, tetapi dengan syarat mau menjadi anggota saksi Yehova. Tambahan informasi dari Ibu 

Langkanae-Lumeno, apabila orang yang dikunjungi dalam keadaan sakit, maka akan diberikan bantuan obat-

obatan. 
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V. Tanggapan Terhadap Dogma Saksi Yehova 

Penyebaran agama adalah sesuatu yang tidak dapat dilepaskan dari setiap 

agama.
19

 Artinya, hal ini akan terus melekat dengan tujuan untuk menjaga kelangsungan 

hidup dari agama tersebut. Prinsip ini juga yang dipegang oleh aliran saksi Yehova dalam 

menyebarkan ajaran agama mereka. Mereka terus berupaya dan bersemangat untuk 

menanamkan dogma terhadap orang-orang yang dikunjungi dengan tujuan menarik orang 

lain menjadi anggota saksi Yehova. Oleh karena itu pola penginjilan mereka dikatakan 

bersifat militan.
20

 

Sekalipun dogma yang disebarkan didasarkan pada isi Alkitab sebagaimana yang 

digunakan oleh Kristen arus utama, tetapi dalam beberapa hal memiliki perbedaan yang 

mendasar sehingga tidak dapat diterima oleh Kristen arus utama. Konsekuensi dari 

perbedaan ini adalah menghadirkan kebingungan bagi masyarakat Kelurahan Kawua 

yang sebagian besar beragama Kristen Protestan. Berdasarkan hasil wawancara, maka 

penulis memperoleh informasi tentang beberapa dogma aliran saksi Yehova yang 

memiliki perbedaan mendasar dengan kristen arus utama: 

1. Tidak percaya Yesus sebagai Juruselamat, oleh karena itu mereka tidak merayakan 

Natal dan Paskah.
21

 

2. Mengharamkan transfusi darah sekalipun dengan tujuan menyelamatkan nyawa 

manusia.
22

 

3. Tidak mengakui ketritunggalan Allah, karena lebih mengutamakan Yehuwa (Allah). 

Dengan kata lain, posisi Allah tidak dapat disejajarkan dengan Yesus, karena Allah 

lebih tinggi.
23

 

                                                           
19

 Dr. A. A. Yewangoe, Agama dan Kerukunan, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), 108. 
20

 Hasil diskusi dengan kelompok kecil (FGD), pada tanggal 30 September 2013. 
21

 Hasil wawancara dengan Ibu Mangalai-Langkanae, pada tanggal 11 September 2013. 
22

 Hasil wawancara dengan Ibu Pesik-Lumeno, pada tanggal 15 September 2013. 
23

 Hasil wawancara dengan Bapak Walkamdi, pada tanggal 20 September 2013. 
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4. Jaminan kebahagiaan akan lebih dirasakan jika seseorang memutuskan untuk menjadi 

anggota saksi Yehova. Sedangkan dalam pemahaman agama Kristen, jaminan 

kebahagiaan hanya bisa diperoleh dari Tuhan, bukan dari agama atau aliran agama 

tertentu.
24

 

 

VI. Tanggapan Gereja Terhadap Keberadaan Saksi Yehova 

Kehadiran saksi Yehova yang dianggap meresahkan oleh anggota gereja yang 

juga merupakan bagian dari masyarakat, ternyata mendapat respon dari gereja yang ada, 

dengan tujuan untuk mempertahankan keutuhan komunitas beragama, dan mengarahkan 

kembali anggota gereja pada pemahaman iman gereja arus utama. Untuk itu, Sinode 

Gereja Toraja pernah mengeluarkan surat yang berisi peringatan dalam mewaspadai 

gerakan aliran saksi Yehova yang dicap sebagai aliran sesat.
25

 Sinode GKST juga pernah 

mengeluarkan surat bagi anggota jemaat untuk berhati-hati terhadap ajaran yang berbeda 

dengan yang dipegang oleh GKST, termasuk aliran saksi Yehova.
26

 

Selain surat dari Sinode sebagai bentuk respon gereja terhadap saksi Yehova, ada 

juga langkah-langkah yang diambil oleh para pendeta sebagai pemimpin gereja untuk 

mengantisipasi pengaruh saksi Yehova terhadap kehidupan jemaat yang mereka pimpin. 

Langkah-langkah itu antara lain: 

1. Memberikan pemahaman dan memberikan penjelasan, apabila ada anggota jemaat 

yang bertanya tentang perbedaan dogma antara saksi Yehova dengan kristen 

Protestan.
27

 

                                                           
24

 Hasil diskusi dengan kelompok kecil, pada tanggal 30 September 2013. 
25

 Hasil wawancara dengan Pdt. Gustina Saruran, pada tanggal 9 September 2013. 
26

 Surat penggembalaan dari Sinode GKST, terlampir. 
27

 Hasil wawancara dengan Pdt. Gustina Saruran, pada tanggal 9 September 2013. 
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2. Memberikan pembekalan kepada majelis gereja tentang perbedaan dogma kristen 

Protestan dengan aliran saksi Yehova, dengan tujuan agar majelis gereja dapat 

memberikan jawaban apabila ada pertanyaan dari anggota jemaat.
28

 

3. Mengadakan kegiatan persekutuan doa, sehingga dalam persekutuan tersebut anggota 

jemaat dapat saling berbagi pengalaman, termasuk pengalaman diskusi dengan saksi 

Yehova.
29

 Dengan demikian anggota jemaat dilibatkan dalam pelayanan dan tidak 

melanggar tata gereja dimana ia hidup berjemaat. 

4. Memberikan arahan kepada anggota jemaat untuk menghindari diskusi dengan saksi 

Yehova. Apabila saksi Yehova memaksa, maka lebih baik untuk menolak, bahkan 

mengusir.
30

 

5. Apabila pertemuan dengan saksi Yehova tidak dapat dihindari, maka lebih baik 

meminta mereka untuk melakukan penginjilan kepada orang-orang yang belum 

mengenal Kristus.
31

 

Demikianlah langkah-langkah yang diambil oleh pendeta sebagai pelayan gereja 

dalam menjaga keutuhan hidup persekutuan jemaat. Terlepas dari baik atau tidaknya 

langkah-langkah yang diambil tersebut, paling tidak pemimpin gereja telah melakukan 

upaya untuk mempertahankan diri dari pengaruh aliran lain yang tidak seasas, apalagi 

meresahkan bagi anggota jemaat yang dipimpin. Secara tidak langsung, gereja sendiri 

telah mengambil sikap ekslusif terhadap aliran lain. 

Di lingkungan gereja sendiri, pernah dibahas tentang keberadaan saksi Yehova, 

khususnya di Klasis Poso Kota. Dalam hasil pertemuan tersebut ada beberapa hal yang 

diputuskan antara lain: (1) Sepakat menyatakan tidak setuju atas pola pelayanan yang 

dilakukan oleh aliran saksi Yehova, (2) mempertanyakan kepada Departemen Agama 

                                                           
28

 Hasil wawancara dengan Pdt. Frida Gantimo, pada tanggal 9 September 2013. 
29

 Hasil wawancara dengan Pdt. Frida Gantimo, pada tanggal 9 September 2013. 
30

 Hasil wawancara dengan Pdt. Ratna Lagonda, pada tanggal 25 September 2013. 
31

 Hasil wawancara dengan Pdt. Ratna Lagonda, pada tanggal 25 September 2013. 
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Bimas Kristen mengapa aliran saksi Yehova berlindung di bawah Bimas Kristen, dan (3) 

menyampaikan keberatan kepada pengurus saksi Yehova dengan pola pelayanan yang 

mereka lakukan. Namun sayangnya, sampai saat ini hasil dari keputusan rapat klasis 

tersebut tidak ditindaklanjuti. 

 

VII. Tanggapan Pemerintah Terhadap Saksi Yehova 

Pemerintah melalui Departemen Agama Bimas Kristen pernah memberikan 

penjelasan tentang saksi Yehova dalam sebuah pertemuan bersama tokoh agama Kristen, 

tetapi tidak berkaitan dengan seluk-beluk saksi Yehova. Mereka hanya menjelaskan 

bahwa saksi Yehova telah mendapat pengakuan oleh pemerintah atau dapat dikatakan 

legal. Namun demikian, pengajaran mereka harus tetap diwaspadai.  

Penjelasan pemerintah tersebut tidak ditindaklanjuti dengan mengeluarkan surat 

kepada setiap pemerintah Kelurahan, yang selanjutnya akan diteruskan kepada anggota 

masyarakat sehingga mereka pun dapat mengerti dengan jelas tentang keberadaan aliran 

saksi Yehova.
32

 Menurut penulis, inilah salah satu faktor yang menyebabkan penilaian 

negatif tentang saksi Yehova tetap ada dalam masyarakat. 

Salah satu kelemahan dari pertemuan tersebut adalah tidak dilibatkannya 

pengikut saksi Yehova secara langsung, sehingga pemahaman peserta dalam pertemuan 

tersebut masih sangat terbatas. Keberadaan aliran saksi Yehova dengan praktek 

pengajarannya masih menjadi pertanyaan bagi sebagian besar masyarakat. Keputusan 

yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah setiap tokoh agama diminta untuk dapat 

membangun komunikasi dengan baik, agar tidak saling mengganggu karena akan 

berdampak pada keamanan di kota Poso.
33
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 Hasil wawancara dengan Ibu Leineke Laito (Lurah Kawua), pada tanggal 25 September 2013. 
33

 Hasil wawancara dengan Pdt. Frida Gantimo, tanggal 9 September 2013. Pada saat dilaksanakannya 

pertemuan oleh Departemen Agama Bimas Kristen, pada tahun 2010, beliau hadir dalam pertemuan tersebut. 
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VIII. Dampak Keberadaan Saksi Yehova 

Saksi Yehova sebagai sebuah fenomena dalam kehidupan masyarakat telah 

ditanggapi secara negatif, baik oleh anggota jemaat yang sekaligus menjadi anggota 

masyarakat, maupun oleh tokoh agama sendiri. Dari hasil pengamatan dan wawancara 

yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan beberapa dampak positif dan dampak 

negatif dari fenomena tersebut, yakni: 

Dampak positif yang dirasakan masyarakat, antara lain: 

1. Masyarakat lebih ingin mendalami ajaran agama yang dianutnya saat ini, dengan 

harapan ketika terjadi diskusi atau percakapan dengan saksi Yehova, mereka juga 

dapat memberikan pemahaman dan penjelasan yang baik tentang ajaran dalam 

agamanya.
34

 

2. Dalam perkunjungan yang dilakukan, anggota jemaat yang sebelumnya jarang 

membaca dan belajar untuk memahami isi Alkitab, menjadi termotivasi untuk 

mempelajarinya secara mendalam.
35

 

3. Anggota masyarakat dan anggota jemaat, yang belum atau tidak memahami tentang 

saksi Yehova, menjadi tertarik untuk mempelajarinya. Dengan demikian, secara tidak 

langsung mereka telah membekali diri ketika terjadi diskusi dengan saksi Yehova.
36

 

4. Gereja-gereja yang ada perlu mencontoh semangat para pengikut saksi Yehova dalam 

memberitakan Injil, tetapi harus menunjukkan sikap menghargai terhadap agama lain 

dan tidak memaksa.
37

 Artinya, tidak bersifat memaksa orang lain untuk berdiskusi dan 

menerima ajaran agama seperti yang dilakukan oleh saksi Yehova.  
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Hasil wawancara dengan Bapak Walkamdi, pada tanggal 20 September 2013. Beliau adalah pengurus 

gereja di wilayah kelurahan Sayo yang berbatasan langsung dengan kelurahan Kawua. 
35

 Hasil wawancara dengan Pdt. Frida Gantimo, pada tanggal 9 September 2013. 
36

 Hasil wawancara dengan Pdt. Gustina Saruran, pada tanggal 9 September 2013. 
37

 Hasil diskusi dengan kelompok kecil (FGD), pada tanggal 30 September 2013. 
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Selain dampak positif, ada juga dampak negatif yang dirasakan masyarakat dari 

keberadaan saksi Yehova, yaitu: 

1. Munculnya sikap masyarakat yang anti terhadap saksi Yehova. Sikap ini pada 

akhirnya mengganggu relasi di antara sesama anggota masyarakat, dan memiliki 

potensi terjadinya “konflik terbuka”.
38

 Konflik terbuka dapat diartikan terjadinya 

tindakan kekerasan terhadap saksi Yehova. 

2. Keharmonisan dalam rumah tangga menjadi terganggu.
39

 Dalam satu keluarga. Ada 

isteri yang setuju ketika mereka dikunjungi oleh saksi Yehova, sedangkan suaminya 

menolak, dan sebaliknya. Kondisi ini pada akhirnya berpengaruh terhadap 

keharmonisan rumah tangga, karena terjadinya pertentangan antara suami dan isteri. 

3. Relasi antara sesama anggota masyarakat menjadi terganggu.
40

 Artinya, hubungan 

antara saksi Yehova dengan anggota masyarakat yang bukan saksi Yehova dapat 

dikatakan tidak harmonis. 

4. Akibat dogma saksi Yehova yang membingungkan bagi anggota jemaat, maka ada 

anggota jemaat yang menjadi malas untuk ikut dalam persekutuan di gereja. Secara 

khusus ini terjadi pada anggota jemaat yang tidak memahami dengan benar tentang 

dogma Kristen, sehingga hal ini juga mempengaruhi terganggunya relasi dengan 

anggota jemaat yang lain. Selain itu ada anggota jemaat yang merasa wawasan dogma 

kristen mereka bertambah ketika berdiskusi dengan saksi Yehova, sehingga 

menganggap remeh anggota jemaat yang lain, memisahkan diri dengan kelompoknya 

                                                           
38

 Hasil wawancara dengan Pdt. Ratna Lagonda, pada tanggal 25 September 2013. Sikap anti dari 

masyarakat terhadap pengikut saksi Yehova mulai nampak, dengan adanya penolakan secara terang-terangan, 

atau lebih tepat jika dikatakan pengusiran terhadap saksi Yehova yang akan melakukan perkunjungan ke rumah 

anggota masyarakat. Hal ini disampaikan anggota jemaat kepada Pdt. Ratna Lagonda. Bahkan ada anggota 

masyarakat yang merasa jenuh dengan perkunjungan-perkunjungan yang dilakukan oleh saksi Yehova, 

mengusir mereka dengan mengancungkan senjata tajam. 
39

 Hasil wawancara dengan Ibu Pesik-Lumeno, pada tanggal 15 September 2013. Menurut penuturan 

ibu Pesik-Lumeno yang juga adalah seorang pelayan gereja, ada dua keluarga yang hampir bercerai karena 

kunjungan dari saksi Yehova. Salah satu pasangan (suami/isteri) setuju ketika dikunjungi saksi Yehova, 

sedangkan yang lain tidak setuju, sehingga menimbulkan konflik dalam rumah tangga. 
40

 Hasil wawancara dengan Bapak Walkamdi, pada tanggal 20 September 2013. 
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dan menganggap mereka tidak memiliki pemahaman yang luas terhadap dogma 

Kristen. Oleh karena itu, ada istilah yang dipakai untuk menggambarkan anggota 

jemaat yang demikian sebagai anggota jemaat yang “sombong rohani”.
41

 

5. Bacaan-bacaan yang dibagikan dan dijadikan dasar untuk diskusi oleh saksi Yehova 

dianggap menyesatkan bagi orang kurang memahami dogma dalam agamanya.
42
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 Hasil wawancara dengan Pdt. Frida Gantimo, pada tanggal 9 September 2013. 
42

 Hasil diskusi dengan kelompok kecil (FGD), pada tanggal 30 September 2013. 


