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BAB IV 

Analisa Terhadap Tanggapan dan Dampak Keberadaan Saksi Yehova dalam 

Kehidupan Masyarakat di Kelurahan Kawua 

 

I. Pendahuluan 

Kehidupan beragama antara saksi Yehova dengan agama yang lain di Kelurahan 

Kawua adalah hal yang tidak dapat dilepaskan dari konteks kehidupan beragama di 

Indonesia pada umumnya. Keduanya saling berkaitan, karena kehidupan beragama di 

Kawua dapat menjadi gambaran akan kehidupan beragama di wilayah yang lebih luas. 

Kehidupan beragama yang dicerminkan oleh para pengikutnya, merupakan perwujudan 

dari nilai-nilai agama itu sendiri, dalam kaitannya dengan fungsi sosial bagi masyarakat. 

Peranan agama dalam hal ini adalah sebagai kekuatan yang transformatif, kekuatan yang 

mampu mengubah manusia dan masyarakat menuju pada kehidupan yang lebih baik dan 

lebih beradab pada masa depan. Ada banyak fakta yang terjadi, yang memperlihatkan 

bahwa kehidupan beragama di Indonesia adalah sebuah kehidupan yang kompleks, 

sehingga tidak dapat diabaikan begitu saja dan harus disikapi dengan bijak oleh setiap 

individu sebagai bagian dari kelompok agama dan masyarakat. Salah satunya adalah 

perbedaan dogma yang memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. 

 

II. Arti dan Peran Agama bagi Masyarakat 

Keadaan pada zaman tertentu akan memberikan pengaruh terhadap agama. 

Demikian sebaliknya, agama juga dapat mempengaruhi keadaan zaman tertentu, sehingga 

keduanya dikatakan saling mempengaruhi satu sama lain. Agama dengan nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya, diyakini sebagai sumber motivasi tindakan individu dalam 

hubungan sosialnya. Dalam konteks hubungan agama dengan masyarakat, pengalaman 
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kehidupan beragama yang terefleksikan pada tindakan sosial dan individu dengan 

masyarakat, seharusnya tidak bersifat antagonis. Peraturan agama dalam kehidupan 

masyarakat menekankan pada hal-hal yang bersifat normatif atau menunjuk pada 

tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan oleh individu atau kelompok. 

Apabila hal-hal yang normatif tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka akan 

mengakibatkan terjadinya anomi atau suatu keadaan dimana struktur dan kehidupan sosial 

akan mengalami gangguan. Dalam konteks kehidupan beragama dapat diartikan 

hilangnya rasa aman, sehingga reaksi negatif terhadap keberadaan struktur tersebut akan 

bersifat dominan. Pada akhirnya, kondisi ini dapat menghilangkan dukungan terhadap 

nilai-nilai dan norma yang bersumber dari agama, yang telah memberikan arah bagi 

kehidupan individu atau kelompok. 

Dari fakta keberadaan saksi Yehova yang ada di Kelurahan Kawua, yang 

dikaitkan dengan teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Merton, maka 

analisa Merton sangat tepat ketika ia melihat bahwa integritas dan kohesi suatu 

kelompok, dapat bersifat disfungsional atau mengancam keberadaan kelompok lain, 

sehingga integritas sosial juga akan terganggu. Untuk itu menurut Merton, fungsi-fungsi 

positif yang dimiliki oleh setiap sistem
1
 yang ada dalam masyarakat tidaklah dapat 

disamakan. Atau dengan kata lain, tidak semua sistem akan memiliki fungsi yang sama 

bagi individu atau suatu kelompok. Fakta sosial yang satu dapat memberikan konsekuensi 

negatif terhadap fakta sosial yang lain. 

Sebagai kelompok dalam masyarakat yang hidup berdampingan, seharusnya 

agama kristen arus utama dan saksi Yehova dapat mewujudkan nilai-nilai etis dan moral 

yang diajarkan agamanya, yaitu saling mengasihi dan menghargai keberadaan individu 

atau kelompok yang berbeda. Dengan demikian, agama memberikan arti dan makna yang 

                                                           
1
 Istilah sistem merupakan konsep yang sering digunakan dalam strukutural fungsional. Sebagaimana 

yang dipahami bahwa sistem yang dimaksud di sini ialah organisasi dari bagian yang saling bergantung, dan di 

dalam sistem terdapat struktur atau agama. 
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baik dalam kehidupan sosial masyarakat. Hidup beragama harus dilakukan dalam 

kesadaran bahwa ada nilai-nilai etis dan moral yang perlu dijunjung tinggi untuk 

menciptakan kedamaian dengan sesama sebagai bagian dari tujuan bersama dalam 

kehidupan sosial masyarakat.
2
 

Muncul sebuah pertanyaan, dalam konteks zaman sekarang apakah nilai-nilai 

yang dipelihara oleh agama selama ini, dapat menjadi jaminan bagi terciptanya integritas 

sosial? Ataukah perbedaan nilai dalam setiap agama justru menjadi ancaman bagi 

integritas sosial?  Jika agama tidak memberikan pengaruh yang positif bagi integritas 

sosial atau pasif saja, maka dalam hal ini nilai yang terkandung dalam agama kurang 

memberikan makna. Tetapi, jika agama bisa berperan aktif dan memberikan nilai-nilai 

positif bagi integritas sosial, itu berarti agama telah memberikan makna bagi kehidupan 

sosial. Bukankah dalam fakta yang ada, kehidupan beragama di Indonesia saat ini sedang 

dipertanyakan? Kebebasan untuk beragama hanyalah sebatas wacana saja, bahkan 

keberadaan agama yang satu seolah-olah menjadi ancaman bagi keberadaan agama yang 

lain. Jika demikian, apakah dapat dikatakan bahwa agama masih dapat memberikan 

kontribusi positif atau makna bagi integrasi sosial? 

Jika diamati dengan baik, terjadinya berbagai konflik agama ataupun aliran 

agama, dalam banyak hal berakar pada faktor teologis. Lebih sering konflik agama ini 

berakar mendalam dalam konteks sosial. Berdasarkan fakta inilah sehingga ada anggapan 

yang mengatakan bahwa agama telah menjadi sarana perubahan sosial. Kalau dulu nilai-

nilai agama mampu untuk bertahan terhadap benturan sosial yang terjadi dalam 

masyarakat, maka pada saat ini agama justru dijadikan alasan untuk membuat benturan 

                                                           
2
 Lihat fungsi sistem sosial pada bab II. 
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baru yang dapat mengancam integrasi sosial. Untuk itu, perlu penyesuaian diri yang tepat, 

baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, terhadap perbedaan dalam masyarakat.
3
 

Inilah salah satu fenomena sosial yang dapat dikatakan menyedihkan. Kehadiran 

berbagai aliran dalam satu agama, tidak lagi dianggap sebagai sebuah bentuk kekayaan, 

tetapi malah menghadirkan gesekan, sehingga fungsi agama mulai mengalami 

disfungsional. Akibatnya disintegritas sosial semakin mendominasi kehidupan 

masyarakat. Kondisi ini pun melahirkan satu pertanyaan penting, jika di dalam tubuh satu 

agama sendiri telah mengalami perpecahan dan terpisah, bagaimana harapan untuk dapat 

rukun dan bersatu dengan agama lain dapat terwujud? Bukankah ini justru 

memperlihatkan kelemahan sistem (agama) yang ada dalam menjalankan fungsinya di 

tengah masyarakat? 

Pergumulan agama yang demikian, nyata dalam agama-agama yang terpecah 

dengan beberapa alirannya, termasuk dalam agama Kristen. Di Indonesia, terdapat 

banyak aliran dalam kekristenan, dimana satu sama lain belum saling mengenal dengan 

baik, sehingga kemungkinan untuk dapat bekerjasama pun sangat kecil. Bahkan 

seringkali aliran-aliran dalam agama Kristen sendiri saling bermusuhan, saling berebut 

anggota jemaat, saling berebut popularitas, saling mengebiri atau mentiadakan. 

Keberadaan aliran saksi Yehova, tidak terlepas dari realita kehidupan beragama 

dengan aliran yang berbeda. Bagi ilmu sosiologi, agama dilihat sebagai suatu kekuatan 

yang memiliki pengaruh bagi kehidupan manusia. Kemampuan agama dalam 

memberikan makna terhadap pengalaman manusia merupakan tema-tema besar dalam 

sosiologi agama.
4
 Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dengan sistem kepercayaan 

yang ada, dapat dikatakan sebagai bagian dari peran agama dalam memberikan pengaruh 

                                                           
3
 Menurut Merton, inilah yang dianggap sebagai fungsi manifes atau penyesuaian yang disadari oleh 

partisipan dalam sistem yang ada. 
4
 Bernard Raho SVD, Agama dalam Perspektif Sosiologi, (Jakarta: Obor, 2013), 77. 
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terhadap tingkah laku kelompok dalam menjalani kehidupan bersama. Oleh karena itu, 

kehidupan antara agama dan kelompok masyarakat dikatakan saling mempengaruhi. 

Praktik-praktik dalam agama telah memberikan arti yang penting dalam 

kehidupan banyak orang, dimana tingkah laku penganutnya dipengaruhi oleh nilai-nilai 

yang terkandung dalam agama. Selain itu, manusia sangat terbantu dalam 

menginterpretasikan pengalaman hidupnya dengan adanya agama. Situasi ini membawa 

kita pada pemahaman bahwa agama dapat bersifat individual, namun juga bersifat sosial. 

Dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia, agama memainkan peran yang sangat 

penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bangsa, termasuk dalam 

memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Lahirnya partai-partai politik yang 

bernuansa agama merupakan bukti peran aktif agama bagi keberadaan suatu bangsa 

sebagai satu kelompok sosial. 

Peran dan kontribusi positif dari agama yang sungguh nyata lewat goresan sejarah 

tersebut, tetap menjadi harapan dalam kehidupan beragama yang plural di Indonesia. 

Namun, dalam kenyataan historis yang lain, kita juga tidak bisa mengabaikan adanya 

pergesekan agama yang satu dengan agama yang lain, atau aliran dalam agama. 

Pergesekan itu telah memberikan pengaruh negatif bagi stabilitas masyarakat, bahkan 

menjadi pergumulan bagi integritas sosial pada zaman ini. Di satu pihak agama memiliki 

tanggung jawab untuk integritas sosial sebagai wujud berjalannya fungsi agama bagi 

masyarakat. Tetapi di lain pihak agama juga harus dapat menyesuaikan diri dengan 

keberadaan agama atau aliran yang lain. Ketika agama yang dianggap suci oleh 

masyarakat mendapatkan respon negatif dari kelompok yang lain, maka akan 

mengakibatkan keresahan. Individu akan merasa terganggu apabila agama yang dianutnya 

dibanding-bandingkan dengan agama lain, apalagi kalau ditempatkan pada posisi yang 

lebih rendah. Pengaruhnya akan kelihatan dengan jelas apabila berkaitan dengan 
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kehidupan beragama kaum yang radikal. Reaksi yang dominan terjadi adalah konflik 

terbuka, bahkan perpecahan dalam suatu kelompok masyarakat. Disinilah sensitifitas dan 

emosional individu akan berperan dalam kehidupan suatu agama. Bagi masyarakat yang 

mapan, tidak mudah untuk menerima masuknya pengaruh baru dalam kehidupan mereka 

dan pada umumnya akan terjadi ketegangan sebagai respon terhadap pengaruh tersebut. 

Agama ada dalam suatu masyarakat tentunya dengan peran tersendiri. Dapat 

dikatakan bahwa agama memiliki peran yang sangat penting, yaitu mempertahankan 

ikatan antar individu dan kelompok yang lebih luas, baik sebagai dasar kehidupan 

kelompok maupun sebagai sarana untuk mengungkapkan nilai-nilai yang dihayati 

bersama. Seperti yang diungkapkan oleh Thomas F. O’Dea yang melihat agama sebagai 

sarana untuk melestarikan masyarakat, memelihara dengan cara memberi nilai bagi 

manusia, serta memberikan dasar bagi kehidupan manusia.
5
 Komunitas agama tertentu 

akan mempertahankan sistem makna yang dianutnya, dan meneruskannya terhadap 

individu, dengan berbagai kegiatan. 

Upaya untuk dapat mempertahankan sistem makna (agama) dalam suatu 

kelompok tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa agama memiliki fungsi sosial bagi 

masyarakat. Secara sederhana, fungsi sosial agama inilah yang juga seringkali dipahami 

sebagai makna bagi individu atau masyarakat. Fungsi itu antara lain:
6
 

1. Memberikan dukungan bagi manusia di saat mengalami ketidakpastian, menopang 

nilai-nilai dan tujuan yang telah terbentuk, memperkuat moral dan membantu 

mengurangi kebencian. 

2. Menawarkan suatu hubungan transendental melalui pemujaan, sehingga memberikan 

rasa aman dan memperkuat identitas dalam masyarakat. 

                                                           
5
 Thomas F. O’Dea, Sosiologi Agama: Suatu Pengenalan Awal, (Jakarta: Rajawali, 1987), 23. 

6
 Ibid., 26-29. 
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3. Mensucikan norma-norma dan nilai masyarakat yang telah terbentuk, 

mempertahankan tujuan kelompok di atas keinginan individu. 

4. Agama dapat memberikan standar nilai yang baru lewat sebuah pengkajian kritis, jika 

hal tersebut dianggap menjadi kebutuhan. 

5. Agama sebagai pemberi identitas, melalui ritual agama yang dilakukan individu atau 

masyarakat. 

6. Agama memberikan kontribusi bagi pertumbuhan dan kedewasaan individu, 

berdasarkan pengalaman yang dihadapi dalam masyarakat. Proses ini terjadi dari bayi 

sampai dewasa. 

Berdasarkan fungsi tersebut, maka menurut teori fungsional, agama 

mengidentifikasikan individu dengan kelompok, menolong individu dalam 

ketidakpastian, menghibur ketika dilanda kecewa, mengkaitkannya dengan tujuan-tujuan 

masyarakat, memperkuat moral dan menyediakan unsur-unsur identitas. Agama juga 

bertindak untuk memperkuat kesatuan dan stabilitas masyarakat dengan mendukung 

pengendalian sosial, menopang nilai-nilai dan tujuan yang mapan, dan menyediakan 

sarana untuk mengatasi kesalahan atau keterasingan. 

 

III. Perkembangan yang Terjadi dalam Kehidupan Beragama 

Perbedaan tidak hanya ditemukan dalam konteks agama yang berbeda, tetapi juga 

dalam konteks satu agama dengan aliran yang berbeda. Dalam perbedaan ini terdapat 

kebebasan, dimana setiap agama atau aliran agama memiliki kesempatan untuk 

memelihara dan mengembangkan identitas agamanya, namun sekaligus menjadi 

tantangan karena ada potensi terjadinya konflik sosial. Pemahaman yang keliru terhadap 

perbedaan atau ketidakmampuan seseorang maupun kelompok untuk menghargai dan 

menerima perbedaan tersebut dapat menjadi suatu ancaman. Hal ini dapat disebabkan 



63 
 

karena orang sangat sensitif ketika berbicara tentang agama dan agama sebagai sesuatu 

yang bersifat pribadi bagi pemeluknya sehingga dapat mempengaruhi sisi emosional bagi 

pemeluknya. 

Berbicara tentang perbedaan dalam aliran agama yang ada dengan melibatkan 

emosi para pengikutnya, tidak terlepas dari sudut pandang dan penilaian orang atau 

kelompok yang berada di luar dari agama tersebut. Telah banyak peristiwa konflik karena 

agama yang terjadi, yang menunjukkan perpaduan antara emosional dan sensitifitas 

pemeluk agama pada akhirnya berujung pada konflik terbuka dan perpecahan. Misalnya, 

pengrusakan tempat ibadah golongan Ahmadiyah ataupun penangkapan terhadap Lia 

Eden, yang dianggap sebagai bagian dari suatu aliran sesat. Dalam konteks perbedaan 

yang ada inilah, lahir sebuah harapan bahwa agama dapat memainkan perannya sebagai 

pendukung bagi terciptanya integritas sosial. 

Dalam perbedaan agama ataupun aliran agama yang ada, setiap orang diberi 

kebebasan untuk percaya kepada dan menjalankan tradisi keagamaannya yang menjadi 

sumber kebaikan, keadilan, kesejahteraan dan perdamaian, bukan sebaliknya. Dengan 

demikian, dalam perbedaan itu setiap individu yang menjadi pemeluk suatu agama 

memiliki tanggung jawab yang tidak saja menghormati agama atau aliran agama yang 

lain, tetapi juga dapat berlaku adil kepada orang lain, menciptakan perdamaian dan saling 

menghormati. 

Melihat kenyataan saat ini, kehidupan beragama di Indonesia dapat dikatakan 

sedang mengalami ekspansi, dimana kelompok-kelompok keagamaan tumbuh seperti 

jamur di Indonesia, baik sebagai aliran dalam salah satu agama, maupun sebagai “agama 

baru”. Dalam kekristenan sendiri telah terjadi pertumbuhan aliran agama, mulai dari 

aliran kharismatik yang muncul sejak tahun  1960-an, dengan perantaraan para penginjil 

Amerika Serikat dan Eropa. Perkembangan ini memberikan dampak terhadap lahirnya 



64 
 

gereja baru dalam berbagai denominasi, yang dalam banyak hal sangat berbeda dengan 

aliran utama. Bahkan keadaan ini justru memperlihatkan bahwa gereja saling bertanding 

untuk menonjolkan kelebihan yang dimilikinya, baik dari segi teologi, organisasi, 

keuangan, maupun popularitas.
7
 

  

IV. Menyikapi Perbedaan yang Ada 

Untuk dapat memahami pihak lain dalam konteks perbedaan yang ada, maka hal 

penting yang harus dilakukan adalah berusaha untuk mengerti makna dari perilakunya. 

Sebagaimana yang dituliskan oleh Nico L. Kana, bahwa ada 3 hal esensial yang perlu 

disadari untuk dapat memahami perilaku yang dimiliki oleh orang lain, yaitu: 

1. Manusia bertindak sesuai dengan makna peristiwa atau apapun terhadapnya manusia 

itu bertindak. 

2. Makna tersebut timbul dan terbentuk dalam interaksi antara anggota-anggota suatu 

komunitas. 

3. Manusia senantiasa membuat penafsiran tentang makna yang akan dipakai/diacunya 

sebelum ia bertindak
8
. 

Apa yang dikatakan di atas dapat diberlakukan terhadap kehidupan suatu 

kelompok, karena setiap perilaku baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok 

tidak terlepas dari makna yang terkandung di dalamnya. Kehidupan beragama pun 

demikian, tidak terlepas dari makna. Dalam hal ini menurut penulis, sikap penerimaan 

atau penolakan terhadap individu atau kelompok juga bergantung dari kemampun untuk 

dapat memahami makna terhadap individu atau kelompok yang lain. 

                                                           
7
 Herry Metty dan Khairul Anwar, ed., Prospek Pluralisme Agama di Indonesia: Harapan Untuk 

Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan, (Yogyakarta: Interfidei, 2009), xx. 
8
 Einar M. Sitompul (ed)., Agama-Agama dan Rekonsiliasi, (Jakarta: Bidang Marturia – PGI, 2005), 

24. 
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Kesalahpahaman yang mengakibatkan keresahan ataupun ketegangan, bahkan 

konflik dengan mudah akan terjadi pada dua kelompok yang berbeda, apabila suatu 

kelompok berusaha untuk  menjadikan makna yang dipahaminya, sebagai standar atau 

acuan dalam kehidupan dengan kelompok lain. Paling tidak, menurut penulis itulah 

gambaran yang terjadi dalam relasi sosial antara saksi Yehova dengan masyarakat sekitar. 

Ketika salah satu kelompok mengsubordinasikan keberadaan makna dari kelompok lain, 

maka yang terjadi adalah penolakan terhadap kelompok tersebut. 

Perilaku dan tindakan dapat dipahami apabila makna yang ada dalamnya 

diketahui terlebih dahulu. Makna dapat berupa tujuan, motivasi atau dorongan, keinginan, 

bahkan nilai-nilai, ataupun iman dan kepercayaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

makna merupakan bagian dari sebuah kebudayaan, yang melibatkan interelasi individu 

dengan individu yang lain yang disebut sebagai dimensi sosial dari kehidupan manusia. 

Makna yang terkandung dalam suatu peristiwa akan mengalami perkembangan 

sejalan dengan perkembangan sejarah dalam sebuah kelompok. Perubahan tersebut akan 

memberikan pengaruh terhadap reaksi penerimaan atau penolakan yang muncul, 

berdasarkan proses sosialisasi yang terjadi. Agama sebagai bagian dari kebudayaan juga 

mengalami perkembangan makna. Dalam proses sosialisasi, makna yang terkandung di 

dalamnya akan mendapatkan reaksi tertentu, apakah dapat diterima atau akan ditolak. 

Yang jelas dalam suatu komunitas tertentu akan berupaya untuk saling mempertahankan 

makna yang mereka pegang selama ini. 

Dalam konteks perbedaan yang ada, tindakan individu sebagai wujud reaksi, tidak 

terjadi secara otomatis karena mengacu pada makna yang ada dalam komunitasnya. 

Tetapi reaksi tersebut akan melalui sebuah pertimbangan, misalnya apakah ia akan 

mengacu pada makna umum yang dipegang komunitasnya, ataukah pada kepentingan 

pribadinya, dan bergantung pada penilaian orang lain. Dalam persoalan aliran saksi 
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Yehova, hal ini yang menjadi pertimbangan bahkan mempengaruhi penilaian individu 

ataupun masyarakat tentang makna yang ada dalam mainstream, ataupun yang ada dalam 

saksi Yehova itu sendiri. Dalam hal ini, terjadi proses penafsiran terlebih dahulu sebelum 

memutuskan tindakan yang akan diambil. 

 

V. Melihat Aliran Saksi Yehova dalam Bingkai Struktural Fungsional 

Indonesia adalah bangsa yang hidup dalam keberagaman atau kemajemukan. Ini 

berarti banyak perbedaan yang terdapat dalam kehidupan satu bangsa, dan salah satunya 

adalah agama. Perbedaan itu dapat dipandang sebagai salah satu wujud kekayaan yang 

dimiliki oleh bangsa Indonesia, dimana kita bisa saling belajar satu dengan yang lain. 

Tetapi di satu sisi, jika tidak disikapi secara bijak, maka akan membawa pengaruh yang 

mengarah kepada konflik. Dalam hal ini apabila setiap agama atau aliran agama 

menonjolkan “kebenaran” agamanya masing-masing, yang belum tentu dapat diterima 

oleh kelompok agama lain.
9
 

Kehidupan masyarakat yang majemuk dapat melahirkan terjadinya persaingan 

dari beberapa sistem makna yang ada, termasuk agama. Ketika terjadi pertemuan di 

antara beberapa sistem makna, maka akan ada upaya untuk mempertahankan, karena 

pandangan dari setiap setiap sistem makna belum tentu dapat langsung diterima, tetapi 

harus diuji. Oleh karena itu, hal demikian akan dikatakan sebagai sesuatu yang 

problematis. Dalam masyarakat yang plural, harus ada upaya untuk dapat 

mempertahankan keberlangsungan agama, karena belum tentu seluruh masyarakat dapat 

menerima.
10

 

Berbicara mengenai agama sebagai suatu sistem yang ada dalam masyarakat, 

memiliki kaitan dengan struktur yang memiliki fungsi tersendiri. Sebagaimana yang 

                                                           
9
 Dr. A. A. Yewangoe, Agama dan Kerukunan..., 26. 

10
 Bernard Raho SVD, Agama dalam Perspektif Sosiologi, (Jakarta: Obor, 2013), 97. 
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dituliskan sebelumnya bahwa agama juga memiliki fungsi integratif bagi masyarakat. 

Fungsi ini juga dapat dipahami sebagai sebuah upaya agar manusia menjadi semakin 

manusiawi ketika dapat hidup dengan sesamanya dalam konteks perbedaan yang ada. 

Benar bahwa agama mengintegrasikan warga masyarakat dan kelompok yang menganut 

agama dan nilai-nilai yang sama. Tetapi, jika agama itu hadir dalam perbedaan, apakah 

fungsi integrasi akan tetap berlangsung, ataukah fungsi tersebut akan mengalami stagnasi 

sampai menemukan kesamaan nilai yang dianggap dapat menyatukan perbedaan? 

Jika dihubungkan dengan postulat kedua dari teori fungsional tentang sifat 

universal dari unsur-unsur sosial, maka dapat dilihat ada perbedaan di dalamnya. Dalam 

dalil fungsionalisme ada argumen bahwa semua bentuk sosial dan budaya yang 

distandarkan mempunyai fungsi-fungsi positif. Secara faktual, ketika saksi Yehova telah 

diakui secara resmi oleh pemerintah dan memiliki kebebasan untuk dapat melakukan 

ajaran agamanya, maka secara kelembagaan aliran saksi Yehova dianggap dapat 

memenuhi standar dalam menjalankan fungsi-fungsi positif. Benarkah demikian? 

Ternyata postulat ini tidak dapat disamakan untuk semua situasi dan kondisi 

terhadap sistem yang ada dalam masyarakat. Pertemuan aliran saksi Yehova dengan 

agama atau aliran yang lain telah melunturkan fungsi positif agama, dalam hal fungsi 

integrasi dalam masyarakat. Munculnya keresahan dalam masyarakat, menjadi salah satu 

gejala sehingga dikatakan fungsi integrasi menjadi luntur. Hal ini menunjukkan bahwa 

sistem dalam masyarakat atau struktur sosial memang mempunyai fungsi, akan tetapi 

belum tentu semuanya memiliki fungsi yang sama terhadap kelompok yang berbeda. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, keresahan yang dialami oleh 

anggota masyarakat dapat dilihat sebagai bentuk penolakan mereka terhadap saksi 

Yehova. Penolakan ini timbul karena adanya perbedaan yang terdapat dalam Kristen dan 

saksi Yehova sendiri, secara khusus terhadap perbedaan dogma. Inilah yang juga 
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mempengaruhi pemahaman masyarakat yang mengatakan bahwa saksi Yehova berbeda 

dengan Kristen, bahkan sebagai aliran sesat. Dalam situasi demikian, yang justru terjadi 

adalah dua pihak (Kristen arus utama dan saksi Yehova), telah mensubordinasikan 

kelompok yang berbeda. Kristen arus utama tetap mempertahankan kebenaran yang ada 

padanya, saksi Yehova pun tetap berpegang pada kebenarannya sendiri. Pada akhirnya, 

tidak terjadi integrasi di dalamnya, dan memiliki potensi terjadinya perubahan sosial yang 

bersifat destruktif. 

Proses sosialisasi yang dilakukan oleh saksi Yehova sendiri (dalam hal tidak 

melibatkan diri dalam kegiatan bersama sebagai anggota masyarakat), telah menjadi salah 

satu faktor yang mempengaruhi penilaian negatif terhadap saksi Yehova, di mata 

masyarakat. Pada akhirnya, penilaian negatif menyebabkan munculnya pendapat yang 

menyatakan keresahan masyarakat atas kehadiran saksi Yehova. Penilaian negatif itu 

antara lain: saksi Yehova bukanlah bagian dari agama Kristen, ajaran mereka tidak 

mendukung nilai-nilai kemanusiaan karena menolak untuk melakukan atau menerima 

donor darah dalam keadaan mendesak sekalipun
11

, mereka mencari masyarakat yang 

pemahaman agamanya sempit untuk berdiskusi dan menarik perhatian agar mau menjadi 

pengikut saksi Yehova, sasaran mereka adalah keluarga yang kurang mampu, memiliki 

kecenderungan tertutup atau memisahkan diri dengan anggota masyarakat yang lain.
12

 

Berdasarkan landasan teori pada bab II, maka keadaan ini dapat dikatakan sebagai 

bentuk anomie yang terjadi dalam masyarakat, karena aliran Yehova sebagai bagian dari 

struktur sosial telah memberikan tekanan yang menghasilkan keresahan, sehingga reaksi 

yang ditunjukkan adalah non konformis daripada konformis. Anggota gereja arus utama 

memiliki norma dan tujuan tersendiri, yang tentu saja berbeda dengan norma dan tujuan 

dalam aliran saksi Yehova, sehingga menyebabkan anggotanya tidak dapat menyesuaikan 
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 Hasil wawancara dengan Ibu Pesik-Lumeno, pada tanggal 15 September 2013. 
12

 Hasil diskusi dengan kelompok kecil (FGD), pada tanggal 30 September 2013. 
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diri dalam perbedaan tersebut. Keadaan ini tidak dapat dipaksakan supaya selaras, dan 

jika dipaksakan maka memungkinkan terjadinya konflik antara dua kelompok. 

Pola penginjilan pada dasarnya memiliki nilai-nilai yang baik ketika dapat 

menghadirkan perasaan sukacita atau nyaman bagi orang yang menerimanya. Tetapi 

sebaliknya akan meresahkan jika telah mengganggu kehidupan seseorang. Penginjilan 

bukanlah sesuatu yang dapat dipaksakan untuk dapat diterima oleh orang lain, apalagi 

dengan adanya bujukan dan rayuan akan mendapatkan jaminan kebahagiaan. Penginjilan 

juga bukan sekedar dilakukan dengan tujuan menambah anggota baru, bahkan 

menimbulkan kecurigaan dan perasaan tidak nyaman dari orang lain. Penginjilan ialah 

suatu kegiatan menyampaikan kabar baik dan menghadirkan sukacita. Inilah yang tidak 

dapat diciptakan oleh saksi Yehova. 

Pada masa ini, kita dapat melihat bahwa pemeluk agama bersikap ekslusif 

terhadap pemeluk agama yang lain. Menganggap yang lain salah, dan kelompoknya yang 

benar sehingga berusaha untuk memaksakan standar kebenarannya dapat diterima oleh 

orang lain. Keadaan ini telah menjadi pintu bagi sikap saling mencurigai di antara sesama 

pemeluk agama yang berbeda. Ada kelompok agama yang mulai menutup diri dari 

kelompok atau aliran yang lain. Akibatnya, kegiatan agama yang satu dianggap menjadi 

ancaman bagi keberadaan agama yang lain. Itulah yang nampak dari kehidupan 

beragama, antara aliran saksi Yehova dengan penganut agama yang lain. Perkunjungan 

sebagai bagian dari kegiatan beragama mereka, menimbulkan keresahan bagi masyarakat. 

Bahkan ada kecenderungan untuk memaksakan ajaran mereka dapat diterima oleh 

kelompok yang lain. Reaksi penolakan masyarakat muncul ketika mereka merasa bahwa 

keberadaan saksi Yehova menjadi ancaman bagi komunitas agama yang lain. 

Untuk itu, penting bagi setiap agama ataupun aliran agama untuk dapat 

memahami apa yang dikatakan oleh Hendrik Kraemer bahwa kekristenan adalah satu dari 
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agama-agama di dunia yang mempunyai kedudukan yang sama dengan agama-agama 

lainnya. Dengan dasar pemikiran inilah, maka tidak ada satu agama pun yang dapat 

menganggap dirinya lebih benar atau lebih besar daripada yang lain. Ketika setiap agama 

dapat menghargai keberadaan yang lain, maka disinilah agama dapat memenuhi fungsi 

integrasi bagi masyarakat. 

Ajaran setiap agama diberikan agar manusia dapat mengelola hidupnya secara 

lebih baik dan memuliakan Allah. Dalam pengertian ini, setiap usaha memuliakan Allah 

adalah sekaligus untuk memberikan yang terbaik dari hidup manusia demi terciptanya 

keadilan, kesejahteraan, dan kebaikan bagi semua orang sebagai sesama makhluk ciptaan 

Tuhan, walaupun hidup dalam perbedaan agama dan kepercayaan. 

 

VI. Mengapa Terjadi Perbedaan Dogma antara Gereja Arus Utama dengan Saksi 

Yehova? 

Dari hasil penelitian yang diperoleh, penulis melihat bahwa keresahan yang 

terjadi dalam masyarakat, juga dipengaruhi oleh kebingungan terhadap perbedaan dogma 

yang ada antara gereja arus utama dengan saksi Yehova. Dalam kehidupan gereja sendiri 

kita dapat melihat dan mengelompokkan dasar kepercayaan individu atau kelompok 

dalam dua bagian, yaitu: kelompok yang melandaskan kebenaran pada Kitab Suci dan 

kelompok yang melandaskan kebenarannya pada perkataan manusia sebagai pemimpin 

(misalnya titah Paus atau keputusan dewan pemimpin gereja). 

Jika kita mempertanyakan, dimanakah posisi aliran saksi Yehova menempatkan 

patokan kebenarannya? Maka secara umum dapat dikatakan berdasarkan Alkitab, karena 

dalam setiap diskusi, mereka akan menggunakan Alkitab sebagai dasar dalam 

memberikan argumen. Akan tetapi jika kita meninjau kembali, ternyata terdapat 
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perbedaan dalam melakukan pendalaman terhadap isi Alkitab. Saksi Yehova 

menggunakan prinsip yang berbeda. Prinsip yang mereka gunakan adalah: 

1. Jika menemukan ayat yang kurang cocok dengan kepercayaan yang dianut, maka 

bagian itu akan diberikan terjemahan sendiri, dengan alasan bahwa terjemahan itulah 

yang tepat menurut bahasa asli. 

2. Alkitab akan ditafsirkan dengan bantuan terbitan atau bahan bacaan yang dicetak oleh 

watchover, sebagai lembaga resmi saksi Yehova. 

3. Setiap ayat akan diberikan penilaian yang sama, tanpa mempertimbangkan siapa yang 

menulisnya, ditujukan kepada siapa tulisan tersebut, pada zaman dan keadaan yang 

bagaimana, bahkan mengabaikan latar belakang penulisan bagian salah satu kitab. 

Sedangkan dalam kristen arus utama sangat memperhatikan latar belakang dan sejarah 

dari penulisan kitab. 

4. Setiap ayat akan ditafsirkan secara harafiah, tanpa mempedulikan bahasa asli apakah 

memakai bentuk syair atau atau bahasa kiasan. Kadang ditafsirkan sesuai pemahaman 

yang dianggap lebih cocok. 

5. Penafsiran dilakukan ayat demi ayat, sehingga melepas kesatuan ayat sebagai satu 

bagian. 

Dalam perkembangan ajarannya, ada beberapa ayat yang sulit dicocokkan dengan 

ajaran saksi Yehova. Penulis mengaitkannya dengan sejarah pendiri saksi Yehova 

membuat terjemahan sendiri, adalah untuk mencocokkan ayat yang ditafsirkan dengan 

dogma dalam saksi Yehova, sehingga lahirlah terjemahan Alkitab versi New World. 

Terjemahan ini telah beberapa kali dibuktikan salah, bahkan dianggap telah 

menyelewengkan maksud sebenarnya. Perbedaan-perbedaan inilah yang secara tidak 

langsung memendorong terjadinya reaksi penolakan dari anggota masayarakat yang 

sekaligus menjadi anggota gereja arus utama. 
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Setiap agama memiliki praktek-praktek yang khas dalam hubungannya dengan 

sakralitas. Dalam pandangan dan keyakinan tentang yang kudus, tiap agama berdiri di 

atas ajarannya sendiri dan hubungan agama dengan sakralitas bersifat ekslusif. Bagi 

penganut agama, sakralitas adalah hal yang penting dan personal, sehingga kerukunan 

hidup dalam perbedaan yang ada hanya bisa dimulai dengan menghormati ajaran 

penganut agama lain.
13

 Sebaliknya kerukunan tidak akan dapat dicapai apabila tidak ada 

sikap saling menghormati ajaran agama lain. 

Mengapa kerukunan hidup dalam perbedaan agama ini penting? Karena dengan 

adanya kerukunan maka perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat akan bersifat 

konstruktif daripada destruktif. Dengan kata lain, agama akan memainkan peran dan 

fungsinya dengan baik bagi penganutnya atau masyarakat, yaitu menyatukan pribadi-

pribadi yang berbeda. Tetapi menyatukan di sini tidak berarti akan memeluk satu agama 

saja, melainkan memiliki kesamaan pandangan dalam memperjuangkan hal yang sama, 

yaitu untuk hidup dalam kedamaian. 

 

VII. Dampak Keberadaan Saksi Yehova terhadap Kehidupan Sosial 

Sebagai sebuah sistem dalam masyarakat dan hadir dengan perbedaan yang ada, 

maka keberadaan saksi Yehova dengan gereja arus utama telah memberikan dampak bagi 

kehidupan sosial. Contoh yang paling konkrit adalah relasi sosial yang terjalin antara 

pengikut saksi Yehova dengan masyarakat yang berasal dari gereja arus utama. Sikap 

membatasi diri untuk terlibat dalam kegiatan sosial ditunjukkan oleh saksi Yehova. Hal 

ini dipengaruhi oleh dogma dalam saksi Yehova yang menganggap bahwa penganut 

agama lain adalah hamba iblis.
14

 Hal ini menjadi indikator bahwa dalam dogma saksi 

Yehova, terdapat pemahaman bahwa pengikut saksi Yehova memiliki posisi yang lebih 

                                                           
13

 Th. Sumartana, dkk, Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia, (Yogyakarta: Institut 

Dian, 2001), 4. 
14

 Bdk. dengan keyakinan dasar saksi Yehova, pada bab II. 



73 
 

baik daripada pengikut dari agama lain. Pemahaman ini pula yang mendorong mereka 

untuk tidak terlibat dalam kegiatan sosial dalam masyarakat. Keadaan ini mengakibatkan 

semakin melebarnya jarak, bahkan terbentuk sekat-sekat yang memisahkan antara saksi 

Yehova dengan anggota masyarakat. Tidak mengherankan jika situasi ini mengakibatkan 

munculnya sikap saling curiga, saling menyalahkan, saling merendahkan, dan munculnya 

penolakan terhadap kelompok yang dianggap tidak dapat bekerjasama untuk mencapai 

tujuan bersama dalam masyarakat. 

Hal yang juga menarik yaitu kemungkinan terganggunya stabilitas sosial. Hal ini 

dapat dipengaruhi oleh perbedaan pendapat yang terjadi dalam satu keluarga dalam 

menyikapi keberadaan saksi Yehova. Keluarga sebagai kelompok sosial terkecil dalam 

masyarakat, tentu memiliki peranan bagi kehidupan masyarakat sebagai kelompok sosial 

yang besar. Apabila terjadi ketidakharmonisan dalam kelompok kecil, maka akan 

memberikan pengaruh dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Ini terjadi dalam 

kehidupan keluarga, ketika suami atau isteri ada yang tidak setuju untuk menerima 

kedatangan saksi Yehova di rumah mereka, sedangkan pasangannya setuju untuk 

menerima saksi Yehova dan berdiskusi dengan mereka.
15

 Ketika berhadapan dengan 

kasus yang demikian maka akan muncul dua kelompok dalam masyarakat, yaitu yang 

menerima saksi Yehova dan menolak mereka. Namun, sebagian besar memberikan reaksi 

penolakan karena saksi Yehova dianggap sebagai aliran sesat yang berbeda dengan 

kristen arus utama. 

Fakta lain yang memperlihatkan bahwa keberadaan saksi Yehova memberikan 

pengaruh bagi keharmonisan rumah tangga atau keluarga, yaitu ketika ada anggota 

keluarga yang meninggal.
16

 Terjadi perbedaan pendapat dalam melakukan praktek 

keagamaan. Bagi anggota keluarga yang masuk dalam aliran saksi Yehova, tidak 
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 Hasil wawancara dengan Ibu Pesik-Lumeno, pada tanggal 15 September 2013. 
16

 Telah dipaparkan dalam hasil peneilitian, bab III. 



74 
 

mengijinkan dilakukan ibadah penghiburan bagi keluarga. Sedangkan bagi anggota 

keluarga yang menganut agama Kristen Protestan, tetap menghendaki dilakukan ibadah 

penghiburan. Pada akhirnya terjadi ketegangan antara dua kelompok yang terdapat dalam 

satu keluarga. Ini merupakan salah satu konsekuensi negatif yang dihasilkan oleh sistem 

sosial yang ada, dalam hal ini saksi Yehova. Jika kembali kepada fungsi agama untuk 

dapat mempersatukan masyarakat (termasuk keluarga di dalamnya) dan usaha untuk 

mencapai tujuan bersama, maka sebagai umat yang beragama, setiap anggota keluarga 

terdorong untuk menjunjung nilai dan kaidah yang ada dalam agama. Secara sederhana, 

nilai dan kaidah itu dapat mencegah terjadinya ketegangan dalam keluarga.  

Dalam hal ini, penulis memahami bahwa kemungkinan inilah yang dimaksudkan 

oleh Merton dalam teorinya, bahwa sistem sosial mempunyai fungsi laten dan fungsi 

manifes. Berkaitan dengan hal tersebut, fungsi manifes (disengaja) yang terjadi di sini 

adalah saksi Yehova melakukan praktek dalam dogma mereka yaitu menyebarkan ajaran 

agama, namun dalam kenyataannya konsekuensi dari praktek itu adalah menghasilkan 

fungsi laten (tidak disengaja) yaitu keresahan dan reaksi penolakan yang terjadi dalam 

masyarakat. 

Sikap sinis terhadap saksi Yehova telah memberikan pengaruh terhadap relasi 

sosial dalam masyarakat. Sebagai sesama anggota masyarakat, saling tegur tidak lagi 

didasari oleh rasa hormat kepada orang lain, melainkan dilakukan sekedar “basa basi”. 

Artinya teguran satu dengan yang lain tidak lagi memperlihatkan keramahan dan ikatan 

emosional sebagai anggota masyarakat. Kerjasama menjadi sulit terjalin di antara sesama 

anggota masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh terjadinya anomi ketika anggota 

saksi Yehova tidak melakukan budaya mosintuwu yang sampai saat ini dipertahankan 

oleh masyarakat di kelurahan Kawua. 
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VIII. Dampak Keberadaan Saksi Yehova Terhadap Kehidupan Bergereja 

Selain dalam kehidupan sosial, ada juga dampak yang berkaitan dengan 

kehidupan bergereja. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah perbedaan doktrin dan 

pemahaman praktek keagamaan antara saksi Yehova dan gereja arus utama. Praktek-

praktek keagamaan saksi Yehova antara lain: tidak mengakui Yesus sebagai Juruselamat, 

tidak merayakan natal, tidak merayakan hari ulang tahun, tidak merayakan paskah, tidak 

melakukan transfusi darah, telah menimbulkan pertanyaan bagi warga gereja, apakah 

dengan perbedaan yang terdapat dalam gereja arus utama, maka saksi Yehova layak 

untuk dikategorikan sebagai orang Kristen? Kristen yang dipahami oleh masyarakat 

adalah agama yang mengakui Yesus sebagai Juruselamat dan merayakan natal. Selain itu, 

sebagai orang Kristen yang baik maka haruslah mendukung setiap kegiatan kemanusiaan, 

termasuk transfusi darah. Dengan tidak diakuinya transfusi darah dalam dogma saksi 

Yehova, maka mereka tidak dapat diakui sebagai orang Kristen yang baik.
17

 

Penulis juga melihat bahwa ketika terjadi persaingan antara aliran agama yang 

berbeda, maka menimbulkan kekhawatiran diantara kelompok yang berbeda. Setiap 

kelompok pasti akan mempertahankan keutuhan komunitas kelompoknya, termasuk 

dalam kehidupan beragama. Dengan adanya perbedaan praktek dan dogma dengan saksi 

Yehova, maka dalam diri gereja arus utama ada kekhawatiran anggota jemaat akan 

tertarik dan pindah menjadi pengikut aliran saksi Yehova.
18

 Kekhawatiran ini mendorong 

pemimpin gereja dan anggota gereja untuk menolak keberadaan saksi Yehova di tengah 

masyarakat. Gereja arus utama mulai melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi 

meluasnya pengaruh saksi Yehova ini bagi kehidupan bergereja. Langkah-langkah itu 

antara lain memberikan pembekalan bagi pelayan gereja dan anggota jemaat tentang 

dogma dalam gereja arus utama, sehingga mereka dapat memahami perbedaan dengan 
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 Hasil wawancara dengan Ibu Pesik-Lumeno, pada tanggal 15 September 2013. 
18

 Hasil wawancara dengan Pdt. Frida Gantimo, pada tanggal  9 September 2013. 
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saksi Yehova. Jika pemahaman mereka tentang dogma gereja arus utama itu kuat, maka 

diskusi dengan pengikut saksi Yehova tidak perlu dihindari. 

Yang hendak diciptakan dengan sikap demikian adalah sikap kebersamaan dalam 

perbedaan agama. Sekalipun terdapat perbedaan doktrin, namun setiap pemeluk agama 

harus memahami bahwa doktrin agama hadir bukan untuk dijadikan alat pembenaran diri 

bagi kelompok agama tertentu, termasuk saksi Yehova. Sikap yang seperti ini akan 

menjebak pemeluk beragama dalam fanatisme agama, sehingga menganggap dirinya 

benar dan yang lain salah. 

Sikap penolakan terhadap keberadaan saksi Yehova dapat pula dikaitkan dengan 

eksklusivisme agama.
19

 Situasi ini tidak dapat dipisahkan dari keberadaan agama-agama 

lain yang juga memiliki motif, prinsip, bahkan dogma yang berbeda dengan saksi 

Yehova, khususnya agama Kristen sebagai “induk” dari aliran saksi Yehova. Apabila 

sikap ekslusif ini dipertahankan, maka masalah tetap akan terjadi dalam keberagaman 

agama (termasuk aliran di dalam agama). Hal ini pula yang diungkapkan oleh Titaley 

dalam artikel “Negara, Agama-Agama dan Hak Asasi Manusia”. Titaley menuliskan 

demikian: 

Harus diakui, bahwa selama ini kita masih mewarisi sikap beragama yang ekslusif. 

Selama ekslusivisme ini masih kental dalam kehidupan beragama kita, maka 

selama itu pula masalah akan selalu terjadi. Masalah yang hadir itu bukanlah 

pada pelanggaran atas hukum yang sudah dijamin oleh konstitusi dan kegagalan 

pemerintah untuk menegakkan hukum itu. Masalah kita adalah apakah kita dapat 

mengatasi ekslusivisme itu?
20

 

 

Tanpa adanya jalan keluar atas persoalan ekslusivisme agama ini, maka tidak 

akan ada kedamaian di tengah kehidupan umat beragama. Dengan melihat cara saksi 
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 Dalam artikel yang berjudul “Urgensi UU Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia: Kajian 

Komparatif”, Titaley menyinggung tentang ungkapan extra ecclesiam nula salus, yang artinya bahwa di luar 

gereja tidak ada keselamatan. Ungkapan ini merupakan bukti nyata dari sikap ekslusivisme dalam agama 

Kristen sendiri. Bahkan ungkapan ini juga di dukung oleh ayat-ayat Alkitab seperti Yohanes 14:6, dan 

sebagainya. 
20

 John Titaley., Religiositas Di Alinea Tiga: Pluralisme, Nasionalisme dan Transformasi Agama-

Agama, (Salatiga: Satya Wacana University Press, 2013), 1. 
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Yehova menyebarkan dogma mereka tanpa mempertimbangkan apakah orang yang 

dikunjungi ini sudah beragama, merupakan sebuah ciri dari ekslusivisme dan merupakan 

wujud dari sikap yang tidak menghormati agama lain. 

Demikian pula di satu sisi, ketika orang yang bukan pengikut Yehova 

memberikan reaksi penolakan atau anti terhadap saksi Yehova, maka akan membawa 

masyarakat terjebak dalam sikap ekslusivisme. Di sisi lain, ketika Yehova hadir dengan 

dogma dan pendirian bahwa agamanya benar, akan melahirkan sikap eklusif terhadap 

pemeluk agama lain. Dalam kondisi yang demikian, kita dapat melihat bahwa sikap 

ekslusif tidak hanya terjadi antar pemeluk agama, tetapi juga terhadap agama yang 

memiliki berbagai aliran. Reaksi yang demikian disebabkan oleh pemahaman setiap umat 

beragama yang mengatakan bahwa kebenaran agama dan keyakinannya mutlak, sehingga 

di luarnya adalah salah dan tidak benar.
21

 

Menjadi pertanyaan apakah situasi ini dibiarkan saja dengan satu harapan akan 

selesai dengan sendirinya? Tentu tidak. Sikap ekslusivisme ini dapat mengarah pada 

diskriminasi terhadap manusia yang lain. Jika kita peduli dengan kerukunan umat 

beragama yang dapat dicapai dengan menghilangkan pengaruh ekslusivisme agama, maka 

kita perlu mengkaji persoalan ini lebih jauh untuk menemukan sebuah solusi untuk dapat 

mempersatukan masyarakat di tengah keberagaman agama yang ada. 

Kemungkinan berdasarkan kenyataan ini, sehingga Olaf H. Schumann 

mengatakan: 

Masih tetap dirasakan bahwa persepsi terhadap penganut-penganut agama lain 

sedikit masih banyak mengikuti pola lama, dimana mereka dilihat pertama-tama 

sebagai lawan politik, mayoritas yang menakutkan dan penganut paham 

keagamaan yang kurang sempurna (yang sebenarnya harus “diinjili”). Terlepas 

dari pertanyaan seberapa jauh persepsi serupa terdapat pula di kalangan lain 

terhadap umat Kristen, yang tampak ialah bahwa suatu respek yang sungguh-

sungguh terhadap penganut agama lain masih belum tercapai. Memang sering 
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diungkapkan rasa hormat terhadap sesama tetangga, namun, selama ia belum 

diterima sebagaimana adanya, selama itu pula sikap hormat tadi masih belum 

sempurna.
22

 

 

Dari pernyataan ini, nampak bahwa pergumulan mengenai sikap penerimaan 

terhadap perbedaan agama, masih berada dalam tataran wacana, dan belum dapat 

diterapkan secara utuh dalam kehidupan nyata. Fenomena yang demikian dapat terjadi di 

dalam dan di luar komunitas kristen sendiri. Ide untuk saling menghormati dapat 

dikatakan ideal, tetapi yang terpenting adalah bagaimana ide itu diwujudkan dalam 

kehidupan antar umat beragama dengan saling menerima satu dengan yang lain. 

Tidak dapat disangkal bahwa hal ini memiliki kaitan dengan struktur sosial yang 

ada dalam masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai bentuk struktural sendiri, seperti 

kelompok sosial dan lembaga sosial dengan dinamika tersendiri dan dapat menyebabkan 

pola perilaku yang berbeda, bergantung dari situasi yang dihadapi. Pola perilaku ini juga 

memiliki kaitan dengan proses interaksi yang terjadi dalam kelompok manusia.
23

 

Pola perilaku yang berbeda ini, akan memberikan pengaruh terhadap pola 

adaptasi dalam masyarakat berkaitan dengan adanya pengaruh-pengaruh baru yang 

muncul. Dalam perkembangan saksi Yehova, pola adaptasi yang dapat terbentuk di 

kemudian hari adalah inovation dimana akan terdapat perubahan cara untuk menggapai 

tujuan dalam masyarakat. Berdasarkan fakta yang ada, pola adaptasi yang demikian 

sedang berada dalam proses. Salah satu contohnya adalah dengan adanya anggota saksi 

Yehova yang telah menjadi pegawai negeri. Jika kita melihat larangan yang ada dalam 

saksi Yehova, mereka tidak diperbolehkan untuk menjadi pegawai negeri. Dengan kata 

lain, kehidupan saksi Yehova akan menyesuaikan sesuai dengan perkembangan zaman 

dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. 
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Pola adaptasi yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah 

ritualism, dimana telah terjadi penolakan terhadap pengaruh-pengaruh yang baru. Ini 

dipengaruhi oleh kondisi, dimana masyarakat Kawua dapat dikatakan sebagai masyarakat 

yang sudah mapan, sehingga tidak mudah untuk menerima pengaruh-pengaruh baru yang 

muncul. 

Keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat merupakan keadaan yang 

diharapkan. Keteraturan adalah suatu keadaan dimana pranata sosial yang ada benar-

benar berfungsi dan saling mengisi. Dalam keadaan demikian, individu secara psikologis 

akan merasakan ketentraman, karena tidak ada pertentangan dalam hal norma dan nilai.
24

 

Hal ini tidak hanya berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat secara umum, tetapi juga 

secara khusus dalam kehidupan beragama seperti saksi-saksi Yehova dan agama lain. 

Tidak selamanya keberadaan saksi Yehova dianggap memberikan dampak yang 

negatif. Dalam kehidupan bergereja sendiri ada dampak positif yang bisa dirasakan yaitu, 

adanya semangat dari para saksi Yehova dalam menyebarkan dogma. Semangat inilah 

yang dianggap penting untuk dilakukan oleh aliran agama yang lain, tetapi dengan tetap 

menjunjung tinggi sikap menghormati antar pemeluk agama. Dari sinilah akan muncul 

keinginan untuk menambah pengetahuan berkaitan dengan saksi Yehova. Dengan 

pengetahuan yang lengkap baik tentang saksi Yehova, maka akan membuka pintu bagi 

terciptanya dialog antar agama. Mengapa ini penting? Karena keresahan dan reaksi 

penolakan yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat Kawua terhadap saksi Yehova, 

juga dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan mereka tentang saksi Yehova. Sehingga 

ketika muncul pertanyaan ataupun ketika terjadi diskusi dengan saksi Yehova, banyak 

orang yang merasa resah. Jadi, jika pengetahuan bertambah, maka keresahan yang 

memiliki potensi untuk terjadinya konflik terbuka, dapat dihindari. 
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Dalam diri pribadi warga gereja sendiri, terdorong untuk semakin memperdalam 

pemahaman tentang dogma dalam ajaran agamanya. Sehingga perbedaan dogma tidak 

akan menyebabkan terjadinya kebingungan. Tetapi jika dapat mempertahankan apa yang 

dipahami selama ini sebagai bagian dari imannya, maka kebingungan tidak akan terjadi. 

Saling curiga dan menyalahkan tidak perlu berkembang menjadi senjata untuk saling 

menyerang. Dengan saling memahami, maka apa yang menjadi tujuan bersama yaitu 

kedamaian dan keadilan dapat tercapai dalam masyarakat. 

 

IX. Dampak Keberadaan Saksi Yehova Terhadap Kehidupan Berbangsa dan 

Bernegara 

Sebagai anggota masyarakat, kehidupan pengikut saksi Yehova tidak dapat 

dilepaskan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai warga negara yang baik, 

maka masyarakat perlu menjalin relasi dan komunikasi yang baik dengan pemerintah. 

Dalam hal ini, Penulis melihat bahwa antara pemerintah dan saksi Yehova pun saling 

membangun sekat. Mengapa kesimpulan ini muncul? Karena dalam kenyataannya 

pemerintah tidak pernah melakukan upaya untuk membangun komunikasi antara saksi 

Yehova dengan kristen arus utama. Paling tidak hal ini dapat menjadi solusi atas sikap 

saling mencurigai dan menyalahkan. Pemerintah juga melalui Bimas Kristen belum 

pernah mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa saksi Yehova telah diakui sebagai 

salah satu agama resmi di Indonesia. Hal ini menyebabkan tetap terpeliharanya opini 

masyarakat yang mengatakan bahwa saksi Yehova adalah aliran sesat dan belum diakui. 

Hal ini berpengaruh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena sebagai warga 

masyarakat, pengikut saksi Yehova dianggap sebagai kaum minoritas yang membawa 

pengaruh negatif bagi keutuhan hidup berbangsa dan bernegara. 
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Tidak menghormati bendera dan menganggap pemerintah sebagai bagian dari 

pekerjaan iblis, adalah bagian dari dogma saksi Yehova. Ini berujung pada sikap tidak 

menghargai keberadaan pemerintah. Fakta yang ada di Kelurahan Kawua adalah ketika 

pengikut saksi Yehova tidak melaksanakan instrusksi pemerintah untuk melakukan 

pemasangan bendera dalam rangka HUT Kemerdekaan RI, pada tanggal 17 Agustus.  

Secara tidak langsung, pengikut saksi Yehova telah melakukan penyimpangan terhadap 

aturan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam teori Merton hal ini dijelaskan sebagai 

bentuk anomie dalam masyarakat karena terjadi pemisahan yang tajam antara norma dan 

tujuan, yang mempengaruhi sikap dan kemampuan anggota masyarakat untuk dapat 

bertindak selaras dengannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


