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KONFLIK DALAM GEREJA DARI PERSPEKTIF  
TEORI-TEORI KONFLIK 

 
Markus Dominggus Lere Dawa 

 
Abstrak 

 
Pendekatan dominan yang selama ini dipakai dalam meresolusi 
konflik di gereja adalah pendekatan yang disebut penulis sebagai 
pendekatan personal-psikologis dan spiritual. Dalam pendekatan 
ini, sisi dalam diri manusia, baik itu psikologis maupun spiritual, 
dan sisi individual pelaku konflik yang dijadikan pusat perhatian. 
Lewat, uraian teori konflik secara sosiologis, penulis hendak 
tunjukkan bahwa konflik dalam gereja dan lembaga-lembaga 
Kristen tidak bisa dipisahkan dari aspek-aspek sosiologis gereja 
dan lembaga Kristen sebagai sebuah struktur sosial dalam 
masyarakat. Karena itu, resolusi konflik yang sehat dan tepat 
harus pula memperhatikan dimensi-dimensi sosiologis konflik ini. 
Dimensi sosiologis lebih memperhatikan struktur sosial dalam 
mana konflik terjadi dan pelaku konflik sebagai aktor-aktor sosial 
yang berkepentingan. 
 
Kata kunci: Konflik, teori konflik, struktur sosial, aktor-aktor sosial, 
gereja dan lembaga Kristen 
 

PENDAHULUAN 
 

Dua orang teman menceritakan kepada saya tentang dua 
konflik yang melibatkan diri mereka belum lama ini. Kawan 
pertama bercerita tentang perannya sebagai mediator konflik yang 
diberi mandat penuh oleh pengurus pusat gerejanya untuk 
menyelesaikan konflik yang terjadi di sebuah sekolah Kristen. 
Konflik ini terbilang serius karena bersifat vertikal—sebagian 
pengurus sekolah itu versus pengurus pusat gereja—dan 
horizontal—sebagian pengurus sekolah itu versus guru dan 
anggota pengurus yang lain. Usaha mediasinya bisa dibilang 
―sukses‖ meredam kemarahan dan pertikaian vertikal dan 
horizontal yang lebih jauh meski harus dibayar mahal dengan 
timbulnya konflik pribadi antara dirinya dengan seorang sahabat 
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lamanya di sana. Sampai saat artikel ini ditulis, sekolah Kristen 
tersebut masih dalam proses pemulihan pasca konflik.  
  

Kawan lain menceritakan konfliknya dengan seorang 
anggota Majelis Jemaat di gereja tempat dia bekerja. Konflik ini 
bermula dari teguran yang disampaikan kawan ini kepada seorang 
anggota Majelis Jemaat tersebut. Teguran ini tampaknya tidak 
diterima positif, malah berubah menjadi konflik terbuka. Hal 
membuat pekerjaan kemajelisan terganggu cukup serius karena 
anggota Majelis Jemaat yang ditegur ini ingin mundur dari 
kemajelisan. Ia bahkan sempat absen dari kehadiran dan 
pelayanan di gereja selama beberapa bulan. Ketika bercerita 
kepada saya, kawan ini menceritakan bahwa upaya-upaya 
resolusi sudah diupayakan bahkan sampai mempertemukan 
kedua belah pihak dengan dimediasi oleh anggota-anggota 
Majelis Jemaat yang lain. Dalam pertemuan ini kedua belah pihak 
saling mengungkapkan apa yang menjadi ―sakit hati‖ masing-
masing. Namun sejauh ini hubungan di antara kawan saya dan 
anggota Majelis Jemaat tersebut masih tetap kaku dan dingin.  
  

Kisah-kisah konflik semacam ini adalah kisah-kisah yang 
umum dijumpai di berbagai gereja dan lembaga-lembaga Kristen. 
Yang menarik untuk dicermati di sini adalah bagaimana konflik-
konflik ini dipandang dan diselesaikan. Sepanjang pemahaman 
saya, konflik-konflik di dalam gereja dan lembaga-lembaga Kristen 
umumnya dipahami secara personal-psikologis atau spiritual 
sebagai bentuk ketidakmatangan pribadi atau ketidakdewasaan 
rohani para pelaku konflik. Dengan pemahaman seperti ini 
penyelesaian konflik lalu menjadi upaya-upaya yang bersifat 
personal: mendekati pelaku konflik secara pribadi untuk 
―menyadarkannya‖ lewat berbagai nasihat, arahan-arahan, atau 
bimbingan-bimbingan. Hampir selalu di dalam konflik dilibatkan 
orang-orang tertentu (baca: mediator) yang dianggap memiliki 
pengaruh atas kedua belah pihak yang bertikai dengan harapan 
kedua belah pihak akhirnya mau duduk bersama dan berdamai 
lagi.  
  

Pemahaman konflik yang ―klasik‖ ini tidak salah. Namun, 
menurut hemat saya, ia perlu dilengkapi pula dengan ―perangkat-
perangkat‖ (tools) lain agar konflik yang terjadi dapat dipahami 
secara lebih utuh dan mendapatkan penyelesaian yang lebih 
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komprehensif. Yang lebih penting lagi, pemahaman yang lebih 
utuh akan menciptakan kondisi di mana konflik serupa tidak akan 
terulang lagi di masa depan. Di sini menurut saya, pemahaman 
klasik yang bersifat personal-psikologis dan spiritual itu perlu 
dilengkapi dengan pemahaman lain yang bersifat sosiologis, yang 
memandang konflik dari sudut pandang struktur-struktur sosial 
dalam mana konflik itu terjadi. 
  

Teori sosiologi, baik klasik maupun modern bahkan pasca-
modern, menyediakan sejumlah besar kerangka teoretis yang 
amat bermanfaat dalam membaca konflik yang terjadi di dalam 
masyarakat termasuk pula dalam masyarakat gereja dan 
lembaga-lembaga Kristen. Dalam artikel ini, saya akan 
menguraikan beberapa teori sosiologi tentang konflik yang selama 
ini berkembang dalam disiplin ilmu sosiologi. Di bagian 
selanjutnya, saya akan coba membawa pemahaman teoretis ini 
untuk membaca konflik-konflik yang kerap terjadi dalam gereja, 
dan selanjutnya tulisan ini akan saya tutup dengan beberapa 
catatan.  
 

TEORI-TEORI SOSIOLOGI TENTANG KONFLIK 
  

Tentang konflik, ilmu-ilmu sosial berpendapat bahwa 
manusia, seperti makhluk primata lain, memiliki suatu kapasitas 
biologis untuk konflik. Konflik ini mencakup relasi-relasi vertikal 
dominasi dan resistensi, dan relasi-relasi horisontal yang bersifat 
permusuhan (rivalry). Lebih jauh Josiah McC. Heyman 
menjelaskan, “There are important elements of antagonism within 
the most intimate of relationship, such as between mates or 
parents and children.”1 Meski demikian, ujar Heyman, manusia 
telah begitu cerdas dalam berkonflik sehingga konflik-konflik itu 
dapat diatur, diekspresikan bahkan ditekannya sedemikian rupa 
sampai setiap upaya untuk melukiskannya secara tunggal 
merupakan usaha yang sia-sia, sebab gagal memperhatikan 

                                                 
1
 Josiah McC. Heyman, "Conflict" dalam Encyclopedia of Anthropology. 

2005. SAGE Publications. Diakses pada 6 Jan. 2009 dalam 
http://libproxy.temple.edu:2250/anthropology/Article_n189.html.  

http://libproxy.temple.edu:2250/anthropology/Article_n189.html
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fleksibilitas yang menandai daya adaptasi manusia.2 Karena hal 
inilah maka dalam studi tentang konflik, sosiologi, sebagai bagian 
integral dari ilmu-ilmu sosial, memiliki beragam model, pendekatan 
dan teori. Apa yang hendak diurai di sini hanyalah sekelumit saja 
dari keanekaragaman itu.   
 
Konflik Menurut Karl Marx  
 

Tiap masyarakat, menurut Marx, pada umumnya tersusun 
atas dua macam kelas yang berkonflik: kelas penguasa atau 
pemilik modal (borjuis) dan kelas yang dikuasai atau kelas pekerja 
(proletar).3 Pokok pangkal konflik di antara kedua kelas ini adalah 
derajat ketidakmerataan (inequality) dalam distribusi sumber-
sumber langka di dalam masyarakat di mana mereka ada. 
Sumber-sumber langka dimaksud adalah kekuasaan, kapital, 
kekayaan, kenikmatan, prestise, dan lain-lain. Semakin tinggi 
derajat ketidakmerataan ini semakin tinggi pula potensi konflik di 
antara keduanya.4 Pada umumnya, kelas penguasa mendapatkan 
porsi yang lebih besar dari sumber-sumber langka tersebut. 
Konflik muncul, awalnya dalam bentuk yang tidak kelihatan, ketika 
kelas yang dikuasai mulai menyadari ketidakmerataan yang 
sedang terjadi dan karena itu mempertanyakan legitimasi pola 
distribusi yang selama ini ada, yang dirasakan lebih banyak 
menguntungkan kelas penguasa. Semakin kuat kesadaran ini 
berkembang dalam diri kelas yang dikuasai semakin terang-
terangan pula konflik yang bisa terjadi di antara keduanya.5 

 
Pada Marx, sumber-sumber langka, yang menjadi pemicu 

konflik di antara kedua kelas ini, bersifat ekonomis. Sesuai dengan 
kondisi masyarakat yang diamatinya dan hakikat konflik yang 
dicermatinya pada masa hidupnya, sumber-sumber langka itu 

                                                 
2
  Josiah McC. Heyman, "Conflict" dalam Encyclopedia of Anthropology. 

2005. SAGE Publications. Diakses pada 6 Jan. 2009 dalam 
http://libproxy.temple.edu:2250/anthropology/Article_n189.html.  

3
 Sejarah sendiri didefinisikan Marx sebagai sejarah konflik antara dua kelas 

ini. Lihat Karl Marx & Frederick Engels, The Communist Manifesto (New York: 
International Publishers, 2006), hal. 9.  

4
 Jonathan H. Turner, The Structure of Sociological Theory (Belmont, CA.: 

Wadsworth Publishing Company, 1998), hal. 156-157.  
5
 Ibid.  

http://libproxy.temple.edu:2250/anthropology/Article_n189.html
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memang berada di seputar isu ekonomi.6 Meski demikian, hal 
penting yang perlu dicatat di sini adalah bahwa baik kelas 
penguasa maupun kelas yang dikuasai memiliki kepentingan 
terhadap sumber-sumber tersebut. Kepentingan yang sama yang 
membawa keduanya—kelas penguasa dan kelas yang dikuasai—
bertemu dan akhirnya juga berkonflik tatkala ketidakmerataan dan 
ketidakadilan terjadi.  

 
Hal lain yang relevan untuk dicatat di sini adalah 

pemahaman Marx tentang sifat deterministik dari konflik ini. Konflik 
antara kelas penguasa dan yang dikuasai adalah sesuatu yang 
tidak bisa ditolak (inevitable). Tidak perlu disuruh-suruh atau 
didorong-dorong kedua kelas ini, cepat atau lambat, akhirnya juga 
akan terlibat dalam konflik. Konflik ini tidak bisa dihindari karena 
kelas penguasa, yang tidak mau kehilangan porsi yang selama ini 
dinikmatinya, akan melakukan segala macam upaya untuk 
memelihara hak istimewanya menikmati apa yang selama ini 
dinikmatinya. Di pihak lain, tindakan tersebut justru malah 
memperkuat kesadaran kelas yang dikuasai dan mendorong 
mereka untuk melawan dan terlibat dalam usaha-usaha 
mengubah struktur sosial yang tidak adil yang selama ini telah 
membuat distribusi sumber-sumber langka itu menjadi tidak 
merata.  

 
Konflik Menurut Max Weber  
 
 Weber menolak tesis Marx tentang inevitability konflik. Bagi 
Weber bukan kesadaran kelas akan ketidakmerataan distribusi 
sumber-sumber langka yang memicu konflik melainkan munculnya 
pemimpin-pemimpin kharismatik yang mampu memobilisasi 
orang-orang yang dikuasai untuk bangkit dan melakukan 
perlawanan untuk perubahan.7 Di sini, berbeda dari Marx, Weber 
berpendapat bahwa kemunculan pemimpin semacam itu jauh dari 
tidak bisa ditolak (inevitable), dan karena itu konflik revolusioner 

                                                 
6
 Turner, The Structure of Sociological Theory,hal. 159. Pemikir-pemikir yang 

kemudian mengembangkan gagasan Marx tentang sumber-sumber langka yang 
diperebutkan ini menjadi tidak lagi melulu bersifat ekonomis tetapi juga politis, 
sosial, kultural bahkan religius.  

7
 Turner, The Structure of Sociological Theory, hal. 157. 
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yang digambarkan Marx tidak akan selalu timbul.8 Konflik tidak 
bisa dikatakan muncul hanya lantaran distribusi yang tidak merata 
dari sumber-sumber ekonomis yang langka dalam masyarakat. 
Ada beberapa kondisi lain yang harus pula terpenuhi.  
  

Berbeda dari Marx yang hanya membagi masyarakat ke 
dalam dua golongan: borjuis dan proletar, Weber melihat 
masyarakat modern sebagai terdiri atas posisi-posisi kekuatan 
politis (elit politik), posisi-posisi kekuatan ekonomis (elit ekonomi) 
dan posisi-posisi dalam lingkaran status sosial yang tinggi (elit 
sosial).9 Potensi konflik mulai muncul bila, pertama, elit ekonomi 
juga adalah elit politik dan elit sosial. Situasi ini akan 
menyebabkan mereka yang berada di luar lingkaran ini menjadi 
geram dan terbuka sekali kepada alternatif konflik.10 Kondisi kedua 
yang melahirkan konflik adalah derajat ketidakmerataan di dalam 
distribusi sumber-sumber di dalam hierarkhi sosial, yang memberi 
hak istimewa yang amat besar kepada segelintir orang dan sangat 
kecil kepada yang lain. Di sini hanya segelintir orang saja yang 
memiliki kekuasaan, kekayaan dan prestise sosial, sementara 
sebagian besar yang lain tidak.11 Kondisi ini, dilihat Weber, akan 
memunculkan ketegangan dan rasa tidak puas yang kuat di 
kalangan orang yang disangkali hak-haknya untuk mendapatkan 
hal-hal itu.  
  

Kondisi ketiga yang dilihat Weber subur memunculkan 
konflik adalah bila tingkat mobilitas sosial ke hierarkhi kekuasaan, 
prestise dan kekayaan rendah. Ketidakpuasan, ketegangan dan 
kegeraman akan muncul pada diri mereka yang berada di 
hierarkhi sosial rendah bila mobilitas mereka ke hierarkhi yang 
lebih tinggi disangkali atau ditutupi.12 
  

Ketiga kondisi di atas akan pecah menjadi konflik dan 
mendorong perubahan struktur sosial bila pemimpin-pemimpin 
kharismatik muncul. Dengan kharismanya, ia mampu dan berani 
menantang otoritas yang selama ini eksis dan memobilisasi 
ketidakpuasan-ketidakpuasan yang dirasakan banyak orang 

                                                 
8
 Ibid., hal.158. 

9
 Ibid. 

10
 Ibid. 

11
 Ibid. 

12
 Turner, The Structure of Sociological Theory, hal. 158. 
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selama ini terhadap para elit yang menumpuk sumber-sumber 
daya bagi diri mereka dan terhadap kurangnya kesempatan yang 
diberikan kepada semua orang untuk mendapatkan akses kepada 
kekayaan, kekuasaan dan prestise.13  
  

Namun demikian, catat Weber, kemenangan yang dicapai 
tidak serta merta menghapuskan konflik serupa di masa depan. 
Konflik serupa berpotensi terjadi lagi bila suatu sistem otoritas, 
hukum dan peraturan baru yang menguntungkan sebagian orang, 
biasanya oleh pihak yang menang, dibuat dan ditetapkan serta 
dipaksakan ke atas kelompok lain.14 Konflik ini bisa dicegah kalau 
otoritas dibangun di atas hukum dan peraturan yang setara, dan 
rekrutmen serta promosi birokrasi dilakukan berdasarkan kinerja 
dan kemampuan orang.15 
 
Konflik Menurut Georg Simmel  
 
 Sama seperti Marx, Simmel berpendapat bahwa konflik 
adalah sesuatu yang ada di mana-mana (ubiquitous), namun tidak 
seperti Marx yang yakin bahwa konflik akhirnya akan berujung 
pada kekerasan, revolusi dan perubahan struktural, Simmel yakin 
bahwa konflik memiliki sisi positif untuk memelihara keutuhan 
sosial beserta bagian-bagiannya.16 Karena konflik positif maka 
masyarakat atau kelompok masyarakat yang terlalu kooperatif dan 
terlalu terintergrasi ―would show ‗no life process,‘‖ tidak 
menunjukkan tanda-tanda kehidupan.17 Dengan kata lain, 
masyarakat atau kelompok masyarakat yang minus konflik adalah 
masyarakat yang mati! Dalam batas-batas yang kurang intens dan 
kurang keras konflik justru memajukan solidaritas, integrasi 
kelompok dan perubahan yang tertata.18 
  

Beberapa hal yang dijelaskan Simmel tentang konflik adalah 
sebagai berikut. Pertama, Simmel melihat bahwa derajat 
kekerasan konflik berbanding lurus dengan derajat keterlibatan 

                                                 
13

 Ibid. 
14

 Ibid., hal. 159.  
15

 Ibid.  
16

 Turner, The Structure of Sociological Theory, hal. 161 
17

Ibid.  
18

 Ibid. 
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emosional peserta konflik pada solidaritas kelompoknya. Semakin 
kuat ikatan emosional kelompok semakin keras pula level konflik 
yang terjadi dengan kelompok lainnya.19 Penekanan pada soal 
emosional ini merupakan hal baru yang sejauh ini belum ada pada 
teori-teori konflik sejak Marx.  
  

Kedua, tingkat kekerasan konflik akan meningkat dengan 
sendirinya jika, menurut Simmel, pihak-pihak yang terlibat dalam 
konflik makin mempersepsi konflik ini sebagai bukan lagi soal 
kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan pribadi melainkan 
telah menjadi soal nilai-nilai bersama.20 Di sini Simmel 
mengasumsikan bahwa hidup bersama suatu komunitas dibangun 
di atas suatu nilai yang dianut bersama oleh anggota-anggota 
komunitas tersebut. Kalau konflik yang terjadi ternyata ditemukan 
menyentuh isu nilai yang selama ini mempersatukan kelompok 
maka tidak bisa tidak intensitas konflik akan meninggi dan 
mengeras.  
 

Hal selanjutnya yang dipahami Simmel tentang konflik 
adalah bahwa tingkat kekerasan dalam konflik akan berkurang 
ketika konflik bersifat instrumental dan dipersepsi oleh pihak-pihak 
yang terlibat dalam konflik sebagai sarana menjernihkan dan 
memberi batasan jelas kepada sasaran-sasaran.21 Di sini, Simmel, 
berbeda dari Marx, melihat berkembangnya kesadaran akan 
kepentingan pada pihak-pihak yang berkonflik sebagai hal yang 
tidak harus berujung kepada kekerasan tetapi justru akan 
mengarahkan mereka kepada pemakaian cara-cara yang lebih 
halus, tidak kasar, seperti tawar menawar (bargaining) dan 
kompromi. Semakin terangnya kesadaran akan kepentingan 
bersama justru membawa konflik kepada cara-cara non-
kekerasan.22 

                                                 
19

 Ibid. Tentang sisi emosional konflik menurut Simmel, Johnson 
menjelaskan ―bahwa konflik dengan orang dengan siapa kita sama dalam banyak 
hal, seringkali cenderung untuk menjadi lebih bermusuhan dan lebih pahit 
daripada konflik dengan orang yang lain sama sekali dari kita…. Pengkhianat 
biasanya dihukum lebih berat daripada musuh yang tidak pernah termasuk dalam 
kelompok itu, dan konflik emosional yang tumbuh dari pengalaman bersama atau 
pola-pola kepribadian yang cocok.‖ Lihat Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi 
Klasik dan Modern 1 (Jakarta: Gramedia, 1986), hal. 270-271.  

20
 Turner, The Structure of Sociological Theory, hal 161. 

21
 Turner, The Structure of Sociological Theory, hal. 161.  

22
 Ibid. 
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 Hal berikut yang diamati Simmel dari konflik adalah bahwa 
konflik dapat membawa beberapa akibat kepada pihak-pihak yang 
berkonflik. Pertama, ia bisa memperjelas batas-batas kelompok. 
Kedua, ia bisa mensentralisasikan otoritas dan kekuasaan. Ketiga, 
konflik juga bisa menurunkan derajat toleransi kepada 
penyimpangan (deviation) dan ketidaksetujuan (dissent). Dan 
terakhir, konflik bisa memperbesar solidaritas kelompok di antara 
anggota-anggota kelompok yang berkonflik, namun lebih khusus 
lagi solidaritas ini akan tampil lebih kuat pada kelompok-kelompok 
minoritas dan kelompok-kelompok yang terlibat dalam pembelaan 
diri (self defense).23 
 

Hal terakhir yang diperoleh Simmel dari studinya tentang 
konflik adalah bahwa konflik akan memiliki dampak integratif—
yakni, membawa kesatuan dan ikatan yang semakin erat—kepada 
masyakarat secara keseluruhan bila, pertama, konflik sering, 
berintensitas rendah, dan tingkat kekerasannya rendah. Konflik 
seperti ini positif dan tidak harus melahirkan perubahan sosial 
yang radikal karena ia menjadi semacam ―saluran pembuangan‖ 
bagi rasa permusuhan yang ada di dalam diri pihak-pihak yang 
berkonflik. Kedua, konflik membawa efek integratif bila terjadi 
dalam sebuah sistem yang anggota-anggota dan sub-unit—sub-
unit penyusunnya memiliki saling ketergantungan fungsional yang 
tinggi. Konflik positif karena akan mendorong mereka menciptakan 
kesepakatan-kesepakatan normatif untuk mengelola konflik 
supaya aliran pertukaran sumbers-sumber daya di antara mereka 
tidak terganggu. Terakhir, konflik akan berdampak positif pada 
integrasi suatu masyarakat atau kelompok masyarakat bila konflik 
menghasilkan koalisi-koalisi di antara berbagai pihak yang terlibat 
dalam konflik.24 
 

Pemikiran Marx, Weber dan Simmel tentang konflik boleh 
dikatakan sebagai pemikiran awal tentang konflik dalam sosiologi 
yang di atasnya ahli-ahli sosiologi yang kemudian membangun 
pemikiran mereka. Dua pemikir yang secara khusus mengolah 
pemikiran mereka dan baik untuk diperkenalkan pemikirannya di 
sini adalah Ralf Dahrendorf dan Lewis A. Coser. Keduanya dikenal 

                                                 
23

 Ibid.   
24

 Turner, The Structure of Sociological Theory, hal. 161. 
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sebagai penggagas teori konflik dan menyusunnya sebagai 
sebuah sistem teori tersendiri.  

 
Konflik Menurut Ralf Dahrendorf  
 

Dalam upayanya memahami konflik, Dahrendorf 
menempatkan pemikirannya sebagai lawan dari teori fungsional 
tentang masyarakat, yang melihat masyarakat sebagai realitas 
statis, atau ―dalam keadaan berubah secara seimbang.‖25 Tidak 
hanya itu, pandangan fungsional juga berpendapat bahwa 
masyarakat itu teratur dan setiap elemennya ―berperan dalam 
menjaga stabilitas.‖26 Terhadap tesis-tesis ini, Dahrendorf dan 
teoretisi konflik lain berpendapat bahwa ―setiap masyarakat setiap 
saat tunduk pada proses perubahan.‖27 Pertikaian dan konflik 
adalah bagian integral dari suatu sistem sosial dan bahwa 
―berbagai elemen kemasyarakatan menyumbang kepada 
disitengrasi dan perubahan.‖28 Lebih jauh Dahrendorf dan orang-
orang yang sama menekankan konflik berpendapat bahwa 
keteraturan dan kohesi apapun di dalam masyarakat pada 
dasarnya lahir dari ―pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka 
yang berada di atas‖ dan kekuasaan memainkan peran penting di 
dalam ―mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.‖29  
 

Dalam pandangannya tentang konflik, Dahrendorf 
berpendapat bahwa konflik sangat mungkin terjadi ketika anggota-
anggota suatu kelompok masyarakat menjadi sadar akan 
kepentingan-kepentingan objektif mereka dan membentuk dirinya 
menjadi sebuah grup konflik. Meski begitu, pembentukan grup 
konflik ini amat terkait dengan kondisi-kondisi teknis, politis dan 
sosial di sekeliling mereka. Kondisi-kondisi teknis di sini meliputi 
formasi kader kepemimpinan di antara kelompok-kelompok dan 
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kodifikasi ideologi yang mereka anut. Sementara kondisi politis 
menunjuk kepada restu yang diberikan kelompok-kelompok 
dominan kepada pengorganisasian kepentingan-kepentingan yang 
berlawanan dengan kepentingan mereka. Kondisi-kondisi sosial 
berhubungan dengan kesempatan bagi anggota kelompok-
kelompok untuk berkomunikasi dan merekrut anggota.30 
 

Lebih jauh Dahrendorf mencatat bahwa konflik yang terjadi 
akan menjadi semakin intens dan keras bila kondisi-kondisi teknis, 
politis dan sosial yang diinginkan semakin kecil keterpenuhannya. 
Hal lain adalah mobilitas yang semakin kecil di antara kelompok-
kelompok superordinat dan subordinat, distribusi otoritas yang 
berputar di lingkaran itu-itu saja, dan semakin berkurangnya 
kemampuan pihak-pihak yang berkonflik untuk mengembangkan 
persetujuan-persetujuan bersama.31 Sejalan dengan semakin 
intens dan semakin kerasnya konflik maka semakin besar pula 
peluang terjadinya perubahan struktur dan reorganisasi struktur.32 
 

Tentang perubahan struktural ini, Dahrendorf membaginya 
menjadi tiga tipe perubahan. Yang pertama adalah ―perubahan 
keseluruhan personel di dalam posisi dominasi‖; kedua adalah 
―perubahan sebagian personel dalam posisi dominasi‖; dan ketiga 
adalah ―digabungkannya kepentingan-kepentingan kelas 
subordinat dalam kebijaksanaan kelas yang berkuasa.‖33 
Perubahan ini bersifat radikal dan bisa bersifat amat tibat-tiba 
(sudden). Keradikalan menunjuk kepada tingkat perubahan 
struktural, yang bisa berhubungan dengan ―personel dalam posisi 
yang berkuasa, kebijaksanaan kelas yang berkuasa, maupun 
hubungan antar kelas secara keseluruhan.‖34 Sedangkan ketiba-
tibaannya menunjuk kepada kecepatan perubahan struktural. Di 
sini perubahan bisa tiba-tiba dan radikal dan bisa pula pelan 
namun radikal.35  
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Tentang mereka yang terlibat dalam konflik, Dahrendorf 
punya argumen yang menarik di sini. Menurutnya, status sosial, 
status ekonomi dan kekayaan turut mempengaruhi derajat 
intensitas dan kekerasan konflik. Seperti dikutip Poloma, 
proposisinya adalah ―semakin rendah korelasi antara kedudukan 
kekuasaan dan aspek-aspek status sosial ekonomi lainnya, 
semakin rendah intensitas pertentangan kelas, dan sebaliknya.‖36 
Dengan proposisi ini, Dahrendorf hendak berkata bahwa 
―kelompok-kelompok yang menikmati status ekonomi relatif tinggi 
memiliki kemungkinan yang rendah untuk terlibat dalam konflik 
yang keras dengan struktur kekuasaan.‖37 Mereka berbeda dari 
kelompok yang berada di status sosial, ekonomi dan kekuasaan 
yang rendah. Kelompok terakhir ini cenderung memilih konflik 
yang keras dan intens.  
 
Konflik Menurut Lewis A. Coser  
 
 Seperti Dahrendorf, pemikiran Coser harus dibaca dari latar 
belakang dominasi teori fungsional atas masyarakat. Ia 
mengecam teori fungsional yang terlalu berat menekankan ―nilai 
atau konsensur normatif, keteraturan dan keselarasan‖ sehingga 
memandang konflik secara negatif sebagai ―sesuatu yang 
mengacaukan dan disfungsional  terhadap keseimbangan‖ sistem 
sosial.38 Daripada merusakkan apalagi disfungsional, Coser justru 
berpendapat bahwa konflik ―dapat mempunyai konsekuensi-
konsekuensi positif atau menguntungkan‖ untuk sistem.39 
 

Dalam bukunya yang berjudul The Functions of Social 
Conflict Coser menguraikan beragam pikirannya tentang konflik.40 
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Pertama, terkait dengan penyebab konflik, Coser berpendapat 
bahwa konflik muncul karena sarana yang tersedia untuk 
menyampaikan kekesalan hati sedikit sekali sementara macam, 
bentuk dan jumlah yang hendak disampaikan demikian banyak.41 
Selanjutnya, konflik akan timbul bila angka mobilitas ke posisi-
posisi istimewa sangat rendah.42 Dengan kata lain, posisi-posisi 
istimewa ini hanya menjadi milik segelintir orang saja. Berikutnya, 
konflik muncul ketika orang-orang yang mengalami penindasan 
tidak menerapkan pengendalian ego, malah justru terbakar 
emosinya, ketika mereka mendengarkan kisah-kisah kekesalan 
hati dari rekan-rekannya yang lain. Di pihak lain, konflik akan 
timbul bila kaum yang berkuasa atau yang sedang duduk di posisi 
kekuasaan justru menerapkan pembatasan-pembatasan eksternal 
kepada yang dikuasainya.43 Semua ini dilihat Coser sebagai 
penyebab munculnya konflik dalam sebuah masyarakat atau 
kelompok masyarakat. 
 

Selanjutnya, tentang derajat kekerasan konflik, Coser 
mengajukan beberapa tesis. Pertama, ketika kelompok-kelompok 
yang bertikai terlibat dalam konflik atas isu-isu yang realistik, yakni 
sasaran-sasaran yang dapat dicapai, mereka lebih cenderung 
berusaha mencapai kompromi atas sarana-sarana mewujudkan 
kepentingan mereka, dan karena itu konfliknya menjadi kurang 
keras.44 Tetapi bila konfliknya terkait dengan isu-isu yang tidak 
realistis maka emosi yang dilibatkan dan keterlibatan orang di 
dalamnya akan semakin besar pula, dan karena itu membawa 
konflik semakin keras. Isu-isu yang secara khusus diperhatikan 
Coser di sini adalah soal nilai-nilai inti (core values).45 Hak terakhir 
yang diamati Coser mengenai tingkat kekerasan konflik adalah 
soal interdependensi di antara unit-unit sosial penyusun suatu 
masyarakat atau kelompok masyarakat. Bila derajatnya rendah 
maka rendah pula ketersediaan sarana-sarana institusional untuk 
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meredam konflik dan ketegangan, dan karena itu konfliknya akan 
menjadi lebih tajam.46  
 

Hal lain yang menjadi bahan pengamatan Coser adalah soal 
durasi atau lamanya konflik. Menurutnya, konflik akan menjadi 
semakin lama bila tujuan-tujuan pihak-pihak yang bertikai terlalu 
luas sementara derajat konsensus tujuan-tujuan konflik rendah 
dan kemampuan pihak-pihak yang bertikai untuk memahami 
pokok-pokok kemenangan dan kekalahan simbolik lawannya 
rendah.47 Tetapi, menurut Coser, konflik akan dipercepat 
penyelesaiannya bila para pemimpin kelompok-kelompok yang 
bertikai mengerti bahwa pencapaian menyeluruh dari tujuan-tujuan 
mereka hanya mungkin dengan membayar ongkos yang sangat 
mahal.48 Pada level pengikut, konflik akan segera berakhir bila 
para pemimpin mampu meyakinkan mereka untuk menghentikan 
konflik. Semakin terpusat kekuasaan pada diri mereka dan 
semakin integratif derajat kesatuan kelompoknya maka semakin 
kapabel para pemimpin ini dalam membuat pengikutnya 
menghentikan konflik.49 
  

Tentang fungsi konflik pada kelompok-kelompok yang 
bertikai, Coser berpendapat bahwa konflik yang semakin intens 
dan tajam akan melahirkan batasan-batasan kelompok yang 
semakin jelas dan tegas.50 Ia juga akan membuat proses 
pengambilan keputusan di dalam kelompok semakin 
tersentralisasi; solidaritas struktural dan ideologis di antara 
anggota akan semakin menguat; serta akan membuat penindasan 
kepada penyimpangan dan perbedaan semakin besar dan 
paksaan kepada keseragaman nilai-nilai dan norma-norma 
semakin kuat.51 Di pihak lain, dorongan yang semakin kuat kepada  
keseragaman ini pada gilirannya akan makin memperbesar 
akumulasi rasa permusuhan di dalam kelompok dan memperbesar 
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pula kemungkinan konflik internal kelompok muncul ke permukaan 
di kemudian hari.52 
  

Konsisten dengan pandangannya tentang fungsi positif 
konflik bagi masyarakat luas, konflik yang berintensitas rendah 
dan level kekerasaannya rendah, menurut Coser baik, dan karena 
itu sebaiknya ―dipelihara‖ karena ia justru memperbesar level 
inovasi dan kreativitas, membuang rasa permusuhan sebelum ia 
mempolarisasikan sistem sosial masyarakat, memajukan regulasi 
normatif dari relasi-relasi konflik dalam masyarakat, memperbesar 
kesadaran pada isu-isu realistik dan memperbesar jumlah koalisi-
koalisi asosiatif di dalam masyarakat.53   
  

Selain tokoh-tokoh di atas masih ada lagi sarjana-sarjana 
lain yang bicara tentang konflik secara khusus, atau yang dari 
pemikirannya bisa ditemukan gagasan-gagasan tentang konflik 
dalam masyarakat atau kelompok masyarakat. Randall Collins, 
misalnya, yang bergerak dalam tradisi Weberian, 
mengembangkan teorinya tentang konflik dan menyebut 
pendekatannya sebagai conflict sociology.54 Menurutnya, setiap 
realitas sosial di tingkat makro pada dasarnya terbentuk dari 
perjumpaan realitas-realitas sosial di tingkat mikro. Di tingkat 
mikro, realitas sosial itu terbentuk melalui ritual-ritual interaksi, 
yang tatkala terikat menjadi satu menghasilkan sistem-sistem 
stratifikasi dan kultur-kultur kelas serta sistem-sistem organisasi-
organisasi, yang pada akhirnya membentuk struktur-struktur 
makro mulai dari negara dan ekonomi terus sampai kepada 
dinamika-dinamika sistem-sistem geopolitik.55 
 Tentang struktur-struktur sosial menurut Collins, Johnson 
berpendapat bahwa bagi Collins sebenarnya tidak ada yang 
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disebut struktur sosial obyektif, struktur yang ada pada dirinya 
sendiri. Yang eksis hanyalah ―kenyataan subyektif dalam pikiran 
individu‖ yang melakukan pengulangan pola-pola interaksi. Karena 
tidak ada struktur sosial yang benar-benar obyektif maka menurut 
Collins, salah satu sumber utama konflik dalam kehidupan sosial 
manusia adalah ―usaha manusia untuk mempengaruhi atau 
mengontrol definisi-definisi subyektif dari orang lain untuk 
memperbesar keuntungan pribadinya dalam perjumpaan atau 
pertemuan antarpribadi.‖56 Dengan kata lain, konflik timbul karena 
ada orang yang berusaha memaksakan definisi subyektifnya 
tentang sesuatu atas orang lain demi supaya ia memperoleh suatu 
keuntungan pribadi tertentu dari situ. Keuntungan yang dimaksud 
di sini tidak harus bersifat material. Ia dapat bersifat simbolik, 
emosional, kultural, politis maupun sosial.  
 

Lebih jauh tentang level-level struktur sosial, Turner 
menjelaskan bahwa menurut Collins konflik berpotensi muncul di 
segala level karena di setiap level selalu ada ketidakmerataan 
distribusi sumber-sumber material, simbolik dan politis, di antara 
individu-individu yang terlibat dalam interaksi muka dengan muka, 
dalam organisasi-organisasi, di antara kelas-kelas dan kultur-
kultur kelas dan di antara masyarakat demi masyarakat.57 
 

Pada level mikro, konflik terjadi karena individu-individu di 
level ini berusaha memperbanyak kapital kultural dan energi 
emosional mereka dengan cara memakai sumber-sumber daya 
yang ada pada mereka untuk keuntungan mereka. Namun bila 
mereka tidak memiliki sumber-sumber daya tersebut mereka akan 
membatasi pengeluaran kapital kultural dan emosi dalam ritual-
ritual di mana mereka tidak memiliki sumber-sumber daya.58 Pada 
level tengah (mesolevel), yakni pada level organisasi-organisasi 
sosial, Collins menggambarkan organisasi-organisasi sosial 
manusia sebagai sistem-sistem kontrol. Konflik timbul karena 
orang-orang yang memiliki sumber-sumber daya koersif, simbolik 
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dan material—yakni pihak yang berkuasa, tentunya—
mempergunakan keunggulan yang ada padanya itu untuk 
memperoleh konformitas (penyeragaman) dari mereka yang 
menolak usaha-usaha mewujudkan hal itu.59 
  

Tentang melakukan tindakan-tindakan demi memperoleh 
keuntungan bagi diri atau memperoleh atau memperbesar kapital, 
menurut saya, tidak ada orang yang lebih tajam melukiskannya 
selain almarhum Pierre Bourdieu, ahli sosiologi kontemporer 
berkebangsaan Perancis. Menurutnya, masyarakat tersusun atas 
berbagai macam field, medan, yang di dalamnya orang melakukan 
beragam practice, tindakan, untuk mencari, mengejar, menumpuk, 
memperbesar capital, kapital, baik yang bersifat material maupun 
simbolik.60 Cara-cara dalam mana orang mempersepsi dan 
mengejar kapital, menurut Bourdieu, terutama dipengaruhi oleh 
habitus mereka, yaitu bagian dari kepribadian (personhood) 
mereka yang menyaring persepsi-persepsi dan membentuk cita 
rasa-cita rasa mereka serta membentuk kecenderungan-
kecenderungan dan disposisi-disposisi mereka pula.61 
 

Konflik muncul ketika dalam suatu medan, orang-orang 
mengejar kapital yang sama yang tersedia dalam jumlah terbatas. 
Sesuai dengan hakikat orang yang mau mengejar, menumpuk dan 
memperbesar kapitalnya, maka yang satu akan berusaha 
membuat kapital yang ada padanya lebih besar dari yang lain dan 
begitu juga sebaliknya. Perebutan semacam ini tidak bisa tidak 
akan melahirkan konflik di medan tersebut. Belum lagi bila habitus 
masing-masing berbeda maka cara-cara yang ditempuh untuk 
mengumpulkan kapital juga akan berbeda-beda pula dan potensi 
untuk konflik sangat terbuka sekali.  
 

Bourdieu tidak langsung bicara soal konflik namun ada satu 
butir utama pemikirannya yang dekat sekali dengan pembicaraan 
kita tentang konflik. Hal itu adalah apa yang disebutnya symbolic 
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violence, kekerasan simbolik. Rey menjelaskan bahwa Bourdieu 
memakai istilah untuk menjelaskan tindakan memaksakan 
(imposing) sistem-sistem simbolisme dan makna ke atas 
kelompok-kelompok atau kelas-kelas dalam suatu medan dengan 
cara sedemikian rupa sehingga kelompok-kelompok dan kelas-
kelas itu mengalami pemaksaan itu sebagai sesuatu yang sah 
(legitimate).62 Meski sah, tidak berarti bahwa yang menerima 
pemaksaan itu tidak merasakannya sebagai sesuatu yang 
dipaksakan atas mereka. Bourdieu memperlihatkan ketegangan ini 
dalam tulisannya mengenai produksi dan reproduksi bahasa yang 
sah.63 Ketegangan ini berpotensi menjadi konflik terbuka.64 
  

Sebelum beranjak ke bagian selanjutnya baik sekali untuk 
memberi beberapa kesimpulan kecil di sini.65 Pertama, konflik 
melekat di jantung setiap struktur sosial. Gereja dan lembaga-
lembaga pelayanan Kristen adalah salah satu dari antara sekian 
banyak struktur sosial lain dalam masyarakat. Di dalam struktur 
sosialnya potensi konflik ada di sana. Kedua, sosiologi 
melokalisasi konflik di dalam struktur-struktur organisasional 
bukan di dalam kepribadian individu. Konflik bukan soal pribadi 
yang tidak dewasa atau tidak rohani tetapi soal struktur sosial 
yang tidak kondusif. Ketiga, bagi sosiologi konflik adalah 
mekanisme penting untuk perubahan sosial. Konflik adalah bagian 
penting dari perkembangan suatu struktur sosial. Struktur-struktur 
sosial diperbaiki, direformasi bahkan diganti karena konflik-konflik 
yang dialami di dalamnya. 
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Pelajaran dari Teori Konflik Mengenai Konflik dalam Gereja 
 
 Apakah yang disingkapkan oleh terang sinar teori-teori 
sosiologi tentang konflik itu kepada kegelapan konflik-konflik yang 
selama ini terjadi dalam gereja dan lembaga-lembaga pelayanan 
Kristen? Pelajaran apa yang diajarkannya? Menurut saya banyak 
sekali. Namun dari semuanya itu tiga akan didiskusikan secara 
khusus di sini.  
 
 Pertama, konflik-konflik di dalam gereja atau di dalam 
lembaga-lembaga pelayanan Kristen tidak terlepas dari struktur 
sosial yang di dalamnya anggota-anggota gereja hidup dan 
bergerak. Singkatnya, konflik terjadi bukan melulu karena ada 
―orang-orang yang bermasalah‖ atau ―orang-orang yang belum 
dewasa‖ di dalamnya tetapi juga karena ada ―struktur sosial‖ 
gereja atau ―struktur sosial‖ lembaga Kristen yang memang 
bermasalah.  
 
 Tentang struktur sosial ini, sosiolog klasik macam Comte, 
Spencer dan Durkheim memahaminya sebagai ―the organised 
pattern of social activity‖ belaka. Ia tidak lebih dari pola-pola tetap 
yang terjadi dan berulang yang ditemukan di dalam perilaku sosial 
dan unsur-unsur yang beraneka ragam dalam suatu sistem yang 
lebih besar yang disebut sistem sosial.66 Dalam pemahaman ini, 
struktur sosial berisi persetujuan-persetujuan sosial, kerangka 
kerja sosial, institusi-institusi sosial, dan norma-normal sosial.  
 

Sosiolog-sosiolog di kemudian hari, khususnya dari mazhab 
fungsional-struktural, membagi struktur sosial ke dalam dua 
bagian besar: struktur-struktur institusional dan struktur-struktur 
relasional. Bagi Talcott Parsons, salah satu tokoh dari mazhab ini, 
struktur sosial adalah ―what are felt to be, in the given society, 
proper, legitimate or expected modes of action or of social 
relationship.‖67 Dengan pemahaman ini, Parsons lebih 
menekankan aspek institusional dari struktur sosial. Merton, 
sejawat Parsons, lebih suka memakai istilah ―cultural strucuture‖ 
daripada ―social structure‖ untuk lebih menekankan soal norma-

                                                 
66

 John Scott, ―Social Structure‖ dalam John Scott, ed. Sociology: The Key 
Concepts (London: Routledge, 2006), hal. 157, 158.  

67
 Scott dalam Sociology: The Key Concepts, hal. 158.  
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normal sosial yang disepakati oleh anggota suatu komunitas.68  
Radcliffe-Brown memahami struktur sosial sebagai relasi-relasi 
sosial yang hadir di antara individu-individu manakala tindakan-
tindakan mereka melibatkan saling penyesuaian kepentingan.69 
 

Penelitian yang lebih akhir mensepakati bahwa struktur 
sosial pada dasarnya adalah kombinasi dari tiga fenomena 
struktural berikut: institusional, relasional dan yang dihayati di 
dalam tubuh, yang membentuk mekanisme yang terus berulang 
dan tahan lama, yang menghasilkan pola-pola dalam bertindak, 
berelasi, berkumpul, berorganisasi, berpikir, dan lain sebagainya.70 
 

Di sini konflik lahir dari ketidakmampuan struktur sosial yang 
selama ini ada untuk menampung perubahan-perubahan 
sedemikian cepat yang dialami oleh anggota-anggota yang ada 
dalam struktur sosial tersebut atau dalam sistem sosial yang lebih 
besar yang membawa pengaruh kepada struktur sosial tersebut. 
Dikaitkan dengan gereja, konflik-konflik yang terjadi di dalamnya 
sangat mungkin dilahirkan oleh ketidakmampuan struktur 
institusional dan struktur relasional yang selama ini hadir dan 
dipakai dalam gereja untuk menampung dan menunjang 
pertumbuhan anggota-anggotanya ke level yang lebih tinggi. 
Memiliki unsur-unsur kepemimpinan alkitabiah seperti penatua, 
diaken, gembala atau unsur-unsur tugas seperti ibadah, 
pelayanan, penginjilan, pemuridan, dan lain-lain tidak serta merta 
membuat struktur sosial yang tersusun dari unsur-unsur itu 
menjadi berkemampuan abadi untuk mewadahi proses tumbuh 
dan kembang yang terjadi di dalamnya. Unsur-unsur itu mungkin 
bisa saja tidak berubah tetapi bagaimana unsur-unsur itu 
dikonfigurasi sehingga melahirkan struktur sosial hidup gereja 
yang kondusif bagi pertumbuhan yang tampaknya perlu terus-
menerus direvisi, diubah dan bahkan diganti sama sekali dengan 
konfigurasi yang sama sekali baru! 
 

Hal lain yang tidak kalah pentingnya di sini berkenaan 
dengan struktur sosial kehidupan gereja dan lembaga-lembaga 
pelayanan Kristen adalah soal keadilan dan pemerataan distribusi 
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 Ibid.  
69

 Ibid.hal, 158-159.  
70

 Ibid., hal. 160.  
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sumber-sumber daya gereja dan lembaga. Dalam struktur sosial 
mekanistik—mengikuti pembagian Durkheim—kehidupan gereja 
atau lembaga-lembaga Kristen akan cenderung sentralistik, 
represif dan menekankan keseragaman. Dalam stuktur sosial 
semacam ini pemerataan sumber-sumber daya gereja dan 
mobilitas ke atas menjadi sangat terbatas. Hanya orang-orang 
tertentu saja yang mendapat akses ke sumber-sumber daya itu—
biasanya yang dekat dengan ―kekuasaan‖—dan akan hanya 
segelintir orang saja yang mendapat akses ke atas ke posisi-posisi 
otoritas yang lebih tinggi. Struktur sosial gereja dan lembaga 
pelayanan Kristen, sebagai buatan manusia juga, sangat mungkin 
menjadi struktur yang tidak adil dan karena itu tidak bisa terhindar 
dari konflik. Konflik akan terus berulang, meskipun orang-orang 
yang ada di dalamnya sudah ―lahir baru‖, selama tidak ada 
perbaikan pada struktur-struktur sosial yang tidak adil ini.71 
 

Kedua, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik adalah pihak-
pihak yang memiliki kepentingan-kepentingan pribadinya atau 
kelompoknya sendiri. Marx yang pertama kali mengungkapkan hal 
ini dalam teorinya tentang konflik kelas. Kelas borjuis dan kelas 
proletar punya kepentingannya masing-masing—kepentingan 
yang saling bertentangan. Pada Marx, kepentingan (interest) 
dipahami sangat ekonomis, namun Weber mengoreksinya dengan 
menambahkan elemen lain yaitu kekuasaan politik dan prestise 
sosial. Pada Bourdieu, kepentingan ini menjadi lebih luas lagi dan 
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 Dalam pemikiran Wink struktur-struktur sosial yang tidak adil ini 
dimasukkan ke dalam gagasannya tentang Sistem Dominasi. Istilah Sistem 
Dominasi ini dipakainya untuk menterjemahkan istilah kosmos dalam Perjanjian 
Baru. Umat manusia—Kristen dan non-Kristen—berada dalam kungkungan 
sistem sosial yang mendominasi ini. Ke dalam sistem ini anak-anak 
disosialisasikan; peraturan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan—yang 
membentuk struktur sosial hidup manusia—dipelajari dan dibelajarkan di bawah 
pengawasan sistem dominasi ini. Hidup dan berkarya dalam sistem sosial yang 
tidak adil ini, Wink mengkritik soal pengalaman kelahiran baru otentik, yang amat 
ditekankan oleh gereja-gereja injili dan kelompok konservatif Kristen, yang 
disebutnya sering gagal menghasilkan perubahan hidup yang fundamental 
karena dimensi-dimensi sosialnya—yang terkait dengan struktur-struktur sosial 
hidup yang tidak adil—tidak disentuh. Sebagai contoh ia menyebutkan bahwa 
banyak orang Kristen Afrika Selatan ‖lahir baru‖ namun sikapnya kepada 
apartheid tidak berubah. Juga banyak orang Kristen Amerika Utara yang ‖lahir 
baru‖ namun terus mendukung dengan penuh semangat arogansi imperialisme 
Amerika Serikat. Lihat Walter Wink, The Powers That Be: Theology for A New 
Millenium (New York: A Galilee Book, 1999), hal. 94, 95, 96.  
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diekspresikannya dalam istilah kapital, yang bisa material dan 
simbolik.  

 
 Membatasi konflik dalam gereja atau lembaga pelayanan 
Kristen sebagai isu personalitas yang muncul karena 
ketidakdewasaan salah satu pihak atau kedua belah pihak 
sebenarnya merugikan karena tidak mampu mengangkat isu 
kepentingan, yang sebenarnya turut bermain di sana, ke 
permukaan. Weber mencatat bahwa ada tiga tipe kepemimpinan 
agama yang saling berebut monopoli atas hak ―membagikan‖ 
restu ilahi kepada manusia. Mereka adalah magician, priest dan 
prophet. Priest [imam, pendeta, pastor] adalah sebuah peran 
formal dalam sebuah sistem keagamaan formal yang terlibat 
dalam ritual-ritual keagamaan. Klaim otoritasnya atas monopoli 
adalah ketaatannya kepada tuntutan-tuntutal tradisional atau legal 
kepada perannya itu. Magician [dukun, syaman, orang pintar] 
adalah orang di luar sistem keagamaan formal, yang 
spesialisasinya ada di dalam sistem keagaaman yang tidak formal 
dan tidak terorganisir. Klaimnya pada monopoli itu terletak pada 
efektivitas peran yang dimainkannya. Prophet [nabi] adalah tokoh 
di luar struktur-struktur keagamaan tradisional atau legal, yang 
dimotivasi oleh suatu ―panggilan‖ dari tempat tinggi. Klaimnya atas 
monopoli hak atas membagikan restu ilahi didasarkan pada 
―kharisma‖ yang dimilikinya dan klaimnya atas pewahyuan ilahi 
yang diterimanya.72 
 

Pusat konflik dari ketiga tipe kepemimpinan ini adalah hak 
menyalurkan ―barokah‖ atau ―restu‖ ilahi kepada manusia.73 
Konflik ini tidak melulu bermotivasi kepentingan ―spiritual‖ tetapi 
juga kepentingan politis [baca: kekuasaan], ekonomis [baca: 
kekayaan] dan sosial [baca: prestise]. Dalam sistem kerajaan 
kuno, orang-orang yang memiliki kharisma ilahi adalah orang-
orang yang memiliki kekuasaan besar sekali atas hidup orang 
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 Austin Cline, ―Religious Specialists: Figures of Religious Authority‖ dalam 
http://atheism.about.com/od/religiousauthority/a/specialists.htm. Diakses pada 
01/09/2009. Uraian panjang lebar dari Weber sendiri dapat dibaca dalam 
bukunya The Sociology of Religion Bab B.2.-B.2.d., Bab C-C.1.b. dan Bab D. 2-
D.2.g. dalam edisi online di 
http://www.ne.jp/asahi/moriyuki/abukuma/weber/society/socio_relig/socio_relig_fr
ame.html (diakses pada 01/10/2009). 

73
 Weber menyebutnya sebagai the salvation goods.  

http://atheism.about.com/od/religiousauthority/a/specialists.htm.%20Diakses%20pada%2001/09/2009
http://atheism.about.com/od/religiousauthority/a/specialists.htm.%20Diakses%20pada%2001/09/2009
http://www.ne.jp/asahi/moriyuki/abukuma/weber/society/socio_relig/socio_relig_frame.html
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bahkan atas kekuasaan politis seperti raja sekalipun. Menyadari 
hal ini maka raja yang berkuasa biasanya mempunyai imam-imam 
yang mendukungnya.74 Secara ekonomis hidup mereka sangat 
berkelimpahan75 dan secara sosial prestise yang dinikmatinya 
sangat tinggi. 
 

Mungkinkah konflik-konflik dalam gereja dan lembaga 
pelayanan Kristen diselubungi oleh kepentingan-kepentingan 
kekuasaan, ekonomis dan prestise? Sangat mungkin. Orang-
orang yang pandangan teologisnya diikuti oleh banyak orang atau 
khotbahnya disukai banyak orang atau doanya mujarab akan 
memiliki ―otoritas‖ besar atas kehidupan orang-orang yang 
mengikuti atau menyukainya. Apa yang dikatakan akan dituruti. 
Orang suka memberi ―angpao‖ kepada orang-orang yang doanya 
dianggap ―manjur.‖ Terlibat dalam ―bisnis‖ semacam ini sangat 
menggoda siapa saja untuk—entah disadarinya atau tidak—
berkonflik dengan orang-orang yang dipersepsinya hendak 
―merebut‖ semua yang selama ini dinikmati—kekuasaan, materi 
dan penghargaan orang.  
 

Kepentingan kekuasaan, ekonomi, prestise dan privilese 
adalah sejumlah kepentingan yang turut bermain di dalam banyak 
konflik dalam gereja dan lembaga-lembaga pelayanan Kristen.  
 

Ketiga, pihak-pihak yang berkonflik mempersepsi konflik dan 
terlibat dalam konflik dari lokasi sosialnya masing-masing. Bagi 
Marx, kaum proletar mempersepsi konflik dan melibatkan dirinya 
ke dalam konflik dengan kaum borjuis dari perspektif lokasi sosial 
mereka sebagai kaum yang ditindas. Bagi kaum borjuis lokasi 
sosial mereka sebagai penguasa dan pengusaha mempengaruhi 
sudut pandang dan keterlibatan mereka dalam konflik. Analisis 
Marx yang sederhana ini kemudian dikembangkan lebih jauh lagi. 
Dahrendorf, seperti sudah dijelaskan di atas mengamati hal yang 
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 Bandingkan kasus Daud dengan Abyatar; atau Salomo dengan Zadok; 
dan lain-lain.  

75
 Pembacaan sosiologis atas Kitab Imamat, khususnya tentang 

persembahan-persembahan memperlihatkan betapa limpah-ruahnya kehidupan 
para imam karena mendapatkan bagian tersendiri dari sebagian besar 
persembahan orang Israel. Para imam dalam Perjanjian Lama maupun dalam 
dunia Perjanjian Baru bukanlah orang-orang yang hidup miskin atau sederhana. 
Mereka adalah orang-orang yang kaya.  
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sama pada pihak-pihak yang bertikai dalam suatu konflik. Lebih 
dari mereka, saya kira Bourdieu, dengan konsep habitusnya, yang 
membuat semakin jelas peran lokasi sosial atau tempat seseorang 
dalam suatu hierarkhi sosial di dalam konflik yang dimasukinya. 
Lokasi sosial amat menentukan cara, gaya, sudut pandang dan 
kepentingan-kepentingan orang dalam suatu konflik. Orang dari 
strata sosial rendah, misalnya, akan berbeda dalam cara, gaya, 
sudut pandang dan kepentingan-kepentingannya dalam konflik 
dari orang-orang di strata sosial menengah dan atas. Mereka yang 
berada di strata sosial rendah tentu ingin naik ke atas sementara 
yang di atas ingin tetap mempertahankan posisi istimewa yang 
dimilikinya.  
  

Dilihat dari sudut pandang ini, pemahaman atas suatu 
konflik dalam gereja atau lembaga-lembaga pelayanan Kristen 
harus melibatkan pula pengamatan kepada posisi sosial pihak-
pihak yang berkonflik dalam hierarkhi atau struktur sosial baik 
dalam gereja maupun dalam masyarakat yang lebih luas. Aspirasi, 
kepentingan dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, bahkan keras 
dan intensitas konflik tidak bisa dilepaskan dari letak posisi-posisi 
sosial pihak-pihak yang berkonflik.76 Memusatkan perhatian hanya 
pada dinamika personal pihak-pihak yang berkonflik akan 
membuat resolusi konflik menjadi kehilangan salah satu 
kontributor penting bagi pencegahan konflik serupa di masa 
depan.  

Kesimpulan 
 

 Tulisan ini tidak berpretensi untuk mengupas habis seluruh 
persoalan konflik dari sudut pandang sosiologis. Ia lebih banyak 
dimaksud untuk memperkenalkan pembaca bahwa dalam konflik-
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 Weber memiliki uraian menarik tentang religiositas masyarakat menurut 
tempat mereka dalam strata sosial. Religiositas atau keberagamaan orang-orang 
di kelas atas, misalnya, beda dari mereka yang berada di kelas bawah. Menurut 
Weber, corak agama yang mereka sukai adalah agama profetik atau agama etis, 
yang tidak lagi menekankan soal-soal ritual, tetapi lebih kepada prinsip-prinsip 
kehidupan yang etis. Perbedaan religiositas ini tidak bisa dipungkiri 
mempengaruhi pula cara, sudut pandang, aspirasi, kepentingan dan tujuan 
mereka dalam konflik. Untuk uraian lebih lanjut silakan dibaca dalam bukunya 
The Sociology of Religion Bab E. Religiosity of Social Strata, yang bisa dibaca 
dalam edisi online dalam 
http://www.ne.jp/asahi/moriyuki/abukuma/weber/society/socio_relig/socio_relig_fr
ame.html (diakses pada 01/10/2009).  
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konflik yang terjadi di gereja dan di lembaga-lembaga pelayanan 
Kristen, aspek-aspek sosiologis turut pula bermain. Konflik bukan 
sekedar masalah kapasitas dan kapabilitas personal, tetapi juga 
soal kapasitas dan kapabilitas struktural dari sistem sosial atau 
struktur sosial dalam mana pihak-pihak yang berkonflik hidup dan 
berkarya. Gereja dan lembaga-lembaga pelayanan Kristen adalah 
salah satu dari sekian banyak sistem sosial atau struktur sosial 
atau medan (field) di dalam masyarakat. Sebagai struktur sosial, 
lembaga-lembaga sosial ini punya peran yang tidak boleh 
diabaikan dalam kemunculan dan kelanggengan konflik.  
 

Penyelesaian konflik yang dominan selama ini dilakukan 
lebih banyak berpusat pada aspek-aspek personal peserta konflik 
dan abai kepada struktur sosial yang turut menciptakan konflik 
tersebut. Pendekatan sosiologis yang diperkenalkan di sini hendak 
menunjukkan bahwa struktur yang tidak adil, kepentingan-
kepentingan pemain konflik yang kental dipengaruhi lokasi-lokasi 
sosial mereka adalah bagian-bagian yang juga harus diperhatikan 
jika suatu konflik hendak dibaca secara utuh. Entah hasil akhirnya 
membawa kepada revisi, transformasi atau penggantian struktur 
lama dengan yang sama sekali baru adalah soal yang harus 
dibicarakan berikutnya. Namun yang hendak digarisbawahi di sini 
adalah bahwa dalam mendekati suatu konflik isu-isu sosiologis 
tidak boleh diabaikan. Jika demikian, dalam penyelesaiannya, 
harus diupayakan pula penyelesaian-penyelesaian yang bersifat 
sosiologis—perubahan struktur sosial, penciptaan sistem distribusi 
sumber-sumber daya yang lebih merata dan adil, dan lain-lain. 
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