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FEMINIS RADIKAL 
 
 

Aya Susanti 
 

ABSTRAK 

Pergumulan tentang kedudukan, hak, kewajiban dan tanggung 
jawab perempuan telah berlangsung dalam kurun waktu yang 
lama. Secara sosio kultural, kebanyakan masyarakat memberikan 
tempat yang tidak seimbang kepada perempuan dengan berbagai 
macam alasan. Sebagai contoh, dengan alasan “menjaga 
kehormatan,” wanita katanya dilindungi, padahal dikungkung. 
Dengan alasan “menjaga martabat,” wanita katanya dihormati, 
padahal selalau diberikan tempat nomor dua, dan di belakang. 
Kondisi ini sesungguhnya merupakan perlakuan klasik terhadap 
kaum perempuan di mana-mana. 

 Yang tidak kalah menarik ialah, perlakuan klasik mirip 
contoh di atas, para agamawan sering menempatkan perempuan 
pada posisi di bawah. Kenyataan yang sangat menarik ialah 
bahwa seolah ada upaya berlindung di balik TUHAN, untuk 
menempatkan perempuan pada tempat yang terpojok. Hal senada 
pun tampak dalam lingkungan Kristen, dimana atas nama TUHAN 
dan Kitab Suci-Nya, posisi kaum perempuan ditempatkan pada 
tempat yang lebih rendah. Tidaklah mengherankan bahwa para 
perempuan secara umum merasa haknya dilecehkan. Karena itu, 
ada kelompok perempuan yang bangkit untuk memperjuangkan 
identitas, martabat dan hak-hak mereka. Sebagai contoh, gerakan 
Pembebasan Kaum Perempuan (Women‟s Liberation Movement) 
mewakili reaksi kaum perempuan, yang menyadari kepinggiran 
posisinya. Gerakan Pembebasan Perempuan ini mewujudkan 
perjuangannya dengan berbagai macam sikap, mulai dari yang 
toleran, moderat, bahkan sampai kepada ekstrim. Gerakan ini 
ternyata mendatangkan dampak dalam berbagai skala dalam 
lingkungan kehidupan masyarakat umum maupun keagamaan. 
Pada sisi lain, sesungguhnya kitab Suci Alkitab menyikapi posisi 
laki-laki dan perempuan secara sama setara (I Korintus 6:11). 
Alkitab menempatkan laki-laki yang adalah suami pada status 
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serta peran sebagai pemimpin rumah tangga, bukan bos yang 
superior atas perempuan yang adalah istri (Efesus 5:22-25; 26-
33). Istilah penolong yang sepadan pun (Kejadian 2:18, 24), 
memberikan tempat yang sejajar sama kepada laki-laki (suami) 
dan perempuan (istri) dalam tujuan yang sama dengan peran yang 
berbeda unik, untuk saling mendukung. 

 Menyadari kontroversi ini, penulis menggunakan pendekatan 
Alkitabiah untuk mendudukkan posisi perempuan secara 
proporsional sesuai dengan ajaran Alkitab tentang kedudukan, hak 
serta peran perempuan.  

Kata kunci: Feminisme Radikal, Kesetaraan laki-laki dan 
perempuan, kedudukan, hak dan peran perempuan 

PENDAHULUAN 

Isu mengenai gender memang sudah merebak sejak lama. 
Namun, pemahaman tentang idealisme teologi maupun gerakan 
Feminisme1 Radikal2 yang dapat mendistorsi harapan dunia baru 
eskatologis belum begitu dipahami oleh gereja.  

Perjuangan gerakan Feminisme pada mulanya hanya untuk 
mendapatkan kesejajaran hak dan kesetaraan kedudukan 
perempuan dengan laki-laki di dalam masyarakat. Namun, 
tragisnya, mereka melangkah terlalu jauh di dalam mengupayakan 
keadilan menurut versi mereka. Bahkan, mereka berani 
membangun suatu teologi baru yang bernuansa feminis, seperti 
berusaha mengganti nama Allah, membangun sistem masyarakat 

                                                 
1
Paul Procter, Ed., Cambridge International Dictionary of English,(New York: 

Cambridge University Press, 1995), hlm. 512. Kepercayaan bahwa wanita-wanita 
harus diizinkan hak-hak yang sama, kuasa dan kesempatan-kesempatan sebagai 
orang dan diperlakukan dengan cara yang sama, atau himpunan dari aktivitas 
yang diharapkan untuk mencapai status dalam hal ini. Feminis adalah seorang 
pejuang hak wanita, seseorang yang percaya akan feminisme, sering kali orang 
yang melibatkan diri di dalam aktivitas yang diharapkan untuk mencapai 
perubahan. 

2
Ibid., hlm. 1166. Percaya atau ekspresi kepercayaan yang besar atau sosial 

ekstrim atau perubahan politis. 
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matriarkal, dan berusaha mewujudkan masyarakat utopia3 bagi 
kepentingan sekelompok orang. 

Melihat bahaya itu, perlu adanya upaya untuk menolong 
gereja agar memiliki pemahaman dan sikap yang kritis dalam 
mengantisipasi efek-efek yang dapat ditimbulkan dari teologi 
maupun gerakan Feminisme Radikal tersebut. Dengan demikian, 
seruan kepada pemimpin gereja maupun para cendekiawan untuk 
bangkit menyikapi isu gender itu adalah satu kebutuhan yang tidak 
terhindarkan. 

MEMAHAMI PEMIKIRAN DAN HERMENEUTIK  
TEOLOGI FEMINIS 

Uraian di dalam pasal ini adalah suatu upaya untuk memahami 
latar belakang timbulnya gerakan Feminisme dan pemikirannya 
serta hermeneutik teologi feminis, yang akan ditanggapi, 
dikomentari, dan dikritik kemudian. 

Latar Belakang Timbulnya Gerakan Teologi Feminis 

Pada awal pergerakannya, Feminisme tidak bermaksud 
mendirikan atau membangun suatu kerangka teologi yang baru di 
tengah-tengah teologi Kristen yang sudah ada. Namun, di dalam 
perkembangan selanjutnya, terbentuklah begitu banyak model 
pergerakan dengan beragam pemikiran teologisnya. 

Awal Gerakan Feminis 

Organisasi Feminisme tidak langsung merebak begitu 
konferensi kaum perempuan untuk yang pertama kalinya selesai 
diadakan di Seneca Falls, Amerika, pada tahun 1848. Namun, 
gerakan kaum perempuan itu kemudian berkembang luas menuju 
pembaruan kelompok sosial, seperti penghapusan perbudakan 
serta gerakan kemurnian sosial dan kesederhanaan.  

                                                 
3
Sistem sosial politik yang sempurna yang hanya ada di bayangan 

(khayalan) dan sulit atau tidak mungkin diwujudkan di kenyataan. Tim Penyusun 
Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka: 1995), hlm. 1115. 
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Untuk merealisasikan hal itu, yaitu mentransformasi sosial, 
mereka memulainya dengan memiliki organisasi tersendiri. 
Mereka berkampanye untuk sejumlah isu, mulai dari perwalian 
anak-anak, kepemilikan hak-hak, perceraian, akses ke pendidikan 
tinggi dan profesi medis, persamaan gaji, dan perlindungan 
undang-undang untuk pekerja perempuan, hal tersebut masih 
dikampanyekan sampai pada hari ini.4 

Hak Pilih Perempuan 

Perkembangan berikutnya adalah adanya kesadaran bahwa 
jangkauan kampanye kaum perempuan itu terbatas. Oleh sebab 
itu, mereka harus membuat sesuatu agar suara mereka didengar 
secara langsung.  

Perlu waktu tujuh puluh tahun agar kaum perempuan 
memperoleh suara. Sampai dengan tahun 1928, semua 
perempuan, tidak hanya mereka yang berusia tiga puluh tahun ke 
atas, memiliki kualifikasi hak dan mendapatkan suara resmi.5 

Meskipun ada argumen yang menyatakan bahwa kaum 
perempuan tidak harus menerima hak pilih lokal, hak pilih umum 
laki-laki, atau hak pilih dibatasi, hak-hak pilih kaum perempuan itu 
terus diperjuangkan.  

Kebangkitan dari hak pilih kaum perempuan militan dan 
kontribusi dari pekerja perempuan sampai pada masa perang 
telah menekan serta membangkitkan pemerintah Amerika untuk 
mengakui bahwa mereka telah membatasi hak pilih perempuan. 
Kini dapat diperdebatkan betapa banyaknya dampak dari suara 
yang telah dicapai dalam kampanye untuk hak-hak perempuan.6 

 

 

                                                 
4
Alice Walker, ―The Women‘s Movement–Our History‖ (Homepage: 

Feminism, n.d.) hlm. 1–2. 
5
Alice Walker, ―The Women‘s Movement–Our History‖, hlm. 1–2. 

6
Ibid. 
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Tahun 1940-an dan 1950-an 

Perang telah menantang stereotif di tempat kerja, dan 
perempuan mulai memasuki lapangan pekerjaan dalam jumlah 
yang besar. Kenyataan yang muncul kemudian adalah bahwa 
beberapa beban tanggung jawab keluarga memerlukan 
perubahan.  

Berkaitan dengan hal itu, bersama dengan persatuan 
dagang, gerakan perempuan berjuang keras untuk menyediakan 
sistem kesejahteraan dan aksi jaringan keselamatan untuk 
masyarakat perempuan, yang sering dikecam.7 

Tahun 1960-an dan 1970-an 

Pada dekade itu gerakan Feminisme Radikal mulai terlihat, 
yang dipelopori oleh kaum perempuan Amerika. Pada saat itu 
massa perempuan memasuki tempat kerja dan mengubah 
peranan tradisional perempuan di dalam keluarga.  

Dalam hal itu, Feminisme menuntut hak untuk aborsi, 
kebebasan dalam perlindungan perwalian anak, dan persamaan 
gaji. 

Masa Depan 

Dari catatan sejarah, tuntutan feminis banyak yang belum 
terjawab. Namun, mereka tetap melihat bahwa masa depan itu 
optimistik. Hal itu terlihat dari partai-partai politik yang mulai 
mengakui kepentingan hak pilih kaum perempuan. Terlebih lagi, 
perempuan ditantang untuk bisa menduduki jabatan tinggi di 
tempat kerja dan adanya gerakan buruh yang berani memprotes 
gaji minimum.  

Ketika gerakan kaum perempuan telah bergabung dengan 
kelompok lain, seperti gerakan persatuan dagang dan kelompok-
kelompok penentang penindasan lainnya, feminis telah meraih 

                                                 
 

7
Ibid., hlm. 2. 
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massa. Hal itu terjadi pada tahun 1990-an, yaitu ketika mereka 
memenangkan pemilihan suara di Dublin pada tahun 1992.8 

Tema Utama Teologi Feminis 

Tema utama teologi feminis memiliki persamaan dengan 
teologi pembebasan yang menuntut hak pembebasan dari 
penindasan. Dalam hal itu, fokus dari protes teologi pembebasan 
bermula dari banyaknya aspek ketidakadilan yang terjadi dalam 
konteks Amerika Latin, seperti yang diungkapkan oleh Nunez 
sebagai berikut: 

 Liberation theologians say that theological reflection should 
be a product of the social situation and praxis, rooted in the 
struggle to free who are oppressed under unjust economic 
structures. These theologians move from society to theology 
and give preeminence to the social contex, so in order to 
understand liberation theology it is essential at least to give 
an overview of Latin America social reality, emphasizing the 
way in which theological liberationism analyzes that reality.  

Gutierrez, sang pelopor teologi pembebasan, mengklaim 
bahwa Allah berada pada posisi sebagai pembela orang-orang 
tertindas. Allah mengakui hak orang miskin. Allah adalah Sang 
Pembebas bagi umat-Nya. Bahkan, ia berpendapat bahwa bila 
keadilan tidak ada, Allah tidak dikenal, Allah tidak hadir. 

To know Yahweh, which in Biblical language is equivalent to 
saying to love Yahweh, is to establish just relationship 
among men, it is recognize the right of the poor. The God 
Biblical revelation is known trough interhuman justice. When 
justice does not exist, God is not known; he is absent.9 

 

                                                 
8
Alice Walker, ―The Women‘s Movement–Our History‖, hal. 1–2. 

9
Gustavo Gutierrez, A Theology of Liberation (Maryknoll, New York: Orbis 

Books, 1973), hlm.195. 
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Pusat refleksi teologi Gutierrez adalah pada orientasi 
ortopraksis, bukan pada ortodoksi.10 Dalam bukunya, Gutierrez 
menerangkan bahwa ia bukan melawan atau menolak ortodoksi, 
melainkan lebih menilai bahwa ortodoksi sudah tidak dapat lagi 
berbicara banyak untuk menolong kondisi dunia saat itu, yaitu 
penindasan.  

Ia melihat bahwa gereja sudah mulai ―lumpuh" dengan 
meninggalkan dan lupa pada panggilannya untuk membela dan 
berjuang secara praktis untuk mewujudkan pentingnya memiliki 
sikap ortopraksis.11 

Persamaan gagasan itu ditunjukkan oleh pelopor teologi 
feminis yang juga memakai pengalaman sosial kaum perempuan 
untuk membangun kerangka pemikiran teologisnya, yang akan 
dibahas secara khusus di dalam bagian pemikiran dan 
hermeneutik pelopor teologi feminis. 

Perkembangan Teologi Feminis 

Berefleksi tentang Feminisme tidak dapat dilepaskan dari 
perjalanan atau sejarah kaum perempuan di muka bumi ini, yang 
memperlihatkan relasi antara kaum perempuan dan realitasnya, 
perempuan dan laki-laki, serta manusia dan alam, sebagai relasi 
yang saling membentuk dan saling mengklaim walaupun kadang-
kadang memperlihatkan relasi yang semu. Dalam realitas yang 
seperti itulah, ―woman‟s question‖ atau mungkin lebih tepat 
―women‟s questions‖ muncul. Berikut adalah teori-teori feminis 
yang dapat dijadikan perbandingan untuk mengkritik beragam 
refleksi teologis para teolog feminis dari sudut metodologis.12 

                                                 
10

 Ortopraksis menitikberatkan pada tindakan. Maksudnya, doktrin tersebut 
diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan dan dapat dibuktikan dengan 
memanifestasikan perbuatan-perbuatan nyata, seperti kebaikan, keadilan, dll. 
Adapun ortodoksi, orientasinya lebih ke hal-hal teoretis, seperti pengajaran, 
kepercayaan, adat istiadat, dan pendapat yang diterima secara umum (Procter, 
1995:997).  

11
 Gutierrez, op. cit., hlm. 10. 

12
 Nora Angeles, ―Feminism and Nationalism‖ dalam The Woman Question in 

the Philippines Manila (Philippines: Institute of Women‘s Studies, 1997). Lihat 

juga Septemmy E. Lakawa, ―Pengkajian Kritis terhadap Teologi Kaum Feminis: 
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FEMINIST THEORIES 

Summary of the Theoretical Approaches to the Woman 
Question 

Theoretical 
Approaches to 

The Woman 
Question 

Sources of 
Women’s  

Oppression 
Approaches 

Solution to 
Women’s 

Oppression to 
Larger  

Political 
Movement 

Relationship 
of Women’s 
Movement 

Criticism 
Raised by 

Other 

Liberal 
Feminism 

Social 
dicrimination, 
sexist  
socialization 

Equality of 
opportunities, 
equal rights, 
social reforms 

Supportive of 
liberal political 
parties and 
governments 
oppression 

Reformist, 
obvious to 
class, racial, 
and national 

Traditional 
Marxist 
Feminism 

Class society, 
capitalism 

Socialism Subsumed to 
working class 
movement 

Gender 
myopia, a 
tendency to 
be class 
reductionist, 
economic 
determinist 

Radical 
Feminism 

Patriarchy, 
women‟s 
biology, sex 
roles, 
especially 
forced 
motherhood 
and sexual  
slavery 

Separatism, 
revolution in 
reproductive 
technology, 
lesbianism, 
androgyny, 
women‟s 
culture 

Separate 
women‟s 
movement, no 
relation to 
patriarchal 
political 
structures 

Subjective a 
historical, 
biological 
determining, 
obvious to 
class and 
racial 
oppression 

Socialist 
Feminism 

Capitalism 
and Patriarchy 

Socialism Plus Autonomous 
Women‟s 
Movement 

Insufficiently 
materialist, 
gives less 
importance to 
patriarchy 

 

 

 

 

                                                                                                              
Suatu Pendekatan Metodologis‖ dalam Bentangkanlah Sayapmu (Jakarta: 
Persetia, 1997), hlm. 297. 
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TEORI-TEORI FEMINIS 

Ringkasan Pendekatan Teoritis Pertanyaan Wanita 

Pendekatan 
Teoritis 
kepada 

Pertanyaan 
Perempuan 

Sumber dari 
Pendekatan 
Penindasan 

Para 
Perempuan 

Solusi 
Penindasan 

Para 
Perempuan 

kepada 
Gerakan 

Politis Yang 
Lebih Besar 

Relasi 
Gerakan Para 
Perempuan 

Kritik yang 
diangkat oleh 

pihak lain 

Feminisme 
Liberal 

Diskriminasi 

sosial, Seksis 
sosialisasi 

Persamaan 
peluang, hak 
yang sama, 
perubahan-
perubahan 
sosial 

Dukungan dari 
partai politik 
pembebasan 
dan tekanan 
pemerintah 

Penganut 
pembaharuan, 
penekanan 
perbedaan 
kelas, rasial, 
dan nasional 

Feminisme 
Marxist 
Tradisional 

Kelas 
Masyarakat, 
Kapitalisme 

Sosialisme Yang 
digolongkan 
kepada 
gerakan kelas 
pekerjaan 

Kabur jenis 
kelamin, suatu 
kecenderunga
n untuk 
menjadi kelas 
reduksionis, 
determinis 
ekonomi 

Feminisme 
Radikal 

Patriliniet, 
biologi  para 
wanita, peran-
peran seks, 
terutama 
pemaksaan 
sifat keibuan 
dan 
perbudakan 
seksual 

Pemecah-
belahan, 
revolusi di 
dalam teknologi 
reproduktif, 
lesbianisme, 
androgini, 
kultur para 
perempuan 

Pemisahan 
gerakan  
parawanita, 
tidak ada 
hubungan 
kepada 
struktur-
struktur politis 
patriarkal 

Subjektif 
terhadap 
sejarah, 
penentuan 
biologi, 
menekankan 
perbedaan 
kelas dan 
penindasan 
rasial 

Feminisme 
Sosialis 

Kapitalisme 
dan Patriliniet 

Sosialisme 
Lebih 

Gerakan 
Otonomi Para 
Perempuan 

Kekurangan 
materialis, 
memberi 
sedikit arti 
penting 
kepada 
patriliniet 

 
STUDI KRITIS ALKITABIAH TERHADAP 

IDEALISME FEMINISME RADIKAL 
 
 Dalam tulisan ini, penulis hanya mengkritik salah satu ajaran 
yang diselewengkan oleh kaum Feminis Radikal, yakni berkaitan 
dengan mengubah teks maupun isi Alkitab, khususnya Doa Bapa 
Kami yang diklaim memihak kaum patriakhal. 
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Idealisme teolog feminis untuk mengganti nama Allah pada 
mulanya adalah untuk kepentingan liturgi baru di dalam ―gereja 
perempuan‖. Namun, dalam perkembangannya, mereka juga 
menulis ulang cerita-cerita Alkitab. 

Alasan Teolog Feminis Mengganti Nama Allah   

Teolog feminis menilai bahwa gereja patriarkal telah 
meritualkan aspek-aspek dan teks Alkitab tertentu, dan juga 
memuliakan ―para nenek moyang‖ dari agama Alkitab. Dalam hal 
itu, penafsiran feminis akan ritualisasi yang kreatif menegaskan 
ulang bagi ―gereja perempuan‖ tentang kebebasan yang imajinatif, 
kreativitas popular, dan kekuatan liturgi yang sama. Kaum 
perempuan juga bukan hanya menulis ulang cerita-cerita Alkitab, 
melainkan juga merumuskan ulang doa-doa mereka yang 
patriarkal serta menciptakan ritual untuk merayakan sang ibu-ibu 
moyang mereka.  

Teolog feminis melihat bahwa Allah tidak selalu dianggap 
sebagai ―Bapa‖ karena Allah juga digambarkan seperti perempuan 
yang melahirkan (Yes. 42:14), sebagai ibu yang merawat (Yes. 
49:15), sebagai bidan (Mzm. 22:10), sebagai ibu yang dilupakan 
Israel (Bil. 11:12-13, Ayb. 38:8, 28–29, Mzm. 123:2; 131:2, Hos. 
13:8, Mat. 13:33; 23:37, Luk. 13:20-21; 15:20–21). Dengan 
beberapa kutipan ayat Alkitab tersebut, teolog feminis merasa 
berhak mengganti istilah Allah Bapa dengan Allah ―Ibu‖. Mereka 
juga bukan hanya mengusulkan penggunaan ―kefeminiman‖ dalam 
ke-Allah-an, melainkan juga  mereka ingin menggunakan sebutan 
Allah yang netral. 

Di samping itu, metode pendekatan feminis menganggap 
bahasa adalah simbol manusia, yaitu bahasa dapat 
menggambarkan kenyataan yang berada di luar dirinya melalui 
gestur, lukisan, image, ritme, metafora, simile, dan mitos.  

Secara tradisi, dalam menyebut Allah, gereja menggunakan 
simbol yang semuanya berorientasi pada bahasa laki-laki (Ia, 
Raja, Tuan, dan Hakim). Simbol dalam tradisi gereja itu 
membuang keberadaan perempuan. Oleh sebab itu, menurut 
teolog feminis, simbol linguistik itu perlu diganti dan direvisi untuk 
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membawa simbol itu ke dalam bahasa inklusif, yaitu kesederajatan 
antara perempuan dan laki-laki. Sebagai contoh, teolog feminis 
merevisi Doa Bapa Kami yang diajarkan Tuhan Yesus dengan 
bahasa inklusif sebagai berikut: 

Our Father, who art in heaven,   
 
Hallowed be Thy name,     
Thy kingdom come,    
Thy will be done, 
On earth, as it is in heaven                             
Give us this day our daily bread 
And forgive us our debts,        
As we forgive our debtors.    
 
And lead us not into temptation,  
But deliver us from evil, 
For Thine is the kingdom,  
And the power,  
And the glory, 
Forever. Amen.  / 
Bapa kami yang di sorga, 
 
Dikuduskanlah nama-Mu, 
Datanglah Kerajaan-Mu, 
Jadilah kehendak-Mu, 
Di bumi seperti di sorga. 
 
Berikanlah kami pada hari ini 
Makanan kami yang 
secukupnya 
Dan ampunilah kami akan 
Kesalahan kami, seperti kami 
juga 
Mengampuni orang yang 
bersalah  
Kepada kami; 
Dan janganlah membawa kami 
ke dalam pencobaan, 
tetapi lepaskanlah kami dari 
pada  

Our Mother/Father, who is every 
where, 
Holy be your names, 
May your new age come 
May your will be done 
In this and every time and place 
Meet our needs each day  
And forgive our failure to love 
As we forgive this same failure in 
others. 
Save us in hard times,  
And lead us into the ways of love, 
For yours is the wholeness, 
And the power, 
And the loving,  
Forever. Amen.

13
/  

Ibu/Bapa Kami, yang ada di mana 
saja,  
Kuduslah nama Kalian,  
datanglah zaman barumu 
 jadilah kehendak-Mu  
 Di sini dan setiap waktu dan 
tempat  
Penuhi kebutuhan-kebutuhan kami 
setiap hari  
  
Dan mengampuni kesalahan kami 
untuk mengasihi  
Seperti kami juga mengampuni 
kesalahan sesama kami.  
 
 
Selamatkan kami di dalam masa 
kesusahan,  
 Dan pimpin kami  ke dalam jalan-
jalan kasih,  

                                                 
 

13
Mary A. Kassian, The Feminist Gospel: The Movement to Unite Feminism 

with the Church (Illinois: Crossway Books, 1992), hlm. 143. 
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yang jahat, 
Karena Engkaulah yang 
empunya  
Kerajaan dan kuasa dan 
kemuliaan.Amin 

 
 Karena Engkaulah yang memiliki 
segala-galanya,  Dan kuasa,  
 Dan kasih,  
Selamanya. Amin.  
 

Studi Kritis Alkitabiah terhadap Alasan yang Digunakan  

Idealisme teolog feminis yang ingin menamai kembali Allah, 
pada saat yang sama, menyangkal dua kenyataan yang paling 
esensi di dalam iman dan teologi Reformed. Dua kenyataan itu 
adalah sebagai berikut. 

Membatasi Eksistensi Allah 

Allah ada dari diri-Nya sendiri. Artinya, Ia memiliki dasar bagi 
eksistensi-Nya dalam diri-Nya sendiri. Pendapat itu sering 
dinyatakan dengan cara mengatakan bahwa Ia adalah causa sui 
(Penyebab bagi diri-Nya sendiri). Namun, pernyataan itu hampir 
tidak benar sama sekali sebab Allah adalah Ia yang tidak 
disebabkan oleh siapa pun, yang ada  karena diri-Nya sendiri.  

Ide tentang eksistensi diri Allah biasanya dikemukakan 
melalui istilah aseitas, yang berarti ―bermula dari diri sendiri‖. 
Namun, para teolog Reformed pada umumnya menggantikan 
istilah itu dengan istilah independentia (tidak bergantung), yang 
bukan saja mengekspresikan bahwa Allah itu tidak terikat, 
melainkan juga bahwa Ia terikat dalam keberadaan-Nya. Namun, 
Ia tidak terikat pada apa pun –dalam kebaikan-kebaikan-Nya, 
keputusan-keputusan-Nya, karya-Nya, dan seterusnya.  

Atribut Allah itu sering disadari, dan terimplikasi juga dalam 
agama lain serta dalam filsafat Absolut. Pada saat yang Absolut 
dipahami sebagai yang ada pada dirinya sendiri dan merupakan 
dasar yang paling dalam dari segala sesuatu, yang dengan 
sukarela memasuki berbagai macam hubungan dengan 
keberadaan-keberadaan yang lain, yang Absolut itu dapat 
diidentifikasikan sebagai Allah dari teologi.  
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Allah yang ada pada diri-Nya sendiri itu bukan saja tidak 
terikat dalam diri-Nya, melainkan juga menyebabkan segala 
sesuatu bergantung kepada-Nya. Keberadaan diri Allah sendiri 
itulah yang didapati dalam nama Yehova –karena Ia adalah Allah 
yang ada pada diri-Nya sendiri dan Allah yang tidak terikat, Ia 
dapat memberikan jaminan bahwa Ia akan tetap sama selama-
lamanya dalam hubungan dengan umat-Nya.14 

Lebih jauh, dengan menamakan Allah dengan sebutan ―She‖ 
(Ia [perempuan]) atau ―He‖ (Ia [laki-laki]), hal itu berarti membatasi 
kemerdekaan Allah sebagai Pribadi yang sepenuh-penuhnya 
bebas. Allah sendiri adalah Pribadi yang bebas yang menyatakan 
wujud diri-Nya dalam metafora yang dipilih-Nya sendiri, baik 
sebagai Pribadi ―laki-laki‖ maupun ―perempuan‖.  

Menamakan ulang pribadi Allah dengan istilah baru yang 
―bernapaskan warna feminin‖ mengindikasikan secara logis atau 
berarti mengikis kemerdekaan ontis15 Pribadi Allah.16 Selain itu, 
upaya tersebut juga dapat membawa dampak adanya gagasan 
bahwa Allah adalah Pribadi yang bernatur multiseks. Padahal, 
Allah yang sesungguhnya secara simultan adalah laki-laki dan 
perempuan, sekaligus bukan laki-laki dan perempuan. Allah 
adalah Roh, misteri Allah melampaui segala gambaran.17 

Pemakaian kata-kata ganti bergender ―maskulin‖ untuk 
pribadi Allah Tritunggal bukan hanya masalah penggunaan 
bahasa kiasan fenomenal yang dapat diganti-ganti, melainkan 
juga hal itu mengacu pada pemikiran yang lebih mendalam secara 
ontologis, yaitu menerangkan karakter Pribadi Allah yang luas dan 
dalam artinya. 

 

 

                                                 
 

14
  Louis Berkhof, Teologi Sistematika: Doktrin Allah (Jakarta: Lembaga 

Reformed Injili Indonesia, 1993), hlm. 92. 
 

15
  Bersifat berkeberadaan. 

 
16

  Kassian, The Feminist Gospe, hlm. 145. 
 

17
  Meitha Sartika, ―Citra Feminis Allah dalam Tradisi Perjanjian Lama‖, 

Penuntun, Vol. 4. No. 16, 

2000, hlm. 378. 
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Meniadakan Wibawa atau Otoritas Alkitab 

Alkitab berasal dari pikiran Allah dan bukan dari pikiran 
manusia. Alkitab diberikan dengan ilham Allah atau menurut Paul 
Enns, diwahyukan oleh Allah. 

The word revelation is derived from the Greek word 
apokalupsis, which means ‗disclosure‘ or ―unveiling.‖ Hence, 
revelation signifies God unveiling Himself to mankind. The 
fact that revelation has occurred renders theology possible; 
had God not revealed Himself there could be no accurate or 
propositional statements about God. Romans 16:25 and 
Luke 2:32 indicate that God has unveiled Himself in the 
Person of Jesus Christ. That is the epitome of God‘s 
revelation.18 

Pengertian ilham yang diberikan untuk menulis Alkitab tidak 
sama dengan ilham yang diperoleh seorang penulis besar untuk 
menulis karyanya atau ilham yang diperoleh Bach untuk menulis 
karya musiknya. Pengilhaman dalam penulisan Kitab Suci adalah 
Allah yang memimpin para penulis Kitab Suci sehingga mereka 
menuliskan apa yang diinginkan Allah, dan mereka dijaga 
sehingga dalam menuliskannya mereka tidak membuat kesalahan.  

Ketika teolog feminis menemukan beberapa ayat yang 
disangka oleh mereka dapat mewakili figur Allah, sesungguhnya 
mereka kurang teliti dalam menafsirkan ayat-ayat Alkitab tersebut. 
Mereka tidak melihat arti teks atau ayat-ayat yang ditafsirkan, 
apakah menggunakan parable (perumpamaan), parallel, gaya 
bahasa personifikasi, simile, atau metafora.  

Sebutan Allah yang digambarkan sebagai seorang ibu atau 
seekor induk ayam bukan berarti bahwa Allah itu benar-benar 
sama dengan induk ayam atau seorang ibu. Itu hanya 
menggambarkan pekerjaan dan pemeliharaan Allah yang 
diungkapkan dengan gaya bahasa yang paling dapat diterima 

                                                 
 

18
  Paul Enns, The Moody Handbook of Theology (Chicago: Moody Press, 

1989), hlm. 155. 
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dalam pengertian bahasa manusia,19 walaupun penggunaan gaya 
bahasa itu pun hanya merupakan sarana untuk membuka 
pemahaman manusia tentang Allah. 

Roland Frye menemukan bahwa penggambaran Allah 
sebagai ibu di dalam Alkitab memakai gaya bahasa simile, bukan 
metafora. Perbedaan itu perlu dan penting sekali untuk diteliti 
penggunaannya. Ia mengatakan bahwa Alkitab khusus memakai 
gaya bahasa simile untuk mengungkapkan salah satu figur Allah. 
Ucapan Frye itu dikutip oleh Achtemeier. ―As Roland Frye has 
amply demonstrated, he few instance of feminine imagery for God 
in the Bible all take the form of a simile not a metaphor, and that 
distinction is crucial.‖20  

Misalnya, ungkapan di dalam Yesaya 42:14, ―... sekarang 
Aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan ....‖ Kata 
―seperti‖ dalam kalimat itu bukan diidentifikasikan pada pribadi 
perempuan secara keseluruhan, tetapi pada apa yang dilakukan 
perempuan itulah yang di-―simile‖-kan. Jadi, apa yang 
diungkapkan ayat itu hanyalah satu bagian ungkapan dari 
pekerjaan Allah, bukan keseluruhan pribadi Allah. Seperti yang 
diungkapkan Achtemeier, ―God will „cry out‟ like a woman in travail 
but only His crying out is being referred to; He is not being 
identified as a whole with the figure of a woman in childbirth.‖21  

Sebaliknya, metafora membawa arti identitas antara subjek 
dan sesuatu yang menerangkan subjek itu jauh lebih berarti 
daripada arti leksikalnya. Tidak seperti simile yang hanya 
menerangkan satu bagian dari figur Allah (yang digambarkan 
seperti figur perempuan), metafora dalam menerangkan figur Allah 
jauh lebih memberikan pengertian yang lengkap dan 
menggambarkan secara langsung keadaan subjeknya. 
Achtemeier menyatakan: 

                                                 
 

19
  F.L. Cross, D. Phill., D.D., The Oxford Dictionary of the Christian Church 

(New York: The London Oxford University, 1958), hlm. 61. 
20

Achtemeier, ―Exchanging God for ‗No God‘: A Discussion of Female 
Language for God‖ dalam Speaking the Christian God, Alvin F. Kimel, Ed. 
(Michigan: Wm. B. Eerdmanns, 1992), hlm. 4. 

21
Achtemeier, ―Exchanging God for ‗No God‖, hlm. 5. 
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In metaphors, on the other hand, identify between the 
subject and the thing compared to it is assumed. God is the 
Father, or Jesus is the Good Shepherd, or God is the King. 
Thus the metaphor ‗carries a word or phrase far beyond its 
ordinary lexical meaning so as provide a fuller and more 
direct understanding of the subject.‘ Language is stretched to 
its limit, beyond ordinary usage, to provide new 
understanding.‖22  

Alkitab bagi teolog Kristen merupakan pedoman tertinggi dan 
berotoritas mutlak untuk mengerti siapakah Allah sebenarnya 
sebab hanya di dalam Alkitab saja Allah memberikan nama-Nya 
kepada manusia. 

Jika teolog feminis memakai pedoman pengalaman hidup 
perempuan untuk menilai Alkitab dan menulis ulang cerita-cerita 
Alkitab serta visi Alkitab, hal itu berarti secara nyata mereka tidak 
percaya pada Alkitab sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan 
orang percaya.  

Kesimpulan 

Teolog feminis menyangkali otoritas Alkitab, yang juga 
berarti bahwa teolog feminis bukanlah orang percaya yang takut 
akan Allah. Mungkin mereka memakai ―jubah Kristen feminis‖, 
―feminis injili‖, atau ―transformasi feminis‖. Namun, dalam 
kehidupan spiritualitasnya, mereka sangat memusuhi Allah.  

Hal itu menjelaskan bahwa gerakan Feminisme Radikal telah 
menyingkirkan otoritas Alkitab sebagai presuposisi dalam metode 
hermeneutik mereka. 

 

 

 

                                                 
22

Ibid. 
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SIMBOL-SIMBOL LITURGI: 
 

Studi Tentang  Makna simbol  Liturgi  Ditinjau  
dari Fungsi Pastoral1  

 
Jarot Kristanto2  

 
Abstrak 

 
Pelayanan pastoral yang dilakukan gereja kepada warga jemaat, 
secara konvensional dipahami terjadi lewat perkunjungan dan 
konseling pribadi. Di sini hendak ditegaskan bahwa ibadah, yang 
selama ini dipahami sebagai pertemuan antara manusia dengan 
Allah, pun memiliki fungsi dan peran pastoralnya. Berangkat dari 
teori Clebs, Jaeckle dan Clinebell, penulis sajikan bahwa kelima 
fungsi pastoral yang disajikan oleh ketiga orang tersebut dapat 
dilaksanakan pula melalui ibadah, khususnya lewat simbol-simbol 
liturgi yang dipakai.  

 
Kata kunci: ibadah, liturgi, simbo-simbol-simbol liturgis, fungsi 
pastoral.  

 
 

PENDAHULUAN 
 

Apa perbedaannya ―ikut‖ dari ―ikut-ikutan‖? Dengan kata 
dasar yang sama namun yang satu dengan pengulangan plus 
akhiran ―an― tentu saja membuat makna baru timbul di sini. 
Umumnya, ―ikut-ikutan‖ lebih bermakna negatif dari pada positif. 
Kata ―ikut‖ memiliki makna yang positif, yang mengandaikan 
pilihan yang sadar dan bertanggung jawab.  

                                                 
1
Artikel ini merupakan intisari dari tesis, dengan judul yang sama, yang 

dimajukan untuk mendapat gelar Magister Sosiologi Agama dari Program 
Pascasarjana Agama dan Masyarakat Universitas Kristen Satya Wacana, 
Salatiga.  

2
 Pendeta Gereja Kristen Jawa Salatiga Utara, Salatiga, Jawa Tengah. Gelar 

Sarjana Pendidikan diperoleh dari Universitas Negeri Sebelas Maret, Solo 
(1998). Gelar Sarjana Teologi di peroleh dari Universitas Kristen Surakarta, Solo. 
Gelar magister diperoleh dari Program Pasca Sarjana Agama dan Masyarakat 
Universitas Kristen Satya Wacana tahun 2010 dengan kekhususan pada Pastoral 
Masyarakat.  
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Fenomena sikap ikut-ikutan bisa dijumpai dalam segala 

bidang pengalaman manusia. Salah satu contohnya adalah dalam 
bidang upacara keagamaan. Ini tidak bisa dihindari sebab 
tindakan dan gerak dinamika suatu upacara agama banyak 
memakai benda-benda dan bahasa-bahasa simbol. Umat 
diharapkan dapat memahami makna atau artinya, tetapi pada 
kenyataannya hanya sebagian kecil, malah sedikit sekali saja 
yang benar-benar memahami artinya. Dengan kata lain, umat 
sering terjebak dalam sikap ikut-ikutan. Mereka menjalankan ritual 
agama namun tidak mengetahui arti simbol-simbol yang dipakai 
dalam bentuk benda maupun bahasa. 
 

Tulisan ini disarikan dari karya ilmiah (tesis) saya yang 
bertujuan mendorong umat untuk berusaha menguak makna atau 
arti dari ritus agamawi, khususnya dalam upacara gerejawi, dan 
yang lebih dipersempit lagi dalam lingkup ibadah Sinode Gereja 
Kristen Jawa (GKJ). Secara implisit penulis hendak mengikis sikap 
yang kurang bertanggung jawab dalam pelaksanan ibadah 
gerejawi dengan cara mendorong umat untuk mengerti dan 
memahami arti simbolis yang terdapat di dalam ritusnya. Dari sini 
umat diharapkan tidak sekedar ―ikut-ikutan‖ saja tetapi benar-
benar ―ikut‖ dalam suatu ibadah yang penuh penghayatan. Ibadah 
GKJ hanya salah satu saja dari ratusan bahkan mungkin ribuan 
jenis ibadah atau upacara agamawi yang ada dalam dunia Kristen. 
Walau demikian penulis berharap sajian tulisan ini dapat menjadi 
sampel untuk memahami fenomena ibadah secara umum.   

 
PANGGILAN IBADAH GEREJAWI 

 
  Manusia pada hakekatnya adalah makhluk yang bersifat 

individual dan sosial. Ia juga makhluk yang bersifat spiritual dan 
karena itu mampu menanggapi hal-hal yang bersifat rohani 
(wahyu illahi). Karena itu manusia kemudian berupaya untuk 
selalu mau berhubungan dengan yang illahi. Hubungan dengan 
yang illahi ini diwujudkan di dalam ibadah.  
 

Secara umum ibadah dipahami sebagai perbuatan 
menyatakan bakti kepada Allah, yang dilandasi oleh ketaatan 
untuk mengerjakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-
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larangan-Nya. Dalam Pokok-Pokok Ajaran GKJ, sebuah ibadah 
dimaknai sebagai cara orang-orang percaya secara bersama-
sama mengungkapkan dan menghayati hubungannya dengan 
Allah, berdasarkan penyelamatan yang telah mereka alami.3  
Makna ini mengacu pada pengertian yang bersifat mutlak, yakni 
memberikan penghormatan kepada Allah sebagai Pencipta, 
Penyelamat dan Pengudus. 

 
Lebih jauh lagi, ibadah kristiani adalah ibadah yang berpusat 

pada Kristus, sebagai Imam Besar, yang telah mempersembahkan 
korban Perjanjian Baru bagi manusia (Ibr 4:14-10:25). Ibadah 
Kristen adalah keikutsertaan umat di dalam tindakan Imamat 
Kristus demi kepentingan manusia sendiri, sebagai ajakan kepada 
umat untuk menjadi korban yang hidup di dalam kehidupannya.4 
Maka ibadah umat kristiani merupakan tata kehidupan bersama 
orang-orang percaya yang ada dalam lingkup penyelamatan Allah. 
Makna ini kemudian diwujudkan dalam bentuk upacara tertentu 
yang bersifat simbolis dan dramatis.5  
 

Kosa kata ibadah dalam Alkitab sangat luas artinya, tapi 
konsep asasinya, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian 
Baru, ialah ‗pelayanan‘ Kata Ibrani „avoda‟  dan Yunani latreia 
pada mulanya menyatakan pekerjaan budak atau hamba upahan. 
Istilah ibadah sendiri berasal dari bahasa Arab yang diterjemahkan 
sama dengan asal-usulnya sebagai ‗pekerjaan budak atau orang 
upahan.‘ Kata kerja dari aboda adalah abad, yang berarti ―bekerja, 
bekerja sebagai buruh, membanting tulang, mengolah tanah, 
membajak, melayani, bekerja sebagai budak, beribadat‖ 
sedangkan kata bendanya, ebed, berarti ―buruh, pelayan, budak, 
orang jaminan atau penyembah.‖6  

 
Sebagai subyek pelaku, ia kemudian menunjuk kepada 

sebuah sikap dan tindakan dalam rangka mempersembahkan 
‗ibadat‘ ini kepada Allah. Maka jadilah para hambaNya harus 

                                                 
3
Pokok-Pokok Ajaran Gereja Kristen Jawa Edisi Revisi 2005 (Salatiga: 

Sinode GKJ, 2005), Hal. 44. 
4
Gerald O‘Collins, SJ and Edward G. Farrugia,SJ Kamus Teologi (Jakarta: 

Kanisius, 1996), Hal 109. 
5
Pokok-Pokok Ajaran Gereja Kristen Jawa (Salatiga: Sinode GKJ, 1987), 

halaman 47. 
6
J.N Gara, Ibadah Adalah Pangkalan Misi, Disertasi (Tomohon: UKIT,2000)   
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meniarap, dalam bahasa Ibrani - hisytakhawa, atau Yunani – 
proskuneo, untuk mengungkapkan rasa takut penuh hormat, 
kagum dan ketakjuban penuh puja.7 Dalam upacara atau ibadah 
gerejawi, tersusunlah sebuah daftar mata ibadah yang lazim 
disebut sebagai liturgi. Kata liturgi sendiri berasal dari bahasa 
Yunani leiturgia, yang tersusun dari kata dasar ergon (= kerja, 
karya) dan kata sifat laos (=bangsa). Secara hurufiah, leitourgia 
berarti kerja atau pelayanan yang dibaktikan bagi kepentingan 
bangsa. Konsep awal dari istilah ini adalah pembayaran pajak 
atau upeti, yang berupa tenaga kerja (kerja bakti). Jadi pada 
mulanya istilah ini dipakai untuk menunjuk pelayanan kepada 
lembaga-lembaga politik. Di kemudian hari lalu menunjuk kepada 
pelayanan secara umum, dan selanjutnya kepada pelayanan 
penyembahan.8  
 

Sejak awal, liturgia bukanlah istilah kultus (upacara suci), 
melainkan istilah politik. Liturgi adalah pelayanan khusus kepada 
masyarakat. Liturgi kemudian diperluas dan diatur menjadi sebuah 
sistem pajak dan cukai, sehingga tidak terasa lagi sebagai dharma 
bakti atau pelayanan kepada bangsa melainkan sebagai beban 
yang berat. Tetapi kemudian liturgi dipakai untuk pelayanan kultus 
yang terdiri atas persembahan korban dan hymnus (pujian) 
kepada dewa-dewa. Pemakaian ini, meski ritual tetap tidak 
menghilangkan sama sekali corak politisnya.9 Korban dan 
pengabdian kepada dewa-dewa diberikan berdasarkan 
pertimbangan politik, yaitu untuk keselamatan bangsa dan negara.  
 

Cara penggunaan yang integralistik dapat ditelusuri dari 
istilah leitourgos, orang yang melaksanakan pekerjaan leitourgia. 
Dalam Alkitab Perjanjian Baru yang disebut sebagai leiturgos 
adalah pemerintah yang menjadi pelayan Allah, antara lain yang 
bertugas untuk mengurus pajak (Roma 13:8). 

 
 
 

                                                 
7
Ensiklopedi Alkitab Masa Kini, Jilid I (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina 

Kasih/OMF  2003) hal 409   
8
J.N Gara, Ibadah Adalah Pangkalan Misi, Disertasi (Tomohon: UKIT,2000)  

hal 56 
9
Liturgi Gereja Kristen Jawa (Salatiga: Sinode GKJ, 1994) 
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IBADAH SEBAGAI PASTORAL  LITURGI 
 

Dalam upacara atau ibadah gerejawi, tersusunlah sebuah 
mata ibadah yang lazim disebut sebagai liturgi. Liturgi adalah tata 
ibadah dan bahkan ibadah itu sendiri, karena ibadah itu satu, 
hanya orientasi utamanya langsung terkait dengan subyek 
pelakunya. Yang hidup berdaulat adalah ibadah. Yang 
mengeluarkan tata ibadah adalah ibadah itu sendiri dan bukan 
pelakunya. Tata ibadah sangat tergantung pada ibadah karena 
―tata‖ itu merupakan pernyataan atau perwujudan ibadah. Jadi, 
ibadah secara eksistensial itu ada lebih dulu, baru kemudian 
diwujudkan dalam tata cara tertentu dan keteraturan tertentu.  
 

Dari corak yang khas politis, liturgia merupakan bentuk 
pelayanan khusus terhadap masyarakat, dan kemudian liturgia 
menjadi sebuah sistem pelayanan sosial. Dalam perkembangan 
berikutnya, istilah liturgia lalu dipakai menjadi istilah kultus. Di sini 
peran pelayanan terhadap masyarakat umum diubah menjadi 
pelayanan kepada masyarakat gereja yang lebih bersifat 
eksklusive. Liturgia yang dahulu merupakan sistem pelayanan 
sosial, setelah dipakai sebagai istilah untuk upacara suci, menjadi 
sebuah sistem pelayanan spiritual gerejawi. Kehidupan gerejawi 
tak akan dapat lepas dari sebuah penggembalaan atau 
pendampingan pastoral, yang merupakan bagian dari sistem 
spiritual gerejawi. Karena hal itu liturgia lalu dimaknai sebagai 
bentuk sistem pelayanan spiritual gereja melalui pastor. 
Pendampingan pastoral ini dibutuhkan sekali oleh warga gereja 
pada saat di mana tekanan dan ketegangan hidup ini mulai 
mempengaruhi tubuh dan jiwanya.10  
 

 Gereja adalah sekumpulan orang yang juga mengalami 
tekanan dan ketegangan kehidupan. Idealnya, peran pastoral 
memang sebaiknya dijalankan oleh seorang pastor, gembala, 
yang di kalangan Protestan disebut pendeta.11 Peran sentral 
seorang pastor atau pendeta dalam kehidupan sebuah jemaat, 
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Prof. Dr. Mesach Krisetya, Diktat Teologi Pastoral (Salatiga: UKSW 

Salatiga, 2004), hal. 1. 
11

Gerald O‘Collins, SJ and Edward G. Farrugia,SJ Kamus Teologi (Jakarta : 
Kanisius, 1996), hal. 232.  Di antara orang-orang Protestan, pelayan tertahbis 
yang melayani gereja lokal sering kali juga disebut pastor, seperti bisa ditemukan 

di beberapa daerah di Jerman. 
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ternyata membawa beban yang besar dari jemaat ke atas pendeta 
atau pastor mereka. Di sini perkunjungan lalu dipandang sebagai 
satu-satunya bentuk pendampingan pastoral yang strategis dan 
efektif sebab dalam perkunjungan terjadi pertemuan khusus di 
antara pastor (baca: gembala) dengan warga jemaatnya (baca: 
domba).  
 

 Di sini permasalahan serius mulai muncul, permasalahan 
yang dipicu oleh pengertian yang keliru tentang pelayanan 
pastoral gerejawi. Kekeliruannya adalah ia terlalu sering diartikan 
sebagai perkunjungan pastor kepada warga jemaatnya, atau 
pertemuan tatap muka dalam bentuk konseling.  
 
  Sebagai sebuah agama yang melembaga, gereja 
sebenarnya memiliki tradisi kultus (upacara suci) yang selayaknya 
dapat mengakomodasi tindakan pastoral yang ideal kepada 
jemaat. Secara tradisional, William A. Clebsch dan Charles R. 
Jaekle mendefinisikan fungsi penggembalaan jemaat demikian:12 
[1] Menyembuhkan (healing). Ini adalah salah satu fungsi pastoral 
yang bertujuan mengatasi beberapa kerusakan dengan cara 
mengembalikan orang itu pada suatu keutuhan dan menuntunnya 
ke arah yang lebih baik daripada kondisi sebelumnya. [2] 
Mendukung/menopang (sustaining). Ini adalah fungsi pastoral 
yang menolong orang yang ―terluka‖ untuk bertahan dalam 
melewati suatu keadaan yang di dalamnya ia mengalami 
pemulihan kepada kondisi semula atau kesembuhan dari penyakit 
yang tidak mungkin atau tipis kemungkinannya untuk sembuh. [3] 
Membimbing (guiding). Ini adalah fungsi pastoral yang membantu 
orang-orang yang kebingungan untuk menentukan pilihan-pilihan 
yang tepat di antara berbagai alternatif jika pilihan-pilihan itu 
dipandang sebagai yang akan mempengaruhi keadaan jiwanya 
sekarang dan yang akan datang. [4] Pendamaian/rekonsiliasi 
(reconciling). Ini adalah fungsi pastoral yang berupaya 
membangun kembali relasi manusia dengan sesamanya, dan 
antara manusia dengan Allah. Oleh Howard Clinebell keempat 
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William A.Clebsch and Charles R. Jaekle, Pastoral Care In Historical 
Perspective (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1964)  
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fungsi ini masi ditambah lagi dengan fungsi lain yaitu memelihara 
(nurturing).13 
 

 Mempertimbangkan fungsi-fungsi di atas maka peran liturgi 
sebagai sebuah sistem pelayanan spiritual gerejawi dapat 
diarahkan pula menjadi tempat menjalankan fungsi 
penggembalaan. Sebuah ―sapaan‖ dari mimbar dalam konstruksi 
liturgi di dalam ibadah adalah salah satu bentuk istimewa yang 
berkaitan dengan penggembalaan jemaat. Jika demikian maka 
tindakan pastoral atau penggembalaan, melalui liturgi ibadah 
gerejawi perlu dioptimalisasi dan dimaksimalisasi. Ibadah gereja 
sering dipandang dan dirasa ―hambar‖ karena peran 
penggembalaan melalui ibadah ini tidak diperhatikan.  
 
  Sebenarnya di sinilah terbaring salah satu persoalan riil 
yang sedang dihadapi dan dipergumulkan oleh gereja-gereja 
Calvinis, terlebih khusus lagi oleh Gereja-gereja Kristen Jawa. 
Liturgi ibadah kita belum dioptimalisasi dan dimaksimalisasi 
sebagai alat untuk menjalankan fungsi-fungsi pastoral seperti 
tersebut di atas. Para pendeta atau pastor jemaat belum 
mengoptimalkan dan memaksimalkan peran liturgi ibadah dalam 
rangka pastoral warga jemaat.  
 
  Di pihak lain, warga jemaat juga dituntut untuk memahami 
makna dan arti liturgi yang sarat dengan berbagai simbol dan 
tanda. Penyelenggaraan suatu liturgi dalam ibadah gerejawi akan 
benar-benar berfungsi sebagai salah satu alat dan tindakan 
pastoral atau penggembalaan terhadap jemaat bila jemaat sendiri 
pun memahami maknanya. Pemahaman ini akan membantu 
jemaat menghayati makna simbolis dan dramatis liturgi ibadah dan 
dengan itu menolongnya membawanya ke dalam kehidupan nyata 
sehari-hari di tengah-tengah masyarakat.  
 
  Liturgia yang  berarti kebaktian atau ibadah tidak dapat 
dipisahkan dengan perbuatan nyata sehari-hari.  Ibadah yang 
benar merupakan perwujudan dari apa yang hidup di dalam hati 
(Yoh 4:23-24) dan terwujud dalam kehidupan sehari-hari. 
Pemberian kasih dari jemaat sebagai ucapan syukur kepada 
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 Howard Clinebell, Tipe-Tipe Dasar Pendampingan dan Konseling Pastoral 

(Jakarta : PT BPK Gunung Mulia & Kanisius Yogyakarta, 2003). 



 SIMBOL-SIMBOL LITURGI                            27 
 

 

 

Paulus atas pemberitaan Injilnya (Filipi 2:25,30) dan dari jemaat 
satu kepada jemaat lainnya (Makedonia kepada Yerusalem) untuk 
menolong mereka yang berada di dalam kesusahan (II Kor 9:12 
bandingkan  Roma 15:27) juga disebut leitourgia. Demikian juga 
pelayanan doa yang dilakukan oleh 5 nabi dan guru di Atiokia 
untuk pemberitaan Injil (Kis 13:2). 
   
 Makna yang lebih dalam dan yang lebih penting lagi dari liturgi 
adalah bahwa di dalam ibadah ditunjukkan kesatuan jemaat baik 
dengan Tuhannya maupun dengan sesamanya. Dengan demikian 
maka di dalam liturgi ada dua unsur yang selalu hadir: actus a 
parte dei actus a porte populi. Keduanya, kegiatan dari pihak 
Tuhan dan kegiatan dari pihak manusia harus jelas di dalam liturgi 
supaya tampak pertemuan yang sangat indah di antara Tuhan 
dengan umat-Nya. Implikasi praksisnya, ibadah adalah alat 
imaniah yang memperlihatkan secara kelihatan keyakinan adanya 
pertemuan dialogis di antara jemaat dengan Allah. Unsur-unsur 
dalam liturgi harus memperlihatkan hal tersebut. Unsur-unsur 
ibadah karena itu adalah: dari pihak jemaat: sembah sujud, pujian, 
pengakuan dosa, permohonan ampun, persembahan dan 
pengakuan iman, sementara dari pihak Allah adalah 
pengampunan, firman dan berkat.14 Bagian lain yang merupakan 
alat imaniah gereja ialah sakramen yang dipahami sebagai 
sesuatu yang dikuduskan untuk dipersembahkan kepada Allah, 
yang berfungsi di dalam kerangka penyelamatan Allah, khususnya 
aspek pemeliharaan iman.                         

   
MAKNA SIMBOL-SIMBOL LITURGI  SECARA FISIK 

 
Salah satu fungsi simbol adalah memberikan alam pemikiran 

yang menangkap dan menjembatani diri saat ini dengan masa 
lampau. Pengulangan masa lalu yang dihadirkan  pada saat kini 
akan membuat pengulang-ulangan yang bertema sama dengan 
waktu berbeda, lambat laun akan menjadi axis mundi, yaitu istilah 
yang diartikan sebagai poros bumi (paku bhuwana). Ini adalah 
kejadian atau peristiwa atau simbol yang dapat mengkaitkan 
sejarah masa lalu dengan diri seseorang di masa kini demi 
menghadirkan dan meneruskan nilai-nilai mulia di dalam hidupnya. 
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Pokok-Pokok Ajaran Gereja Kristen Jawa, edisi revisi (Salatiga: Sinode 
GKJ,  2005), halaman 45. 
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Sebagai axis mundi, orang sampai pada suatu kesadaran bahwa 
hal ini adalah kebutuhan di dalam hidupnya. Jika seseorang tidak 
merayakan hari besar atau ibadah pada tiap Minggu, ia akan 
merasa ada yang kurang bahkan hilang dalam perjalanan 
hidupnya. Hal ini terjadi apabila seseorang telah melibatkan diri 
secara penuh dan sadar di dalam mengaplikasikan iman dan 
keyakinannya. Hal tersebut akan menjadi sebuah siklus hidup 
yang pada gilirannya memberikan dampak keteraturan sehingga 
akan menguntungkan orang yang mengimplementasikan 
ibadahnya dalam arti yang luas. 
 

Demi kepentingan keteraturan dan untuk dilakukan 
bersama-sama dalam suatu komunitas, sekumpulan tentu 
membutuhkan tempat yang sifatnya permanen. Selain menjadi 
sebuah ―tempat janji‖ untuk bertemu, tempat ini juga berfungsi 
sebagai pemaknaan simbolis tempat kehadiran Allah. Maka tidak 
aneh jika beberapa tempat ibadah kemudian dikuduskan dan 
dikhususkan bahkan sampai ―dikeramatkan‖ demi sebuah makna 
simbolis tersebut. Khususnya dalam tata ruang liturgi gerejawi, 
telah dirancang sedemikian rupa supaya terdapat ―wilayah 
kehadiran Illahi,‖ sesuai namanya: temple atau templum, yang 
berarti ruang kudus, tempat persemayaman Illahi. Maka di sini 
tempat ibadah berfungsi ganda. Yang pertama sebagai tempat 
berkumpul dan yang kedua adalah sebagai tempat keberadaan 
Illahi dalam imajinasi insani.  
 

Dalam suatu tim arsitektur bangunan ibadah seharusnya 
tidak hanya terdiri atas para insinyur, tetapi para teolog, yang 
memahami konsep‖tempat kehadiran Allah‖ dalam ruang ibadah, 
perlu dimasukkan pula. Tujuannya adalah agar tujuan primer 
rumah ibadah, yakni sebagai tempat berkumpulnya umat, benar-
benar mendukung tercapainya maksud berkumpulnya itu.15  
Memperhatikan  bangunan-bangunan tempat ibadah, khususnya 
gereja pada umumnya, biasanya terdapat paling sedikit tiga 
bagian bangunan. Yang pertama, bangunan dibalik altar yang 
biasa disebut konsistori, yang berfungsi sebagai tempat persiapan 
doa para pelayan ibadah, lalu altar yang dibangun lebih tinggi dari 
tempat umat, yang digunakan untuk pelayanan ibadah oleh para 
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klerus  atau majelis gereja; dan yang ketiga adalah tempat di 
mana umat berkumpul, duduk bersama menghadap altar. 
Berangkat dari pemahaman Gordon W. Lathrop di atas maka 
ruang ibadah harus didesain dengan mengacu kepada makna 
simbolis yang mendukung dalil liturgi. Christoph Barth 
menerangkan bahwa ibadah atau liturgi adalah pertemuan antara 
umat dengan Allahnya. Kalau demikian maka tata ruang gereja 
pun harus dibuat supaya dapat memuat inspirasi dari pertemuan 
umat dengan Allah, yang berisi dua unsur : actus a parte populi 
actus a parte dei, yakni kegiatan dari pihak Allah dan dari pihak 
manusia. 
 

Ruang konsistori yang berfungsi untuk persiapan doa dalam 
ibadah, memiliki kemiripan makna dengan ―ruang kudus‖ dalam 
denah kemah suci di padang gurun. Dalam kemah suci, tempat ini 
menggambarkan pelayanan imam. Di dalam tempat ini terdapat 
kandil emas yang melambangkan kesaksian, Meja Roti Sajian 
melambangkan makanan dan persekutuan rohani; dan Mezbah 
Emas, tempat pembakaran ukupan melambangkan ibadat dan doa 
syafaat16.  
 

Bagian yang kedua, altar, yang berfungsi sebagai tempat 
majelis gereja duduk dan pengkotbah yang berdiri di mimbar. 
Dalam drama liturgi, para majelis, yang di dalam tradisi Protestan 
biasanya terdiri dari para diaken, penatua dan pendeta, 
memerankan kehadiran Allah yang mau bertemu dengan manusia. 
Maka bisa dipahami jika kemudian tempat altar dan mimbar 
dibangun lebih tinggi dari pelataran jemaat. Ia tidak dimaksudkan 
untuk berfungsi sebagai panggung, seperti dalam dunia hiburan, 
yang berfungsi sebagai tempat tampilnya para pemain atau 
penyanyi atau penari agar dapat disaksikan dan ditonton lebih 
jelas oleh para pengunjung di bawah panggung. Makna yang 
terkandung di dalamnya adalah bahwa peran Allah yang akan 
bertemu dengan manusia memiliki otoritas dan kekuasaan yang 
lebih tinggi dari manusia. Itu sebabnya biasanya altar dibangun 
lebih tinggi.  
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 Ralph W. Harris, Lambang-lambang di Perjanjian Lama (Malang: Gandum 
Mas, Jawa Timur,  1984). 
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Yang terakhir adalah pelataran umat, yaitu tempat di mana 
jemaat bersama-sama duduk menghadap altar atau menghadap 
Allah dalam ibadah yang diperankan oleh para clerus atau majelis. 
Jemaat menghadap Allah berarti menghadap kepada Tuhan 
Yesus yang memiliki jabatan Imam, Nabi dan Raja. Ketiga jabatan 
tersebut telah  disandang oleh para anggota majelis gereja 
Diaken, Pendeta dan Penatua.   
 

Selain itu, dalam praktek agama, hubungan manusia dan 
Allah sering dilambangkan  dengan berbagai benda, tindakan, 
perbuatan, dan sarana simbolis lainnya. Simbol-simbol itu 
digunakan untuk mengungkapkan hubungan manusia dengan 
Allah. Dengan demikian melalui simbol itu umat beriman semakin 
dibantu mengalami perjumpaan dengan Allah dan misteri 
penyelamatanNya. Beberapa macam simbol yang dipakai dalam 
perayaan-perayaan liturgi bisa berupa: manusia itu sendiri, alat-
alat liturgi, pakaian liturgi, dan warna liturgi. 
 

Dari hal manusia, yang hakikatnya adalah makhluk simbolis, 
ia mengungkapkan dirinya di dalam dan melalui simbol. 
Simbolisasi itu bisa terlaksanakan melalui tindakan inderawinya 
sewaktu ia mendengarkan, melihat, menyentuh, merasakan, dan 
membau. Berikutnya tentang gerak dan bahasa  tubuh manusia 
juga dapat menjadi ungkapan liturgis. Seperti halnya dengan 
duduk, berjalan, berlutut, tangan melipat dan terkatup, 
penumpangan tangan, jabat tangan, dan sebagainya. Dalam hal 
ini manusia dengan alat inderawinya menjalankan unsur liturgi.  
 

Susunan unsur–unsur dalam liturgi yang berupa teks tata 
upacara liturgi pun memiliki makna simbolis. Dalam pelaksanaan 
liturgi juga diperlukan alat-alat liturgi seperti halnya air, roti dan 
anggur, minyak, api dan terang, abu, mungkin juga dupa seperti 
dalam Gereja Katolik atau ratus wewangian dengan berbagai 
perabot dan perlengakapan yang dikhususkan, sehingga alat-alat 
liturgi tidak diperkenankan untuk dipakai dengan sembarangan. 
Macam simbol lain yang mendukung pelaksanaan liturgi adalah; 
pakaian liturgi, yang fungsinya menampilkan dan mengungkapkan 
aneka fungsi dan tugas pelayan yang dilaksanakan, juga untuk 
menampilkan sifat meriah pesta raya ibadah. Yang terakhir 
sebagai macam simbol perayaan liturgi adalah warna liturgi. 
Pemakaian warna liturgi ini dimaksudkan untuk mengungkapkan 
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sifat dasar misteri iman, dan selanjutnya menegaskan perjalanan 
hidup kristiani sepanjang tahun liturgi. 

 
MAKNA SIMBOL-SIMBOL LITURGI  DALAM  

FUNGSI PASTORAL 
 

  Pada khususnya, tulisan ini menyampaikan persoalan 
seputar makna simbol dalam prosesi tata ibadah yang berupa 
unsur-unsur liturginya sesuai fungsi pastoral yang dianut oleh teori 
William A. Clebsch, Charles R. Jaekle dan Howard Clinebell. 
Seperti sudah disebut di atas, fungsi-fungsi tersebut adalah [a] 
Fungsi Menyembuhkan (Healing); [b] Fungsi 
Mendukung/Menopang (Sustaining); [c] Fungsi Membimbing 
(Guiding); [d] Fungsi Memperdamaikan (Reconciling); dan [5] 
Fungsi Memelihara (Nurturing).17  

 
Fungsi Menyembuhkan (Healing) 
 

Menyembuhkan (healing) adalah suatu fungsi pastoral yang 
terarah untuk mengatasi kerusakan yang dialami oleh orang 
dengan memperbaiki orang itu menuju keutuhan dan 
membimbingnya ke arah kemajuan di luar kondisinya terdahulu. 
Keluhan dari persoalan yang bersifat pribadi (individual) sampai 
kepada yang bersifat keluarga dan masyarakat (sosial) dapat di 
tangkap dan didengar oleh gereja. Selanjutnya gereja memanggil 
manusia secara individual maupun sosial untuk merefleksikannya 
di dalam suatu ibadah bersama. Liturgi mempertemukan mereka 
semua dalam sebuah tindakan simbolis dramatis untuk 
menghayati dan menyadari proses penyembuhannya. Walaupun 
pendekatannya pada klien yang sedang ―rusak‖ dalam pra-ibadah 
dan pasca ibadah memerlukan pendekatan pastoral konseling 
yang rutin dan teliti tetapi pendekatan pastoral liturgis juga tidak 
kalah pentingnya. Penyembuhan melalui upacara ibadah selalu 
menjadi sarana yang cukup efektif untuk membawa pribadi hingga 
mengalami sebuah perjumpaan dengan Allah yang 
menyembuhkannya, sejauh konselor atau pastor dapat 
memotivasi klien dengan baik. 

 

                                                 
17

 Howard Clinebell, Tipe-Tipe Dasar Pendampingan dan Konseling Pastoral 
(Jakarta : BPK Gunung Mulia & Kanisius Yogyakarta, 2003). 
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Fungsi Mendukung/Menopang (Sustaining) 
 
  Mendukung (sustaining) adalah menolong orang yang sakit 
(terluka) agar dapat bertahan dan mengatasi suatu kejadian yang 
terjadi pada waktu yang lampau, di mana perbaikan atau 
penyembuhan atas penyakitnya tidak mungkin lagi diusahakan 
atau kemungkinannya sangat tipis sehingga tidak mungkin lagi 
diharapkan. Peran pastoral liturgis dalam fungsi penopangan 
(sustaining) yang dapat dirasakan oleh jemaat atau klien adalah 
kehadiran pelayan yang menyampaikan kotbah kepada jemaat. 
Melalui mata liturgi kotbah ini, klien atau jemaat dapat mendengar 
dan didukung atau ditopang dengan isi kotbah (tentunya yang 
sesuai dengan persoalan yang dihadapi jemaat atau klien). 
 
  Mata liturgi yang paling akhir, di mana berkat diucapkan oleh 
pelayan (pendeta) dan dilanjutkan dengan lagu pujian penutup, 
adalah penyampaian berkat yang dimaknai sebagai penyertaan 
Allah, pernyataan, permohonan, atau pemberian restu serta 
rahmat illahi. Hal ini ternyata dapat memberikan sebuah pengaruh 
psikologis dan spiritual pada jemaat atau klien. Dengan mengingat 
kata-kata berkat yang paling akhir, memori otak manusia lebih 
mudah mengingat kalimat pernyataannya. Sehingga dalam 
kehidupan kesehariannya, penyampaian berkat menjadi semacam 
Sabda Janji dari pihak Allah kepada manusia, yang memberikan 
manusia kekuatan dan penopangan hidup. 

 
Fungsi Membimbing (Guiding) 
 

Membimbing (guiding) bermaksud membantu orang yang 
berada di dalam kebingungan untuk mengambil pilihan yang pasti 
(atau meyakinkan diantara berbagai pikiran dan tindakan 
alternatif/pilihan); pilihan yang dipandang mampu mempengaruhi 
kondisi psikis mereka sekarang dan pada waktu yang akan 
datang. Secara umum jemaat atau klien dapat mendengarkan 
arahan dan bimbingan untuk mengasihi Allah dan sesama melalui 
pembacaan Hukum Kasih sebagai fungsi pastoral bimbingan. Di 
mana hukum kasih merupakan sumber dari segala penyelesaiaan 
masalah, bahkan dengan kasih pula Allah menyelesaikan 
permasalahan-Nya dengan manusia. Dari sebuah keputusan yang 
dipilih warga jemaat atau klien maka arahan dan bimbingan 
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tersebut akan sangat mempengaruhi keadaan selanjutnya yang 
lebih baik.   
 

Unsur ibadah berikutnya adalah mata liturgi Petunjuk Hidup 
Baru. Dalam fungsi pastoral pembimbingan atau membimbing 
(guiding), Petunjuk Hidup Baru memainkan peranan ini. Dalam 
mata liturgi ini, ia secara esensial berisi sebuah arahan dan 
bimbingan kepada jemaat gereja atau klien. Maka dari 
penyelenggaraan ibadah, khususnya melalui bagian Petunjuk 
Hidup Baru, fungsi pastoral yang bersifat membimbing bagi warga 
jemaat atau klien sedang ditunjukkan atau didemonstrasikan. Di 
dalam ibadah, warga gereja atau klien yang meresapinya akan 
merasakan sendiri bimbingan langsung dari Tuhan melalui 
petunjuk-Nya yang sedang didengarnya itu. 

 
Fungsi Memperdamaikan/Memulihkan (Reconciling) 
 

Mendamaikan/memulihkan (reconciling) adalah segala 
usaha untuk membangun kembali hubungan-hubungan yang telah 
rusak diantara manusia dan sesamanya, dan di antara manusia 
dengan Allah. Dalam gereja fungsi ini umumnya tampil di dalam 
pemberian pengampunan dan disiplin gereja. Pendamaian 
dilakukan dalam rangka menggapai sebuah kerukunan di antara 
dua pihak atau lebih, demi supaya mereka dapat hidup kembali di 
dalam kebersamaan.  
 

Dalam ibadah yang terselenggara sebenarnya hal ini secara 
simbolis telah ditunjukkan lewat telah bertemunya kembali 
manusia dengan Allah. Di dalam ibadah yang tersusun dengan 
indah simbol-simbol pemulihan dan pendamaian dengan-Nya juga 
hendak diperlihatkan. Di sini Allah menyapa dan memanggil 
manusia untuk mendekat dan menaggapi-Nya. Jadi, secara 
simbolis fungsi pastoral dalam hal pendamaian dengan Allah telah 
diperankan. Konsekuensinya, ketika hubungan dengan Tuhan 
sudah pulih, hubungan dengan sesama juga harus dapat pulih 
kembali. Dengan cara itu manusia menunjukkan kasihnya kepada 
manusia yang lain, juga kasih manusia kepada Allah. 
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Fungsi Memelihara/Mengasuh (Nurturing) 
 

Memelihara (nurturing) mempunyai tujuan memampukan 
orang mengembangkan potensi-potensi yang diberikan Allah 
kepadanya di sepanjang hidupnya, dengan segala lembah-
lembah, puncak-puncak dan dataran-datarannya.  
Penyelenggaraan ibadah gerejawi yang berulang-ulang dalam 
sebuah kebaktian dan perayaan secara umum merupakan 
simbolisasi upaya Allah yang berkehendak untuk memelihara 
umat-Nya. Tetapi secara liturgis pemeliharaan dan pengasuhan 
Allah ini dapat dihayati melalui mata liturgi atau unsur tertentu 
dalam liturgi ibadah.  
 

Secara umum, warga merasakan pemeliharaan dan 
pengasuhan Allah di dalam kehidupannya sehari-hari lewat selalu 
dicukupkannya mereka dengan rejeki dari-Nya dan keselamatan 
yang menjaga kehidupannya. Namun terkait dengan ibadah, mata 
liturgi yang menampilkan fungsi pastoral memelihara (nurturing) 
adalah khotbah. Lewat mendengarkan khotbah yang berangkai 
dari Minggu ke Minggu, warga jemaat atau klien dapat memahami 
serta merasakan bagaimana iman dan kehidupannya dipelihara 
oleh Tuhan. Melalui penyampaian kotbah yang dapat diresapi oleh 
warga jemaat atau klien iman warga jemaat dapat bertumbuh dan 
sanggup untuk bertahan menghadapi godaan dan menyelesaikan 
persoalan-persoalan hidupnya. 

 
PENUTUP 

 
  Dengan demikian beberapa hal dapat disimpulkan di sini. 
Pertama, liturgi yang diselenggarakan secara simbolis memiliki arti 
pastoral sebagai penggembalaan jemaat yang dilakukan oleh 
Tuhan melalui Gereja, alat-Nya. Liturgi, yang menggunakan 
berbagai simbol, memperlihatkan bahwa umat sedang bertemu 
dengan Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala umat-Nya. 
Di dalam liturgi penggembalaan oleh Tuhan atas jemaat telah 
dilakukan dalam bentuk simbol-simbol liturgi ibadah.  
 
 Yang kedua, gereja dipakai Tuhan untuk melakukan fungsi-
fungsi pastoral: menyembuhkan, mendukung-menopang, 
membimbing, memperdamaikan-memulihkan dan memelihara-
mengasuh. Dalam penyelenggaraan fungsi pastoralnya, baik 
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dalam bentuk ibadah maupun konseling pribadi, segala persoalan 
yang dihadapi oleh manusia harus selalu dihubungkan kepada 
dan didasarkan di atas peran Allah yang Maha Kuasa atas hidup 
orang percaya.  
 
 Yang ketiga, perjumpaan umat dengan Tuhan yang 
terfasilitasi di dalam simbol liturgi juga memiliki arti eskatologis 
yang memotivasi warga jemaat atau umat manusia untuk 
mempersiapkan dirinya secara total dalam rangka ―perjumpaan 
yang sejati‖ dengan Tuhan Yesus pada penghakiman di akhir 
jaman, seperti ternyata di dalam pengakuan iman Kristen bahwa 
Kristus ―akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup 
dan yang mati‖ ( Pengakuan Iman Rasuli). 
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TEOLOGIA SALIB MARTIN LUTHER DAN  
IMPLIKASINYA DALAM DUNIA MASA KINI 

 
 

Mariani Febriana Lere Dawa 
 

ABSTRAKSI 
 
Gereja dan teolog salib adalah kebutuhan utama hari ini dalam 
berhadapan dengan realita panggilan kehadiran dan pelayanan 
gereja di Indonesia. Gereja hadir dalam berbagai macam 
pergumulan masyarakat yang sedemikan pelik, dan ada suatu 
jeritan panjang menantikan pertolongan segera datang. 
Pertolongan dan kepedulian dapat terealisir jikalau gereja dan 
teolog mengkonfrontasikan dirinya dengan salib Yesus Kristus. 
Solidaritas, menjadi hamba dan pelayan bagi sesamanya, 
kepedulian yang dalam dan praksis dari memoria passionis, mortis 
et resurrectionis Christi yang dibagikan secara real membuktikan 
kesejatian gereja dalam mengikuti  jalan salib yang diajarkan dan 
dituntut oleh Yesus Kristus.   
 
Kata Kunci: Teologia salib, teolog salib, kekuasaan, pergumulan 
gereja dan masyarakat, solidaritas, panggilan, dan pelayanan 
gereja.  
 

PENDAHULUAN 
 

Penderitaan, kemiskinan, korupsi, pencucian uang, 
penipuan, manipulasi kekuasaan, pelecehan kekuasaan dan 
jender serta berbagai macam problema publik hari ini menjadi 
hiasan berita utama yang belum juga terselesaikan. Manusia 
menjadikan manusia lain sebagai korban guna meraup hasil dan 
keuntungan sudah menjadi kebiasaan umum.  Pada hari ini, 
setengah dari jumlah penduduk Indonesia hidup di dalam kondisi 
yang disebut oleh Organisasi Pangan Sedunia PBB sebagai 
―Kemiskinan Absolut.‖ Hal ini berarti setengah dari jumlah 
saudara-saudari sebangsa kita di Indonesia harus berjuang untuk 
bertahan hidup dengan uang $ 1 sehari atau kurang dari itu.  
 

Dua tahun lalu, dalam tiga bulan pertama tahun 2008, harga 
beras melonjak naik secara tiba-tiba sampai 70%. Bagi orang 
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yang benar-benar miskin itu berarti 60% dari keuangan mereka 
dibelanjakan untuk makanan! Kenaikan tiba-tiba sampai 70% itu 
memaksa banyak orang Indonesia mengambail langkah-langkah 
drastis—seperti mengeluarkan anak dari sekolah supaya keluarga 
bisa selamat dari kelaparan, atau sedikitnya kelaparan secara 
lebih lambat.1 Namun disisi lain, ada banyak mereka yang hidup 
dalam kemewahan dan bermandikan kenikmatan begitu euforia 
dengan kehidupan dan bahkan tidak tahu lagi bagaimana 
membelanjakan uang mereka.  
 

Persoalan diatas merupakan suatu indikasi degradasi 
kepedulian, betapa terpuruknya  praktek kehidupan religius dan 
terapan nilai-nilai moral praktis dalam kehidupan, penyalahgunaan 
dan penyelewengan kekuasaan dalam suatu negara.  Suatu hal 
yang menarik dan sekaligus ironis adalah beberapa pemikir 
paskamodern justru meluncurkan suatu kritik tajam tentang 
kekuasaan, yang  diarahkan kepada gereja dan para pemuka 
kristiani tentang pelestarian kekuasaan, yang berujung justru pada 
penyalahgunaan kekuasaan. Para pemikir paska modern, seperti 
Jean-François Lyotard, Jacques Derrida dan Michel Foucault 
menantang para pemegang kekuasaan di bidang politik, ekonomi 
dan religius. Jacques Derrida menuduh bahwa klaim-klaim religius 
tentang kebenaran termasuk di dalamnya klaim-klaim teologia 
adalah semata pelestarian kekuasaan secara rahasia.2 Foucault 
pun mengisyaratkan hal demikian, bahwa bisa saja kekuasaan 

                                                 
1
 Menurut data yang dikeluarkan oleh IFAD bekerja sama dengan FAO, 

pendapatan kotor nasional per kapita penduduk Indonesia adalah $2.010. Jumlah 
penduduk Indonesia pada tahun yang sama adalah 228.248.538.3 manusia. Dari 
jumlah itu 110.791.840.5 orang tinggal di pedesaan. Dari jumlah yang tinggal di 
pedesaan 38.112.393,1 adalah penduduk miskin. Konsentrasi penduduk miskin 
Indonesia ada di daerah pedesaan. Kebanyakan mereka adalah buruh tani yang 
bekerja di sawah-sawah milik orang lain dan pemilik lahan kecil, kurang dari 0,5 
hektar. Di antara buruh ini perempuan dominan namun mereka menerima upah 
lebih sedikit dari kaum laki-laki. Lihat datanya dalam 
http://www.ruralpovertyportal.org/web/guest/country/home/tags/indonesia. 
(Bagian ini disitir dalam bahan kuliah intensif, ―Interogating Globalization,‖ oleh 
Prof. John Raines, Ph.D dari Temple University, tanggal 24-25 Maret 2010 di ITA 
Lawang). 

2
 Listiyono Santoso, dkk, Seri Pemikiran Tokoh: Epistemologi Kiri, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), hal. 251. 

http://www.ruralpovertyportal.org/web/guest/country/home/tags/indonesia
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menggunakan kebenaran dan pengetahuan secara halus untuk 
menyebarkan pengaruhnya.3   
 

Pergumulan dan isu mengenai kekuasaan dan manipulasi 
kekuasaan pun juga mewarnai gereja lokal. Tidak sering didengar 
adanya berbagai macam rumor dan isu tentang tarik-menarik dan 
pergumulan pelayanan menyangkut soal kekuasaan. Sebenarnya 
siapa yang berkuasa dalam gereja? Bagaimana para pemimpin 
gereja, majelis dan aktivis gereja menggunakan kekuasaan 
mereka? Bagaimana dengan penyalahgunaan kekuasaan yang 
dilakukan oleh para pemimpin agama sehingga menimbulkan 
kepahitan tersendiri bagi umat? Apakah klaim-klaim kebenaran 
dalam berteologia adalah upaya untuk mempertahankan 
kekuasaan, apalagi bertindak atas nama Allah yang berkuasa? 
Bagaimana dapat gereja mengklaim kebenaran sementara 
kebenaran itu sendiri merupakan suatu penegasan yang opresif 
dari kekuasaan? Padahal kesejatiannya adalah justru sebaliknya, 
bukankah pemberitaan kebenaran bukanlah suatu penindasan, 
melainkan suatu pembebasan dalam kehidupan? 
 

Pertanyaan besar tentang kelaparan dan kemiskinan dalam 
dunia hari ini, khususnya di Indonesia, dapat menjadi suatu 
tantangan besar bagi gereja dalam mencari resolusinya. Sider 
menegaskan, ―inequalities of power come in all sizes and exist 
everywhere.‖4 Jika demikian maka tidak menutup kemungkinan 
dalam gereja pun ada penyalah gunaan kekuasaan. 
Penyalahgunaan kekuasaan inilah, menurut Sider, dapat menjadi 
salah satu penyebab meningkatnya tingkat angka kemiskinan, 
dimana para pemegang kekuasaan menolak mereka yang lemah. 
Dengan menggunakan kekuasaan, para pemegang kekuasaan 
menciptakan struktur yang bermanfaat hanya bagi diri mereka dan 
kelompok mereka sendiri dan menekan yang lain.  Kekuasaan 
yang tidak setara ternyata mematangkan dosa sosial dan ketidak 
adilan struktural, termasuk dalam lembaga rohani, yang disebut 
gereja. 
 

                                                 
3
 Listiyono Santoso, dkk, Seri Pemikiran Tokoh: Epistemologi Kiri, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), hal. 190. 
4
 Ronald J Sider, Rich Christian in an Age of Hunger, (Dallas: Word 

Publishing, 1997), pp. 128-129. 
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Ditengah situasi sedemikian, maka terkenanglah gereja pada apa 
yang pernah diperjuangkan oleh Marthin Luther dalam pergerakan 
Reformasinya, Teologia salib. Bagi Luther, theologia salib—
Theologia crucis—adalah inti dari ajaran dan kehidupan gereja. 
Dalam teologia salib, Yesus dinyatakan sebagai pribadi yang 
mengidentifikasikan diri-Nya dengan manusia dalam penderitaan, 
atau seorang pribadi yang masuk dalam solidaritas dengan 
manusia ditengah penderitaan yang mereka alami. Memang 
teologia salib bukanlah teologia sentimentalitas, yang membawa 
kita sedemikian bersedih, namun sebaliknya justru teologia salib 
membuka suatu konfrontasi terbuka terhadap diri manusia 
berdosa dan mulai merangkul kehidupan yang Allah nyatakan 
dalam Yesus Kristus.  
 

Teologia salib mengajak orang kristen berpikir serius tentang 
panggilan dirinya dalam dunia, dalam perwujudan solidaritas 
terhadap sesama, menggunakan kekuasaan secara benar bagi 
pemulihan dan penyelamatan dunia Allah dan vulnerabilitas dari 
salib Yesus Kristus dari Nazareth menjadi acuan penting dalam 
pengembangan kensensitifan sejati terhadap mereka yang 
menderita dan yang sedang bergelut dalam kemiskinan pada hari 
ini.  Dengan melihat sentralitas dari teologia Reformasi ini, gereja 
membangun jati dirinya dalam konteks kehidupan manusia pada 
hari ini sebagai gereja salib yang sangat peduli terhadap 
kehidupan sesamanya. 
 
 
CETUSAN AWAL THEOLOGIA SALIB DARI MARTIN LUTHER 
 

Theologia salib Martin Luther muncul pertama kali dalam 
Lectures on Hebrews (1517-1518). Menafsir Ibrani 12:11, Luther 
menarik kekontrasan diantara disiplin sebagai pekerjaan yang 
berasal dari Allah (Allah memberikan rasa sakit) dan pekerjaan 
yang sepatutnya dari Allah (penderitaan itu adalah untuk kebaikan 
kita), ‖Disinilah kita menemukan Theologia dari salib,‖ demikian 
Luther mengatakan. Hal ini disebabkan karena buah dari 
kebenaran adalah ‖tersembunyi‖ oleh karena salib. Karena itu 
pekerjaan Allah diantara orang percaya tersembunyi dalam salib 
yang mereka pikul, dan pekerjaan Allah akan keselamatan 
tersembunyi dalam salib Kristus.  Selanjutnya Luther menjelaskan 
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theologia salib ini dalam Explanation of the Disputation 
Concerning the Value of Indulgences, 1518: 

From this you can see how, ever since the scholastic 
theology -- the deceiving theology (for that is the meaning of 
the word in Greek) -- began, the theology of the cross has 
been abrogated, and everything has been completely turned 
upside down. A theologian of the cross (that is, one who 
speaks of the crucified and hidden God) teaches that 
punishments, crosses, and death are the most precious 
treasury of all and the most sacred relics which the Lord of 
this theology himself has consecrated and blessed, not alone 
by the touch of his most holy flesh, but also by the embrace 
of his exceedingly holy and divine will, and he has left these 
relics here to be kissed, sought after, and embraced. Indeed 
fortunate and blessed is he who is considered by God to be 
so worthy that these treasures of Christ should be given to 
him; rather, who understands that they are given to him. For 
to whom are they not offered? "Count it all joy, my brethren, 
when you meet various trials" [Jas. 1:2]. For not all have this 
grace and glory to receive these treasures, but only the most 
elect of the children of God.5  

 
Selanjutnya Luther menegaskan dalam rentetan argumen 1518 
demikian,  

A theologian of glory does not recognize, along with the 
Apostle, the crucified and hidden God alone [I Cor. 2:2]. He 
sees and speaks of God‘s glorious manifestation among the 
heathen, how his invisible nature can be known from the 
things which are visible [Cf. Rom. 1:20] and how he is 
present and powerful in all things everywhere. This 
theologian of glory, however, learns from Aristotle that the 
object of the will is the good and the good is worthy to be 
loved, while the evil, on the other hand, is worthy of hate. He 
learns that God is the highest good and exceedingly lovable. 
Disagreeing with the theologian of the cross, he defines the 
treasury of Christ as the removing and remitting of 
punishments, things which are most evil and worthy of hate. 

                                                 
5
 Martin Luther, Luther Works, 31.225-6, ed. Jaroslav Pelikan and Hemut T 

Lehmann. Philadelphia: Fortress Press, 1958-1972.  
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In opposition to this the theologian of the cross defines the 
treasury of Christ as impositions and obligations of 
punishments, things which are best and worthy of love. Yet 
the theologian of glory still receives money for his treasury, 
while the theologian of the cross, on the other hand, offers 
the merits of Christ freely. Yet people do not consider the 
theologian of the cross worthy of consideration, but finally 
even persecute him.6  

 
Luther menggunakan theologia crucis dalam Heidelberg 

Disputation tahun 1518, dalam suatu konvensi ordo Agustinian 
pada bulan April tahun 1518 di Heidelberg. Dalam konvensi ini 
Luther diminta untuk mempresentasikan seri dari thesis ringkasan 
teologinya. Pada bagian awal dari presentasi memang hampir 
dapat dikatakan sedemikian tenang. Namun sampai pada butir 19 
dan selanjutnya, presentasi Luther benar-benar menohok para 
pendengar. Para biarawan membuka telinga dan mata lebar-lebar 
untuk mendengar presentasi tersebut. Butir presentasi yang 
sangat tajam ini berbunyi demikian,   

 
19. The one who beholds what is invisible of God, through 
the perception of what is made (cf. Rom 1:20), is not rightly 
called a theologian. 20. But rather the one who perceives 
what is visible of God, God‘s ‗backside‘ (Ex. 33:23), by 
beholding the sufferings and the cross. 21. The ‗theologian of 
glory‘ calls the bad good and the good bad. The ‗theologian 
of the cross‘says what a thing is. 22. That wisdom which 
beholds the invisible things of God as perceived from works,-
-puffs up, blinds, and hardens man altogether.7  

 
Dalam perdebatan Heidelberg 1518, Luther menegaskan 

dua hal, yaitu Allah pertama menghukum agar supaya 
menyelamatkan dan Dia menyatakan diri-Nya di salib. Cara yang 
vital untuk memahami pekerjaan Allah adalah memahami cara 

                                                 
6
  Martin Luther,  Luther Works, 31.227 

7
 Martin Luther, ―Heidelberg Disputation, in Martin Luther: Selections from 

His Writings, Edited and with an Introduction by John Dillenberger. (New York: 
Anchor Books, 1961), p. 502-503  
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Allah bekerja yang dinyatakan lewat jalan salib.8 Allah bekerja dan 
menyatakan diriNya dalam penderitaan dan kelemahan, dan 
bukan dalam kekuatan serta kemuliaan. Dalam teologia salib ini, 
Luther mengikat dirinya dalam perjalanan gereja sepanjang abad 
dalam melihat tindakan Allah dalam sejarah. Bagi Luther, 
mengenal Allah adalah mengenal Dia dalam Kristus semata. 
Dalam perdebatan itu, Luther menegaskan, ―true theology and the 
knowledge of God are in the crucified Christ.‖9   Teologia salib 
merupakan dasar kepedulian terdalam dari tindakan kehadiran 
Allah dalam penyataan-Nya dalam sejarah penebusan.  
 
LATAR BELAKANG LAHIRNYA THEOLOGIA CRUCIS MARTIN 
LUTHER 
 

Luther menyuarakan theologia salibnya dalam Perdebatan 
Heidelberg. Perdebatan ini sebenarnya melawan Thomas Aquinas 
dalam kerangka pikirnya  mengenai rasio dengan anugerah yang 
akan menghasilkan hikmat dan filsafat, dan bukan seperti yang 
dinyatakan oleh Allah. Jika demikian menurut Luther, maka hal ini 
bertentangan dengan apa yang Paulus ajarkan karena salib Yesus 
bukanlah konsep yang sejajar dengan hikmat manusia dan filsafat, 
namun justru salib dianggap sebagai suatu kebodohan. Salib 
justru adalah suatu skandal. Karena itu seorang teolog sejati 
bukanlah berargumentasi dari apa yang kelihatan, melainkan dari 
seseorang yang sudah belajar dari salib, dimana dia memahami 
bahwa jalan-jalan Allah adalah tersembunyi, bahkan dalam 
penyataan Yesus Kristus (I Korintus 1:18-31).  
  

Luther menemukan theologia ini justru bukan dari budaya 
berteologia pada masa itu, melainkan pada tradisi populer dalam 
spiritualitas dan kesalehan. Kontemplasi penderitaan Kristus 
adalah inti utama dari spiritualitas Abad Pertengahan. Luther 
menyarankan bahwa meditasi tentang Kristus yang tersalib adalah 
untuk membawa gereja pada dukacita akan dosa dan membawa 
pengucapan syukur karena kasih dan pengampunan Allah. Luther 

                                                 
8
 Dalam bagain ini, Luther berbeda dengan para teolog Abad Pertengahan, 

khususnya, Thomas Aquinas yang menyatakan bahwa sarana Allah tidak selalu 
melalui salib, Salib adalah sarana ―contingent‖ dan bukan sarana ―necessary.‖  

9
 Luther‘s Proof, Theses 20, lihat http://www.catchpenny.org/heidel.html 
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dalam hal ini juga berhutang kepada Bernard of Clairvaux, yang 
sudah memberikan pengaruh banyak dalam masa muda Luther.10  
 
Khotbah Kidung Agung dari Bernard memberikan Luther inspirasi 
tentang pentingnya penderitaan Kristus dan penderitaan orang 
percaya, dialektika dari kepatutan Allah dan pekerjaan dari luar 
manusia yang dikerjakan Allah dalam diri orang berdosa, dan 
penyataan Allah dalam perendahan Yesus Kristus, daripada soal 
kemuliaan dan kuasa. Theologia ini juga lahir dari pergumulan 
pembelajaran Luther dalam Kitab I Korintus, khususnya I Korintus 
1:25 dan juga dari Keluaran 33 yang dia sitir dalam perdebatan 
Heidelbergnya.  Luther menyelami bahwa kunci untuk memahami 
kebenaran Allah adalah dalam cara berpikir paradoks.  Dari 
kutipan ayat I Korintus 1:25, Luther menarik sejumlah proposisi 
yang dianggap oleh dia sebagai suatu misteri Allah dan keadaan 
yang dihadapi manusia.11 
 

Luther menyebut bahwa teologia salib adalah kebalikan dari 
teologia kemuliaan karena didasarkan pada asumsi berteologia 
yang sedang berkembang pada masa itu. Luther membalikkan 
cara berteologia dengan menawarkan teologia salib.  Teologia 
kemuliaan memberikan penekanan pada kemuliaan Allah dan 
kemuliaan menjadi seorang manusia. Sistem berteologia pada 
Abad Pertengahan adalah menghadirkan Allah dalam standar 
kesuksesan manusia: Allah yang dapat menunjukkan kekuasaan-
Nya, dan Allah yang mendisiplinkan manusia jikalau keluar dai 
kehendak-Nya. Teolog-teolog skolastik ini mencari kejayaan nama 
Allah yang patut dipuji ini dalam standar kemuliaan dan kekuasaan 
para raja dan penguasa. Mereka menghakimi musuh-musuh 
mereka dalam standar mereka, seolah-olah mereka adalah 
manifestasi Allah. Mereka tidak sadar bahwa dengan 
mengakomodir hal demikian berarti mereka sedang 
mempraktekkan teori kekuasaan dari sudut pandang yang non 
alkitabiah.12    
 

                                                 
10

 Lihat Mariani F. Lere Dawa, ―Mistik Martin Luther: Raptus et Gemitus,‖ 
dalam Jurnal Aletheia September 2007. 

11
 Mark Shaw,  Sepuluh Pemikiran Besar Sejarah Gereja, (Surabaya: 

Momentum, 2003), hal. 22.  
12

 Lihat Markus 10:42-45. 
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Dalam pembelajarannya di Universitas Erfurt, Luther 
menegaskan bahwa sistem eksposisi Kitab Suci Abad 
Pertengahan justru mengajarkan kemuliaan manusia, kesuksesan 
akal yang dapat memikirkan siapa Allah itu atau tujuan manusia. 
Gerhard Forde mengamati bahwa teolog kemuliaan itu beroperasi 
pada asumsi bahwa ciptaan dan sejarah transparan bagi intelek 
manusia, dan bahwa seseorang dapat melihat melalui apa yang 
dibuat dan apa yang terjadi laksana mengintip ke dalam sesuatu 
yang tidak kelihatan dari Allah. Teolog kemuliaan berusaha 
mengkonstruksikan gambaran mereka tentang Allah atas dasar 
penilaian manusia, abstraksi yang membuat penilaian universal itu 
cocok dengan pengalaman manusia dan menaruh epistemologi 
manusia dalam kerangka pewahyuan ilahi.13 
 

Luther juga hidup dalam era dimana suatu ide pemikiran 
sedang mendominasi masyarakat, yaitu  bahwa performasi 
kemuliaan manusia dalam melakukan pekerjaan baik dapat 
memenangkan hati Allah. Karena itu agama dari kemuliaan ini 
mendorong untuk melakukan pekerjaan baik dengan bantuan 
anugerah ilahi untuk mendapat kemurahan Allah dalam 
keselamatan.    
 

Luther menawarkan teologia salib dalam konteks 
masyarakat sedemikian untuk menaruh identitas baru bagi orang 
berdosa, dengan kesadaran akan diri dan kepercayaan yang 
penuh kepada Allah. Itulah sebabnya menurut Forde, teologia 
salib adalah teologia ofensif, karena teologia salib menyerang apa 
yang umumnya dinilai terbaik dalam tindakan keagamaan.14 
Teologia kemuliaan justru mengatur Firman Allah sesuai dengan 
logika manusia dan membiarkan perbuatan manusia menentukan 
perbuatan Allah.  Teologia salib sebaliknya justru mendefiniskan 
manusia dalam cara baru dimana manusia itu benar dihadapan 
Allah dengan kebenaran pasif, karena manusia dibenarkan 

                                                 
13

 Adapted from Gerhard Forde, On Being   Theologian of the Cross, 72–73, 
lihat  artikel lengkap dalam The Christian Century, October 22, 1997, pp. 947-
949. Copyright by The Christian Century Foundation; used by permission. 
Current articles and subscription information can be found at  
www.christiancentury.org. This article prepared for Religion Online by Ted & 
Winnie Bro 

14
  Forde, ―On Being Theologian of the Cross,” dalam 

www.christiancentury.org.  

http://www.christiancentury.org/
http://www.christiancentury.org/
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dihadapan Allah karena kemurahan Allah dalam Kristus. Dalam 
perdebatan Heildelberg nya, Luther menegaskan, ―The love of  
God does not first discover what is pleasing to it but rather creates 
what is pleasing to it.‖15 
 
THEOLOGIA CRUCIS / SALIB MARTIN LUTHER 
 

Theologia salib adalah bagian dari presentasi Luther dalam 
Konvensi para biarawan Agustinian di Heidelberg pada tanggal 26 
April 1518. Para lawan Luther berharap agar Luther tutup mulut, 
namun Johann Von Staupitz menginginkan agar Luther dapat 
mengemukakan pendapatnya juga sehingga ada keseimbangan 
dalam berargumen dari kedua belah pihak. Perdebatan Heidelberg 
ini adalah sangat penting lebih daripada 95 thesis yang diajukan 
yang lalu karena Luther mengkritik gereja yang sudah lari jauh dari 
theologia Kitab Suci.  John Eck selanjutnya menantang 
perdebatan ini dalam perdebatan kembali di Leipzig pada bulan 
Juni dan Juli 1519. 
 

Theologia salib adalah lawan dari theologia kemuliaan. 
Theologia kemuliaan atau teologia natural adalah theologia yang 
berdasarkan pada spekulasi manusia. Dalam theologia natural ini, 
orang berusaha menggambarkan natur dan sifat Allah 
berdasarkan karya ciptaan-Nya semata. Pendekatan seperti ini, 
menurut Luther, justru akan menjadikan orang tidak bijaksana, dan 
bahkan tidak mengubah hati seseorang.16   
 

Dalam perdebatannya di Heidelberg, Luther mengajukan 
empat puluh thesis, yang terdiri dari 28 thesis mengenai teologia,17 

                                                 
15

 Martin Luther , LW 31:41, Proof of the Thesis 28, lihat  
http://www.bookofconcord.org/heidelberg.php 

16
 Mark Shaw,  Sepuluh Pemikiran Besar Sejarah Gereja, (Surabaya: 

Momentum, 2003), hal. 22. 
17

 28 Thesis tersebut dibagi menjadi empat bagian umum, yaitu: 
a. Problema daro perbuatan baik (thesis 1-12). Thesis-thesis ini berhubungan 
dengan natur dan nilai dari perbuatan manusia berkaitan dengan dosa. 
b.  Problema dari kehendak (thesis 13-18). Thesis-thesis ini berhubungan dengan 
impotensi dari kehendak manusia dalam mengatasi dosa. 
c. Jalan kemuliaan versus jalan salib (thesis 19-24). Thesis-thesis ini melukiskan 
pemisahan besar, theologia yang saling berlawanan antara theologia kemuliaan 
dan theologia salib. Enam thesis  ini merupakan kunci dari thesis-thesis diatas. 
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dan 12 thesis mengenai filsafat, dimana thesis filsafat ini 
membuktikan bahwa para Skolastik itu salah dan bahwa 
Aristoteles tidak dapat dipakai untuk mendukung teologia atau 
filsafat natural.  Thesis ini merupakan lanjutan dari 95 thesis di 
pintu gerbang gereja Wittenberg,18 kendatipun dalam empat puluh 
thesis ini Luther tidak merujuk soal indulgensia secara khusus, 
melainkan menyerang ajaran Aristoteles, dan mengklaim otoritas 
ajaran dari Paulus dan menyitir Agustinus mengenai doktrin 
keselamatan.19  Luther menegaskan beberapa hal tentang apa 
yang dia maksudkan dengan teologia salib. Adapun penegasan 
Luther tentang teologia salib dapat dilihat dibawah ini,  
 

The truth about God is not revealed so much in nature, 
reason and philosophy.  Rather, the central truth about God 
is found in a Cross.  Crux sola est nostra theologi. 20 
 
―two opposite ideas which appear side by side. God is 
revealed not ―straight up‖ but under the opposite (sub 
contrario). God is revealed in paraodox.  Majesty in misery, 
glory in suffering, power in weakness.  Cf. 1 Cor. 1:18-23.21 
―A theologian of the cross is one who speaks of a crucified 
and hidden God.‖ The glory, majesty, power and plan of God 
are both revealed in the Cross, and also hidden from the 
eyes of sinful humanity.  In the Cross is revealed as a God of 
mercy.  The God of power and might, the God of creation 

                                                                                                              
d. Allah bekerja dalam kita: kebenaran dari iman (thesis 25-28). Pemecahannya: 
Kasih Allah dalam Kristus adalah suatu tindakan kreatif yang membawa orang 
percaya menjadi manusia yang  sesungguhnya. 

18
 Thesis dari perdebatan di Heidelberg lebih signifikan daripada 95 thesis 

karena dalam thesis Heidelberg sudah berkembang pemahaman dan kesadaran 
Luther akan kesalahan yang terjadi dalam Gereja pada masa itu  

19
  Dalam konvensi Heidelberg, Luther berhadapan dengan Johann Tetzel, 

atas nama kepausan, dua imam, Andrew Carlstadt—kolega Luther di 
Wittenberg—dan John Eck, Profesor dari Ingoldstadt.  Dalam perdebatan ini, 
seorang muda, Martin Bucer juga hadir disana. Luther berhasil menarik perhatian 
dan mengubah cara pandang Bucer, seorang murid yang berkharisma dari Ordo 
Dominikan, untuk mengejar suatu teologia baru dalam Reformasi. (Joseph 
Clayton, Luther and His Works, (Milwaukee: The Bruce Publishing Company, 

1946), p. 57-58.  
20

 Martin Luther,  WA: D. Martin Luthers Werke: Kritische Gesammtausgabe. 
Weimarer Ausgabe, 1892, 5:176.32-3. Selanjutnya Kutipan dari bagian ini 
disingkat WA. 

21
 Martin Luther, Commentary. on Hebrews 12:11; WA 57, III:79.  



TEOLOGIA SALIB MARTIN LUTHER                                   47 
 

 

 

(general revelation) is a God of wrath.  A ‗theology of glory‘ 
seeks God in nature and reason, rather than in suffering. 22 

 
Bagian diatas lebih menegaskan bahwa Teologia Salib 

adalah lawan dari teologia kemuliaan.  Dan dalam 
ketersembunyian ilahi, Luther menegaskan bahwa salib sebagai 
sentralitas dari teologianya 

 
God‘s strange or alien work (Isa. 28:21) is God‘s work of 
judgment and wrath.  The ―visible and backside‖ aspect of 
God (Exodus 33:23), that which we can see and know, is in 
His passion and the Cross.23 

 
Menurut Luther, Allah itu tersembunyi dari kuasa, hikmat dan 

pengetahuan natural. Allah justru ditampilkan dalam penderitaan, 
salib, kematian dan kebangkitan dari Kristus—meskipun dalam hal 
ini Luther tidak menyebut kebangkitan itu secara eksplisit, namun 
semuanya terangkum dengan apa yang dia maksudkan. Itulah 
yang dia sebut sebagai  ―That is what the love of the cross 
means.‖24 Luther juga menegaskan bahwa ―the Risen Christ does 
in and through us what we could not do in our own sinful flesh, viz. 
good works that are pleasing to God the Father.25  Karya Allah 
yang mulia yang tersembunyi melalui salib membuktikan suatu 
kasih yang besar untuk mendatangkan kebaikan besar dalam 
kehidupan orang berdosa. Luther menegaskan demikian,   

 
The ―love of God‖ in our hearts, which is ―born on the Cross,‖ 
therefore, seeks (in and through us) the weak and the 
wicked.  God‘s love in us makes the sinner lovely.  Thus the 
Christians seeks not a good which we can enjoy, but on the 
contrary we seek the needy, where we can give a good 
thing, and be a joy for others.26 

 
McGrath menjelaskan maksud dari theologia salib Luther 
demikian,  

                                                 
22

 Martin Luther, Exposition. 95 Theses, Theses 58 
23

 Martin Luther, Heidelberg Disputation, XX.  
24

 Martin Luther, Heidelberg Disputation, XXVIII 
25

 Martin Luther, Heidelberg Disputation, XXVI-XXVII 
26

 Martin Luther, Heidelberg Disputation, XXVIII 
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1. The theologia cruces is a theology of revelation, which stands 
in sharp contrast to speculation. God has revealed himself, 
and it is the task of the theologian to concern himself with God 
as he has chosen to reveal himself, instead of constructing 
preconceived notions of God which ultimately must be 
destroyed.  
 

2. This revelation must be regarded as indirect and concealed. 
This is one of the most difficult aspects of the theologia cruces 
to grasp: how can one speak of a concealed revelation? 
Luther‘s allusion to Exodus 33.23 in Thesis 20 is the key to 
understanding this fundamental point: Although it is indeed 
God who is revealed in the passion and the cross of Christ, he 
is not immediately recognizable as God. Those who expect a 
direct revelation of the face of God are unable to discern him in 
his revelation, precisely because it is the posteriora Dei which 
are made visible in this revelation. In that it is God who is 
made known in the passion and the cross of Christ, it is 
revelation; in that this revelation can only be discerned by the 
eye of faith, it is concealed. The ‗friends of the cross‘ know that 
beneath the humility and shame of the cross lie concealed the 
power and the glory of God -- but to others, this insight is 
denied.27 

 
 

Mengakses pemikiran Luther diatas, McGrath menjelaskan 
bahwa hanya mereka yang memiliki iman yang memahami arti 
sejati dari salib. Mereka yang tidak percaya tidak melihat makna 
apapun, selain orang yang tanpa daya dan tanpa harap serta 
ditinggalkan mati diatas kayu salib. Sebaliknya theolog dari salib 
mengenal kehadiran dan aktivitas dari ―crucified and hidden God‘ 
(Deus crucifixus et absconditus), yang tidak hanya hadir dalam 
penderitaan manusia, namun juga secara aktif berkarya 
melaluinya. Theologia kristen harus mulai dari sini. Sebagaimana 
Luther menegaskan, ―The cross is the safest of all things. Blessed 
is the man who understands this.‖ 

  

                                                 
27

 Alister E. McGrath, Luther‟s Theology of the Cross, (Oxford: Basil 

Blackwell Ltd, 1985), p. 149-150,175. 
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Melalui Teologia salib, yang dimatangkan dalam diskusi 
tematis dari I Korintus 1 dan 2 dalam konteks spiritualitas Abad 
Pertengahan Akhir, Luther menyerang kekuasaan dari para teolog 
skolastik, yang memegang monopoli kekuasaan, namun jauh dari 
realita kehidupan kristiani. Luther juga menyerang monopoli 
kekuasaan yang salah dengan penimbunan kekayaan dari para 
pemegang kekuasaan pada masa itu. Kontroversi Indulgensia 
1517 adalah contoh utama dari teologia yang disalahgunakan 
untuk melegitimasi praktek-praktek ketidakadilan struktural dalam 
gereja, yang justru untuk menambah kekayaan dari para 
penguasa gereja. Jikalau tindakan Allah hadir secara 
berkelanjutan dalam Kristus, maka para penguasa gereja 
seharusnya meniru kelemahan dan kemiskinan dari salib, 
daripada pada gambaran-gambaran utama mengenai kekuasaan 
memerintah. Gereja butuh penderitaan dari salib, dan bukan 
damai palsu dari Indulgensia.  
 

Bagi Luther, kita menjadi benar satu dengan yang lain 
karena kebenaran aktif yang dikerjakan  Allah dalam hidup kita. 
Dalam pembenaran yang sedemikian, kita mentaati Allah untuk 
menjaga dan memelihara dunia ini dan sesama dengan benar. 
Dalam hal ini, menurut Luther, Teolog kemuliaan, 
menyalahgunakan hukum untuk memenangkan hati Allah.28 
Akibatnya menurut Luther, justru teolog kemuliaan tidak berbicara 
realitas, melainkan memanipulasi realitas. Sebaliknya teolog salib 
menegaskan realitas itu dengan jujur, sebagaimana Luther 
menegaskan, ―A theology of  the cross calls the thing what it 
actually is,‖29  Itulah sebabnya bagi Luther, salib adalah tempat 
dimana Allah berbicara bahasa kita dan dalam solidaritas dengan 
manusia dan apa yang mereka alami.  
 

Dalam teologia salib inilah, manusia melihat manusia dalam 
perspektif Allah. Dalam teologia ini ditemukan tidak hanya  Deus  
Absconditus—Allah yang melampaui akal kita, dan juga Deus 
revelatus—Allah sejati yang dinyatakan dalam Yesus Kristus, 
berbicara kepada manusia dari Kitab Suci. Teologi ini dapat 

                                                 
28

 Bandingkan serangan Luther dalam Thesis 1, dimana hukum justru tidak 
memberi kehidupan.  

29
 Martin Luther, LW 31:45, Thesis 21 



50  JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 
 

 

menjadi penghubung dalam keretakan hubungan manusia pada 
saat ini dan mulai memikirkan apa artinya menjadi manusia 
 

Kegagalan para penguasa gereja pada masa itu bukan 
hanya menunjukkan kegagalan moral mereka, namun juga suatu 
kegagalan komprehensif dalam memahami teologia yang 
didasarkan pada teologia natural semata. Teologia yang lahir dari I 
Korintus mengingatkan Luther untuk tidak menyalahgunakan 
kekuasaan, melainkan menggunakan kekuasaan itu dengan baik. 
Dalam bahasa pemikir Inggris, Lord Acton, seperti disitir Sider, 
dapat digambarkan demikian, bahwa kuasa itu tidak jahat, namun 
kuasa cenderung untuk menjadi tercemar dan kuasa mutlak 
tercemar secara absolut, karena kejatuhan manusia ke dalam 
dosa dan manusia berdosa cenderung menggunakan kekuasaan 
mereka yang tidak setara itu untuk menekan yang lemah.30 
 

IMPLIKASI TEOLOGIA SALIB DALAM GEREJA HARI INI31 
 

Pemikiran theologia salib Luther diatas memberikan suatu 
kontribusi penting dalam panggilan kehidupan dan pelayanan 
kristen di Indonesia hari ini. Beberapa hal dapat dipikirkan dari 
theologia salib diatas adalah sebagai berikut. 
 
1. Bahasa Theologia seharusnya dimaknai dari sudut pandang 

salib. Sebagai contoh kata kuasa. Ketika para theolog 
kemuliaan menafsirkan kuasa ilahi dalam Kitab Suci, maka 
mereka mengasumsikan kata itu sama dengan kuasa 
manusia. Sebaliknya theologia salib memahami kata ini 
sebagai kuasa ilahi yang tersembunyi dalam kelemahan dari 
salib, karena di dalam kekalahannya yang nampak ditangan 
kuasa si jahat dan pemerintahan dunia yang korup, Yesus 
menunjukkan kuasa ilahi-Nya dalam menaklukkan kematian 
dan semua kejahatan. Jadi ketika orang kristen berbicara 
tentang kuasa ilahi, atau bahkan kuasa gereja atau kuasa 
kristiani, maka kuasa ini dipikirkan dalam istilah salib—kuasa 
tersembunyi dalam bentuk kelemahan. Demikian juga semua 
istilah teologia lainnya, seperti, hikmat Allah, kehidupan, 
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 Sider, Rich Christian in an Age of Hunger, p. 128.  
31

 Carl R. Trueman memberikan beberapa stimulus mengenai implikasi 
theologia salib bagi hidup gereja hari ini dalam Luther‟s Theology of the Cross 

yang dapat diakses dalam http://www.opc.org/new_horizons/NH05/10b.html. 
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berkat, kesucian dan kebenaran, seharusnya dibawa dalam 
terang makna salib, yang bersifat paradoks. 
 

2. Dalam penggunaan kekuasaan dalam gereja, khususnya bagi 
para majelis dan hamba Tuhan, semua mereka dikenal bukan 
karena mereka menebar pesona, bersikap keras kepada orang 
lain, menggunakan posisi, kekayaan, dan  gelar mereka untuk 
memaksakan pendapat mereka untuk dilakukan. Kesejatian 
seorang majelis atau pelayan dan bahkan seorang hamba 
Tuhan adalah justru nampak dalam sikap pengabdian hidup 
mereka bukan hanya bagi mereka yang menyenangkan hidup 
mereka namun kepada mereka juga yang menderita, yang 
tersisihkan, dan dimarginalkan. Jikalau mereka melakukan 
demikian maka mereka sedang mendemonstrasikan kuasa 
Yesus Kristus, yang sudah memberikan teladan sepanjang 
inkarnasi diri-Nya, khususnya ketika Dia tergantung di kayu 
salib. 
 

3. Kehidupan kristen harus dibentuk berdasarkan penyataan 
Allah dalam Kristus yang tersalib. Gereja tidak akan 
menggunakan kuasa yang manipulatif dan abusif jikalau 
teologia yang dibangun dikonfrontasikan dalam teologia salib. 
Akibatnya gereja akan menggunakan kuasa sebagaimana 
Kristus sudah menggunakan kuasa itu, yaitu memberi 
pendampingan kepada mereka yang lemah dan 
berkekurangan serta memperjuangkan mereka yang tidak 
beruntung karena kekerasan struktural atau ketidakadilan 
struktural akibat kekuasaan relasional yang manipulatif dan 
abusif. Dalam berhadapan dengan kritik modern, maka 
theologia crucis dapat menjadi suatu peringatan kepada 
mereka yang menggunakan kekuasaan secara manipulatif dan 
bukan berdasarkan cinta kasih. Kuasa yang dijalankan dalam 
proses kepemimpinan adalah kuasa yang bukan 
memanfaatkan situasi untuk memperkaya diri, melainkan 
kuasa yang dipakai agar mereka yang terpinggirkan dapat 
didengar. Dalam hal ini kuasa yang ada dipakai untuk 
memulihkan dan membangun kesejahteraan kehidupan 
bersama dan bukan memenjarakan sesama dalam keinginan 
dan kemauan dibalik simbol-simbol klaim kebenaran. Itulah 
sebabnya kebenaran yang disampaikan dalam theologia salib 
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bukanlah kebenaran yang bersifat opresif dan represif, 
melainkan membebaskan dan memulihkan sesama karena 
kuasa ini berkaitan dengan kasih yang rela berkorban atau 
memberi diri kita sendiri bagi pelayanan dan kebaikan 
bersama (common good). Disini Kristus memberikan teladan 
memberikan diri-Nya di altar persembahan bagi sesama dan 
mengundang orang percaya untuk mengikuti jejak-Nya. 
 

4. Theologia salib memberikan inspirasi dalam perjuangan 
keadilan untuk berani berkata dengan jujur apa yang 
seharusnya, tidak membalikkan suatu realita menjadi suatu 
kepalsuan yang tersembunyi dan biarlah apa yang putih itu 
tetaplah dikatakan putih dan apa yang hitam itu tetaplah 
dikatakan hitam dan bukan sebaliknya. Seorang yang berdiri 
pada theologia salib dipaksakan untuk berkata kebenaran 
dengan jujur dan tanpa maksud yang lain selain cinta kasih. 
Itulah sebabnya theologia salib memberikan kepada kita suatu 
keberanian dan kerangka berpikir yang jelas untuk selalu 
berpegang pada kebenaran dan tidak takut untuk 
mengungkapkannya.  
 

5. Epistemologi dari salib memainkan peran kunci dalam 
memfasilitasi suatu komunitas transformasional yang 
bertanggung jawab, dimana semua yang berpegang kepada 
salib bergumul dan berjuang bagi suatu komunitas relasional 
yang sehat dan martabat manusia ditempatkan secara tepat 
pada penyataan ilahi, dan bukan pada sisi budaya korup dan 
tradisi ciptaan manusia yang memisahkan manusia satu 
dengan yang lain, termasuk pembedaan laki-laki dan 
perempuan dalam panggilan kehidupan dan pelayanan bagi 
kesejahtaraan masyarakat secara menyeluruh. 
 

6. Theologia salib mengajarkan bagaimana seharusnya orang 
percaya bertindak dalam kesatuan anggota tubuh Kristus. 
Orang percaya dipanggil untuk memberikan dirinya bagi 
sesamanya tanpa pamrih untuk menolong mereka, dan jika 
demikian maka orang percaya menjadi Kristus kecil bagi 
sesamanya,--Luther menegaskan— karena dengan 
melakukan demikian, orang percaya menemukan identitas 
sejati mereka sebagai anak-anak Allah. 
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7. Selalu ada berkat besar yang tersedia melalui penderitaan 
yang hebat. Jikalau salib Kristus, suatu tindakan yang paling 
brutal dan jahat dalam sejarah, dapat sejalan dengan 
kehendak Allah dan menjadi sumber  dari kekalahan yang 
mematikan dari si jahat yang menyebabkan hal itu, maka 
bagaimanapun kejahatan itu dapat dijungkirbalikkan demi 
mendatangkan kebaikan. Ketika hal yang buruk terjadi dalam 
diri orang yang percaya, maka Luther akan menjawab, 
demikianlah caranya Tuhan akan memberkati mereka. Allah 
menyempurnakan karya-Nya dalam diri orang percaya justru 
dengan melakukan ―alien work‖ (sesuatu yang berlawanan 
dengan ekspektasi manusia); Dia justru memberkati dengan 
penderitaan yang nampak. Dalam kacamata theologia salib, 
problema kejahatan tidak terbentang dalam usaha 
membangun asal mula kejahatan itu, karena hal itu tidak akan 
dinyatakan kepada kita. Sebaliknya dalam salib itu, prinsipnya 
jelas bahwa kejahatan dibalikkan menjadi suatu kebaikan. Jika 
Allah dapat mengambil kejahatan yang paling besar yang 
dilakukan kepada Putra-Nya di salib untuk membawa kebaikan 
bagi milik-Nya, maka lebih-lebih lagi Dia dapat membalikkan 
kejahatan kecil yang terjadi dalam sejarah manusia, dari 
tragedi hidup kita hingga kepada persoalan negara, menjadi 
suatu kebaikan besar dan mendatangkan tujuan mulia di 
dalamnya. 
 

8. Gereja-gereja di Indonesia hadir ditengah pergumulan bangsa 
ini bertarung melawan kemiskinan.  Ada begitu banyak 
saudara-saudara sebangsa yang berada dalam kondisi 
kemiskinan absolut. Berhadapan dengan realita ini, gereja 
harus menjadi gereja salib dimana dia mengarahkan diri 
kepada usaha pembebasan manusia karena kesaksian 
kemerdekaan, memoria passionis, mortis et resurrectionis 
Christi, dirayakan dan dikumandangkan. Menjadi gereja salib 
berarti gereja tidak menjadi gereja masochis, menikmati 
keindahan salib, melainkan sebaliknya gereja ikut serta 
bergumul dalam penderitaan, kesengsaraan, kerinduan dan 
pengharapan dari sesamanya. Gereja bukan hanya 
merayakan kematian dan kebangkitan Yesus saja, melainkan 
juga gereja siap membuka mata untuk melihat penderitaan 
manusia dan membuka telinganya untuk mendengar jeritan 
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manusia. Sebagai pengemban salib, gereja akan mengkhianati 
kesejatian sifatnya, bila gereja tidak peduli terhadap 
masyarakat dan penderitaan sesamanya.32 

 
KESIMPULAN 

 
Theologia salib Martin Luther bukan hanya suatu tulisan 

masa lalu yang tidak bermakna pada hari ini. Justru pemikiran 
teologia salib menjadi sangat relevan hari ini ditengah pergumulan 
kompleks bangsa ini, baik dari sisi sosial, hukum, politik, ekonomi 
dan keadilan serta pergumulan berhadapan dengan realita 
kemiskinan. Theologia salib juga menjadi relevan ditengah 
pergumulan gereja hari menapaki masa depan bersama di bumi 
Nusantara. Kekuasaan dan gratifikasi instan yang tersembunyi 
dalam busana religius kiranya tergantikan dengan kehambaan dan 
pengosongan diri, karena menyadari busana kehidupan baru yang 
sudah dikenakan di hadapan Dia yang tersalib dan bangkit, serta 
naik ke Sorga menjadi pengantara bagi manusia yang 
dipanggilNya menjadi milikNya. Aksi dan kontemplasi gereja 
terhadap salib sebenarnya menjadi semakin relevan jikalau 
praksis kehidupan dari salib itu dinyatakan dan diejahwantakan 
secara lebih nyata. Solidaritas, penghampaan diri dan peduli 
terhadap sesama adalah manifestasi sejati dari gereja Yesus 
Kristus yang hadir dan diutus ke dalam dunia.  

 
CRUX  SOLA  EST  NOSTRA THEOLOGIA 

 

                                                 
32

 A.A. Yewangoe, Theologia Crucis di Asia, (Jakarta: BPK Gunung 

Mulia, 1989), hal. 364-365.  
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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 
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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 

                                                 
56

 Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern 2, hal. 207. 
57

  Turner, ―Conflict Theory,‖ dalam Encyclopedia of Social Theory. 2004. 

SAGE Publications. Diakses pada 6 Jan. 2009 dari 
http://libproxy.temple.edu:2250/socialtheory/Article_n57.html.  

58
 Turner, ―Conflict Theory,‖ dalam Encyclopedia of Social Theory. 2004. 

SAGE Publications. Diakses pada 6 Jan. 2009 dari 
http://libproxy.temple.edu:2250/socialtheory/Article_n57.html.  

http://libproxy.temple.edu:2250/socialtheory/Article_n57.html
http://libproxy.temple.edu:2250/socialtheory/Article_n57.html


KONFLIK DALAM GEREJA                             71 
 

 

 

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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 Rey, Bourdieu on Religion, hal. 55.  
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 Pierre Bourdieu, ―The Production and Reproduction of Legitimate 
Language‖ dalam Pierre Bourdieu, Language and Symbolic Power (Cambridge, 
Mass.: Harvard University Press, 2003), hal. 43-65.  

64
 Contohnya konflik antara Quebec, yang berbahasa Perancis dan Kanada, 

yang berbahasa Inggris. 
65

 Kesimpulan-kesimpulan ini berhutang kepada John W. Hawthorne dalam 
artikelnya yang berjudul Conflict Within Conggregation: Lessons from 
Sociological Theory yang dapat diakses pada 

http://www.nazarene.org/files/docs/Conflict%20Within%20the%20Congregation.p
df pada 01/09/2009. Tulisan Hawthorne patut dibaca karena memberikan banyak 
sekali aplikasi praktis dari teori konflik ini dalam membaca dan memahami 
konflik-konflik yang selama ini terjadi di dalam gereja.  
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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.  
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 Ibid.hal, 158-159.  
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 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 

                                                 
72

 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). 
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 Weber menyebutnya sebagai the salvation goods.  
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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.  



78  JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 
 

 

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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DELAPAN UCAPAN BAHAGIA 
MATIUS 5:3-12 

 
Melani 

 
 

ABSTRAKSI 
 

 Setiap orang percaya pasti ingin menjadi orang yang 
diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Berkat itu dapat 
diartikan bermacam-macam. Ada yang mengidentikkan berkat 
dengan hal-hal materi, sehingga menjadi orang yang diberkati oleh 
Tuhan identik dengan menjadi orang yang kaya secara materi. 
Ada yang mengidentikkan berkat dengan kesehatan secara fisik, 
sehingga orang yang kuat dan sehat secara fisik adalah orang 
yang diberkati oleh Tuhan. Bermacam-macam pendapat dan 
penafsiran bisa diberikan terhadap “hidup yang diberkati oleh 
Tuhan.” Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hidup yang 
diberkati oleh Tuhan. 
 
 Ajaran Yesus di dalam kotbahNya di bukit; khususnya dalam 
delapan ucapan bahagia ini, Yesus melukiskan gambaran yang 
menyeluruh tentang seorang murid Kristen. Ternyata ajaran Yesus 
dalam delapan ucapan bahagia tersebut tidak lasim dan bahkan 
tampaknya bertentangan dengan pemikiran dan kebudayaan 
manusia pada umumnya. Namun dengan memahami dan 
melakukan delapan ucapan bahagia tersebut, orang percaya akan 
mempunyai kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. 
  
Melalui pembahasan yang akan penulis lakukan terhadap delapan 
ucapan bahagia tersebut, kita dapat melihat bahwa menjadi 
seorang murid Tuhan yang sejati dan anak Tuhan yang benar 
tidak mudah. Banyak hal yang harus dilakukan dan tantangan 
yang harus dihadapi. Namun dengan mengingat bahwa Yesus 
sudah menghadapi semuanya itu dan Dia akan menolong dan 
menguatkan kita, maka kita akan menaruh pengharapan kita 
kepadaNya. Dengan demikian, kita akan dihiburkan dan tidak 
tenggelam dalam keputusasaan.     
 



82  JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 
 

 

Kata kunci: Berkat, ucapan bahagia Yesua, murid sejati dan 
hidup yang berpengharapan. 
   
 
 

PENDAHULUAN 
 

 Ucapan bahagia tidaklah asing bagi mereka yang sudah 
membaca Alkitab Perjanjian Lama. Ucapan tersebut bisa dijumpai 
dalam Mazmur 1:1 – Berbahagialah orang yang tidak berjalan 
menurut nasihat orang fasik… ; Mazmur 32:1,2 – Berbahagialah 
orang yang diampuni pelanggarannya… Berbahagialah  manusia, 
yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan… 
Namun apakah sebenarnya yang dimaksud dengan ucapan 
bahagia tsb? 
 

Kata ―berbahagialah‖ berasal dari kata Yunani makarioi. Ada 
berbagai terjemahan dari kata makarioi, yaitu: ―Diberkatilah, 
bagaimana diberkati, bagaimana bahagia, bahagia dan 
beruntung.‖ Bagi siapa yang mempertimbangkan ucapan bahagia 
berdasarkan latar belakang pemujaan; maka ucapan bahagia 
merupakan semacam berkat, ekspresi pemujaan dengan segala 
sifatnya, dan peran yang dinamis tentang akibat dari apa yang 
sudah diucapkan. Oleh karena itu, terjemahan yang lebih tepat 
adalah ―diberkatilah.‖ Bagi siapa yang mempertimbangkan ucapan 
bahagia berdasarkan latar belakang hikmat, maka ucapan bahagia 
menjadi suatu dorongan bagi seseorang untuk mempraktekkan 
suatu sikap atau tingkah laku yang khusus. Oleh karena itu, 
terjemahan yang lebih tepat adalah ―berbahagialah‖ atau 
―beruntunglah.‖1    
 

Kata ―berbahagialah‖ berarti ―diberkatilah.‖ ―Berkat‖ 
merupakan lawan dari ―kutuk,‖ yang mempunyai hubungan erat 
dengan perjanjian antara Allah dan umatNya. Barang siapa yang 
taat kepada Taurat Tuhan dan setia kepada perjanjian tersebut, 
maka ia akan diberkati oleh Allah dan menjadi orang yang 
berbahagia. Sebaliknya, barang siapa yang tidak taat kepada 
Taurat Tuhan dan melanggar perjanjian tersebut, maka ia akan 

                                                 
1
 Robert Guelich, A Foundation for Understanding the Sermon on the Mount, 

(Dallas: Word Publishing, 1982), pp. 66,67. 
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menerima kutukan dan hukuman dari Allah  dan hidupnya tidak 
berbahagia. Oleh karena itu, ucapan bahagia tidak berdasarkan 
pada apa yang kita lakukan; tetapi lebih menekankan pada apa 
yang akan kita terima, jika kita hidup taat kepada FirmanTuhan 
dan setia kepadanya, yaitu bahwa Allah akan memberkati hidup 
kita.2  
 

Selain hal tersebut diatas, kita perlu mengerti bahwa ucapan 
bahagia menekankan pada delapan tanda yang utama dari 
karakter dan tingkah laku orang Kristen, khususnya dalam 
hubungan dengan Allah dan manusia; dan berkat Allah akan 
diberikan kepada mereka yang memilikinya. Ucapan bahagia 
menyatakan karakter yang beraneka ragam dan seimbang dari 
orang Kristen. Hal ini bukan berarti bahwa ada delapan kelompok 
murid yang terpisah dan berbeda, tetapi semua itu adalah delapan 
kualitas dari kelompok yang sama. Semua kualitas tersebut 
menjadi karakteristik dari semua pengikut Kristus.3 
 

Selanjutnya, kita dapat melihat bahwa ucapan bahagia 
tersebut dibuka dan ditutup dengan kalimat ―karena merekalah 
yang empunya kerajaan surga‖ (vv3,10). Bagi orang yang 
percaya, kita disebut sebagai ―yang empunya kerajaan surga.‖ 
Kerajaan surga itu dalam pengertian sudah datang dan yang akan 
datang; hal ini berarti bahwa kerajaan surga bukan hanya sebagai 
sesuatu yang akan kita alami berkatnya pada masa yang akan 
datang, tetapi sudah dan sedang kita alami sekarang. Kita dapat 
menerima, mewarisi dan memasuki Kerajaan Surga sekarang. 
Kita dapat memperoleh kemurahan dan penghiburan sekarang. 
Kita dapat menjadi anak-anak Allah sekarang. Kita yang lapar dan 
haus akan kebenaran, dapat dikenyangkan dan disegarkan 
sekarang. Yesus menjanjikan semua berkat tersebut kepada 
pengikut-pengikutNya di sini dan sekarang. Kita juga dapat melihat 
Allah secara rohani dalam kehidupan ini. Kita bahkan mulai untuk 
―mewarisi dunia‖ dalam kehidupan ini, karena kita adalah milik 
Kristus; semua adalah milik kita. Oleh karena itu, janji-janji Yesus 
dalam delapan ucapan bahagia tersebut mempunyai 

                                                 
2
 Sinclair B. Ferguson, Khotbah di Bukit, (Surabaya: Penerbit Momentum, 

1999), hal. 14-15. 
3
 John R.W. Stott, The Message of the Sermon on the Mount, (Leicester, 

England: Inter-Varsity Press, 1978), pp. 24,31. 
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penggenapannya sekarang dan yang akan datang. Kita menikmati 
buah sulungnya sekarang; hasil panen yang penuh masih akan 
datang.4 Terlebih lagi, kita yang sudah percaya kepada Tuhan 
mempunyai kepastian akan hidup yang kekal di surga, sehingga 
kita harus menjadikan Yesus sebagai Raja dalam kehidupan kita 
sekarang. Kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk 
dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita taat akan kehendak dan 
FirmanNya bagi kita; dengan demikian kita menjadi orang yang 
berbahagia atau diberkati di dalam Tuhan.5 
 

Akhirnya, marilah kita melihat delapan ucapan bahagia 
tersebut secara lebih mendalam. Berbagai klasifikasi telah dicoba, 
dan semua itu bukanlah daftar yang sembarangan; tetapi seperti 
kata-kata Chrysostom, ―semacam rangkaian emas.‖ Mungkin, 
pembagian yang paling sederhana adalah untuk melihat bahwa 
empat bagian yang pertama menggambarkan hubungan orang 
Kristen dengan Allah; dan empat bagian yang kedua 
menggambarkan hubungan dan kewajiban orang Kristen kepada 
sesama manusia. Kita akan melihatnya satu persatu dalam bab 
yang kedua. 6 

 
DELAPAN UCAPAN BAHAGIA 

 
5:3 – Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, 
karena merekalah yang empunya    
         Kerajaan Sorga. 
 

Pandangan yang umum adalah demikian: ―Berbahagialah 
orang yang kaya, karena merekalah yang empunya kerajaan 
dunia.‖ Tetapi Yesus berkata yang sebaliknya, yaitu: 
―Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena 
merekalah yang empunya Kerajaan Sorga.‖ Kemiskinan seringkali 
disalahtafsirkan sebagai kemiskinan secara materi dan psikis, 
yaitu orang yang tidak mempunyai uang dan mengalami banyak 
tekanan di dalam hidupnya. Apa sebenarnya yang dimaksud 
dengan ―miskin‖ oleh Yesus? 

 

                                                 
4
 Ibid., pp. 34,35. 

5
 Ferguson, Khotbah di Bukit,  hal. 51-53. 

6
 Stott, The Message of the Sermon on the Mount, p. 38. 
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Dalam Yudaisme, ―miskin‖ menunjuk kepada mereka yang 
berada dalam kebutuhan yang sangat mendesak, baik secara 
sosial maupun ekonomi. Keadaan mereka yang tidak berdaya dan 
tidak ada pertolongan ini akan mendorong mereka untuk 
bergantung kepada Allah yang akan menyediakan segala 
kebutuhan mereka dan memulihkan keadaan mereka.7   
 

Dalam Perjanjian Lama, kata ―si miskin‖ menunjuk kepada 
orang-orang yang tertekan, lemah dan tidak berdaya untuk 
membela dan menyelamatkan dirinya; mereka membutuhkan 
pertolongan dan belas kasihan dari pihak lain. Karena mereka 
tidak  mempunyai apa-apa lagi di dunia ini, maka mereka akan 
berharap kepada Tuhan untuk menolong dan membebaskan 
mereka (Mazmur 34:7; 40:18; 69:33,34). Mereka akan mempunyai 
ketergantungan kepada Allah dan kerendahan hati di hadapan 
Allah8 Oleh karena itu, ―Berbahagialah orang yang miskin…” 
mempunyai konsep Perjanjian Lama. Akar dari ucapan bahagia 
kembali kepada pelayanan Yesus yang menggenapi janji Yesaya 
yang ditujukan kepada ―yang miskin.‖ Dengan mengenali 
kebutuhan yang mendesak dan ketidakberdayaan secara sosial, 
serta penolakan iman pada saat itu; maka siapa yang meresponi 
pelayanan Yesus akan diberkati karena mereka yang empunya 
kerajaan Allah.  
 

Dengan demikian, ―…miskin di hadapan Allah…‖ berarti 
mengakui ―kebangkrutan‖ kita secara rohani di hadapan Allah. Kita 
adalah manusia berdosa yang berada di bawah murka Allah yang 
kudus; kita tidak layak untuk mendapatkan apapun, selain 
daripada hukuman dari Allah. Tidak ada sesuatupun yang dapat 
kita tawarkan dan mohonkan untuk membeli hadiah surgawi. 
Kepada orang-orang yang demikianlah Kerajaan Surga akan 
diberikan. Oleh karena itu, Yesus berkata bahwa bukan orang 
Farisi yang merasa diri mereka kaya dan berjasa kepada Allah, 
akan masuk ke dalam Kerajaan Surga; tetapi orang-orang yang 
miskin, yang ditolak oleh masyarakat, yang tidak memiliki apapun 
untuk diberikan dan yang tidak mencapai sesuatu apapun. Semua 
yang dapat mereka lakukan hanya berseru kepada Allah untuk 

                                                 
7
 Guelich, A Foundation for Understanding the Sermon on the Mount, p. 69. 

8
 Ferguson, Khotbah di Bukit, hal. 17. 
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memohon belas kasihanNya; dan Dia mendengarkan seruan 
mereka.9 

 
Siapakah kita sebenarnya di hadapan Allah? Secara alami, 

kita akan dipuaskan dengan diri kita dan merasa layak untuk 
mendapatkan hal-hal yang baik dari Allah. Akibatnya kita akan 
menjadi orang yang congkak, sombong dan merasa layak untuk 
dipuji dan dikagumi; seperti Firaun yang merasa bisa berdiri 
sendiri, sehingga ia menantang Allah dan menolak untuk 
menyembah kepada Allah. Hanya dengan anugerah dari Roh 
Kudus, kita menyadari siapa diri kita di hadapan Allah. Kita 
menyadari bahwa kita tidak mempunyai apa-apa, bukan siapa-
siapa, dan tidak dapat melakukan apa-apa. Kita adalah manusia 
berdosa yang seharusnya binasa dan tidak berpengharapan sama 
sekali; tetapi karena kasihNya, maka Kristus menyelamatkan kita, 
memperbaharui hidup kita dan memberikan hidup yang kekal 
kepada kita, sehingga kita mempunyai pengharapan di dalam Dia. 
Kalau kita mempunyai kesadaran yang demikian, maka perasaan 
miskin secara rohani akan lahir di dalam hati kita dan kita akan 
selalu menjadikan Kristus sebagai satu-satunya pengharapan dan 
Penolong di dalam hidup kita. Akibatnya kita akan menjadi orang 
yang rendah hati di hadapan Allah dan mempunyai damai yang 
sejati di dalam Dia.   
 
5:4 - Berbahagialah orang yang berdukacita, karena mereka 
akan dihibur. 
 

Dukacita adalah sesuatu yang dibenci dan menjengkelkan 
bagi manusia pada umumnya. Biasanya orang akan mencari 
masyarakat yang ceria dan penuh sukacita.  
 

Ada tiga jenis dukacita yang ditunjuk oleh Alkitab. Yang 
pertama adalah dukacita alami karena kehilangan sesuatu yang 
berharga atau disayangi, tidak berpengharapan, kesulitan dalam 
hal keuangan, dll. Yang kedua adalah dukacita dari orang berdosa 
yang merasa putus asa dan mempunyai dukacita yang sangat 
mendalam; ia menolak untuk dihiburkan dan merasakan 
penyesalan yang amat mendalam, sehingga seolah-olah ia tidak 

                                                 
9
 Stott, The Message of the Sermon on the Mount, p. 40. 
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mempunyai harapan lagi, seperti halnya Yudas. Yang ketiga 
adalah dukacita ilahi, di mana ―pengarangnya‖ adalah Roh Kudus. 
Oleh karena itu, berdukacita adalah suatu perasaan yang timbul 
karena seseorang kehilangan sesuatu yang disayanginya atau 
yang dianggap berharga baginya; dan tidak menunjuk kepada 
kemurungan atau jiwa yang tertekan.  
 

Dari konteks, kita dapat melihat dengan jelas bahwa orang-
orang yang mendapatkan janji di sini bukan mereka yang berduka 
karena kehilangan orang yang mereka kasihi; tetapi mereka yang 
berduka karena kehilangan ketidakberdosaan dan kebenaran 
mereka. Dalam hal ini Kristus tidak menunjuk pada dukacita 
karena kehilangan, tetapi dukacita karena penyesalan. Penduka-
penduka yang demikian akan dihibur dan mendapatkan kelepasan 
dari keadaan yang sulit, yaitu mereka mendapatkan pengampunan 
yang cuma-cuma dari Allah. Penghiburan yang terbesar adalah  
pengampunan yang diucapkan bagi setiap orang berdosa yang 
mempunyai penyesalan yang mendalam atas dosa-dosa mereka. 
Menurut nabi-nabi Perjanjian Lama, ―Penghibur‖adalah salah satu 
dari jabatan Mesias. Dia adalah ―Penghibur‖ yang akan membalut 
mereka yang bersedih/patah hati.10  
 

Jadi orang percaya berdukacita ketika dia menyadari bahwa 
dia sudah berdosa di hadapan Allah, kehilangan pengharapan dan 
sukacita di dalam Tuhan; sebaliknya ia akan menerima hukuman 
maut. Perasaan ini timbul dari kesadaran akan dosa, dari suatu 
hati nurani yang lembut dan hati yang hancur. Ini adalah ketakutan 
ilahi karena sudah memberontak melawan Allah dan menentang 
kehendakNya; dan kesadaran bahwa karena dosa-dosanya yang 
telah memakukan Yesus di atas salib. Perasaan ini akan 
mengarahkan pandangannya kepada Allah yang kudus, dan 
mohon ampun atas segala dosanya. Akibatnya ia akan dihiburkan, 
ketika ia mengerti bahwa Allah mengampuni dirinya dan ia 
mempunyai pengharapan di dalam Dia.  

 
Mazmur 130:3 – Jika Engkau, ya TUHAN, mengingat-ingat 
kesalahan, Tuhan, siapakah  yang dapat tahan?  

                                                 
10

 Stott, The Message of the Sermon on the Mount, pp. 40-42. 
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Pemazmur di sini bukan merasa takut, tetapi merasa malu ketika 
ia menyadari akan keberdosaannya di hadapan Allah. Ia 
dihiburkan ketika mengerti bahwa Allah mengampuninya.11  
 

Selanjutnya, Roh Kudus akan menjadi Penghibur dalam 
hidupnya dan ada jaminan bahwa Allah akan mengampuni orang 
yang mau mengakui dosanya di hadapan Allah (I Yoh. 1:9). 
Semakin seseorang hidup dekat kepada Allah, maka ia akan 
semakin berduka atas semua dosa-dosanya. Orang yang 
demikian adalah orang yang diberkati, karena Allah tidak 
meninggalkan dia dalam keadaan demikian; tetapi ia dihiburkan 
karena tahu bahwa Tuhan mengampuninya dan damai sejahtera 
Allah yang melampaui segala akal itu akan memenuhi hatinya. 
Akhirnya ‖penghiburan terakhir‖ adalah ketika kita meninggalkan 
dunia ini, yaitu bahwa semua ketakutan dan masalah akan 
lenyap.12   
  
5:5 - Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka 
akan memiliki bumi. 
 
 ‖Lemah lembut tidak sama dengan ‖lemah lunglai.‖ Lemah 
lunglai berarti lemas dan tidak berdaya; lemah lembut berarti 
lembut, sekaligus kuat. Ferguson berkata:  

‖Orang yang lemah lembut adalah orang yang berdiri di depan 
pengadilan Allah dan menanggalkan segala sesuatu yang dulu 
dianggapnya sebagai haknya. Sambil mengucap syukur atas 
anugerah Allah, dia telah belajar untuk menaklukkan diri 
kepadaNya dan bersikap lemah lembut terhadap sesamanya 
yang berdosa.‖13 

 
 Kata sifat Yunani praus berarti lemah lembut, rendah hati, 
penuh perhatian dan sopan. Oleh karena itu, lemah lembut berarti 
dapat mengontrol diri; karena tanpa kontrol diri, maka tidak 
mungkin orang dapat menjadi lemah lembut.14 

 

                                                 
11

 Ferguson, Khotbah di Bukit, hal. 20-22. 
12

 Arthur W. Pink, An Exposition of the Sermon on the Mount, (Grand Rapids, 
Michigan: Baker Book House, 1997), pp. 18-21. 

13
 Ferguson, Khotbah di Bukit, hal. 24. 

14
 Stott, The Message of the Sermon on the Mount, p. 42. 
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Menurut studi alkitabiah, kelemahlembutan dihubungkan 
dengan dan tidak dapat dipisahkan dari  kerendahan hati (Mat. 
11:29; Efesus 4:1,2), keramahan (Titus 3:2), kebenaran (Yakobus 
1:20,21) dan pengajaran/Firman Tuhan (Mzm 25:9). Oleh karena 
itu, kelemahlembutan bukan hanya merupakan lawan dari 
kesombongan; tetapi juga lawan dari keras kepala, keganasan, 
dan pembalasan dendam. Seorang yang lemah lembut akan 
menundukkan dirinya di hadapan Allah, kepada FirmanNya, dan 
kepada hajaranNya; mengikuti petunjukNya, mengikuti 
rancanganNya dan bersikap lemah lembut terhadap sesama. Dia 
bukan orang yang lemah dan berkompromi dengan kejahatan; 
melainkan ia akan menegakkan kebenaran dengan sikap hormat 
dan lemah lembut terhadap orang yang bersalah. 

 
Hal ini adalah sulit, karena lebih mudah bagi kita untuk 

mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Allah dan 
manusia, daripada membiarkan orang lain berkata-kata tentang 
hal-hal yang tidak benar dan tidak baik tentang kita. Namun Allah 
memberikan janji  kepada orang yang lemah lembut yaitu ‖memiliki 
bumi.‖ Janji ini diambil dari Mzm 37:11, yang mana dapat 
dimengerti dalam tiga cara: 
1. Secara rohani, orang yang lemah lembut akan mempunyai 
damai sejahtera, karena jiwa yang lemah lembut akan 
memampukannya untuk merasa puas dan menikmati berapapun 
dan apapun yang dimilikinya di dunia ini (Mzm 37:16). 
2. Secara literal, orang yang lemah lembut adalah anggota dari 
tubuh Kristus, yang adalah Tuhan atas segala sesuatu; sehingga 
ia dikatakan ‖memiliki bumi.‖ 
3. Secara ajaib, Mzm 37:11 adalah suatu janji Perjanjian Lama 
dengan arti Perjanjian Baru:  Tanah Kanaan adalah gambaran dari 
surga, di mana orang yang lemah lembut adalah pemilik dan 
pewaris surga.15 
  
5:6 - Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan 
kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. 
 

Matius di sini menggarisbawahi kebutuhan dasar manusia 
untuk makan dan minum; jika keduanya tidak terpenuhi, maka ia 

                                                 
15

 Pink, An Exposition of the Sermon on the Mount, pp. 22-24. 
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akan merasa lapar dan haus. Hal ini mengingatkan kepada 
pemeliharaan Allah tentang makanan dan minuman selama 
eksodus (Kel. 17:6; Ul. 8:15; Mzm 107:6; Yes. 48:21). Oleh karena 
itu, makna theologis dari ‖makan dan minum‖ mempunyai latar 
belakang sejarahnya dalam pengharapan Perjanjian Lama.16 
 

Lapar secara rohani adalah karakteristik dari seluruh umat 
Allah, di mana ‖ambisi‖ tertinggi mereka bukan hal-hal materi, 
tetapi hal-hal rohani. ‖Lapar dan haus akan kebenaran‖ berarti 
merindukan akan perkenanan Allah, keserupaan dengan Allah dan 
kebahagiaan sejati di dalam Dia. Kebenaran adalah suatu istilah 
yang menunjukkan semua berkat rohani. Orang percaya harus 
terlebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya (Mat. 
6:33).17 
 

Kebenaran dalam Alkitab mencakup tiga aspek, yaitu: 
legal/hukum, moral dan sosial. Kebenaran secara legal adalah 
pembenaran, suatu hubungan yang benar dengan Allah. 
Kebenaran secara moral adalah kebenaran tentang karakter dan 
tingkah laku yang menyenangkan Allah. Kebenaran secara sosial 
adalah mencari kebebasan manusia dari tekanan, bersama-sama 
dengan promosi tentang hak-hak orang lain, keadilan dalam 
pengadilan, integritas dalam berbisnis dan saling menghormati 
dalam keluarga. Jadi sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh 
Allah, orang Kristen harus mempunyai komitmen untuk hidup 
menyenangkan Allah baik dalam hubungannya secara pribadi 
dengan Allah, maupun dengan sesama. Dengan demikian, orang 
percaya akan merasa puas dan penuh ucapan syukur kepada 
Tuhan dalam kehidupannya, dan bukan sebaliknya.18 
 

Selanjutnya dalam setengah bagian kedua dari delapan 
ucapan bahagia, tampaknya beralih dari sikap kita kepada Allah, 
lebih kepada sikap kita terhadap sesama. 
 
5:7 - Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka 
akan beroleh kemurahan. 
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 Guelich, A Foundation for Understanding the Sermon on the Mount, p. 83.  
17

 Pink, An Exposition of the Sermon on the Mount, p. 26. 
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 Stott, The Message of the Sermon on the Mount, pp. 44-46. 
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 Apakah yang dimaksud dengan kemurahan hati? Apakah 
kemurahan hati sama dengan kebaikan? Ferguson mengatakan 
demikian:  

‖Kemurahan hati juga mencakup kebaikan, tetapi lebih dari 
sekedar kebaikan. Seseorang menyatakan perbedaannya 
dengan unik, tetapi cukup akurat: Kebaikan adalah seorang 
teman pada waktu senang; sedangkan kemurahan hati 
adalah seorang teman pada waktu susah. Illustrasi terbaik 
dari arti kemurahan hati terdapat dalam perumpamaan 
tentang orang Samaria yang murah hati (Lukas 10:30-37).‖19 

 
‖Kemurahan hati‖ adalah belas kasihan kepada orang yang 

membutuhkan. Richard Lenski membedakannya dari ‖anugerah.‖ 
Kata benda eleos (kemurahan hati) selalu menghadapi  kesakitan, 
kesengsaraan dan kesukaran, di mana semuanya itu adalah 
akibat dari dosa; dan charis (anugerah) selalu menghadapi dosa 
dan rasa bersalah itu sendiri. Kemurahan hati memberikan 
pembebasan/keringanan/pertolongan, anugerah memberikan 
pengampunan. Kemurahan hati mengobati, menyembuhkan dan 
menolong; anugerah membersihkan dan mengembalikan lagi ke 
posisi asalnya.20 
 

Allah kita adalah Allah yang penuh kemurahan dan 
menunjukkan kemurahan hatiNya secara terus menerus; oleh 
karena itu, warga kerajaan Allah juga harus menunjukkan 
kemurahan hati. Hal ini bukan berarti bahwa dasar dari kemurahan 
yang diberikan kepada kita adalah jika kita murah hati; tetapi 
karena Allah telah menyatakan kemurahanNya kepada kita, maka 
kita harus bersikap murah hati. Orang yang menunjukkan 
kemurahan hati adalah bukti bahwa ia sudah mengalami 
perubahan di dalam Kristus. 
 

Kemurahan hati adalah salah satu dari buah-buah Roh 
Kudus dan diperintahkan dalam FirmanNya. Ini adalah hasil dari 
Kristus hidup di dalam kita. Kemurahan hati ini adalah lebih dari 
sekedar perasaan, ini adalah prinsip yang berlaku. Kemurahan 
hati tidak hanya menggerakkan hati, tetapi menggerakkan tangan 
untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang 
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 Ferguson, Khotbah di Bukit, hal. 35. 
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 Stott, The Message of the Sermon on the Mount,  p. 47. 
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membutuhkan. Orang yang demikian akan memperoleh 
kemurahan dari Allah dan merasakan kepuasan di dalam 
hatinya.21  
 

Akhirnya dapatlah disimpulkan bahwa perbedaan antara 
ucapan bahagia ini dan pengertian Perjanjian Lama dan Yudaisme 
bukan dalam kemurahan hati tentang janji, tetapi dalam 
kemurahan hati dari pelaku.  Seseorang tidak memperoleh upah, 
tetapi hanya menerima secara penuh apa yang ia telah dengan 
cuma-cuma mengalaminya melalui Yesus Sang Mesias, yaitu 
pengampunan yang telah diterimanya dari Allah. Jadi kemurahan 
hati Allah yang telah diterimanya dalam bentuk pengampunan 
dosa ketika ia bertobat, akan diterimanya secara penuh pada hari 
penghakiman.22 
 
5:8 - Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka 
akan melihat Allah. 
  

Kesucian hati bukanlah kehidupan yang tanpa dosa. Hal ini 
terlihat jelas dari kehidupan orang-orang yang dipakai Allah. Nuh 
pernah mabuk, Abraham berbohong dengan sengaja, Musa tidak 
taat, Ayub mengutuki hari kelahirannya, Elia melarikan diri dari 
ancaman Izebel, Petrus menyangkal Yesus, dll. Bahkan Paulus 
berkata bahwa di dalam dirinya ada peperangan antara yang 
jasmani dan yang rohani; sebagai orang yang sudah ditebus, ia 
ingin melakukan apa yang baik, tetapi ia juga masih dicobai oleh 
kedagingannya (Roma 7:21-23). Oleh karena itu, orang yang suci 
hatinya bukanlah orang yang hidup tanpa dosa karena sebagai 
orang yang masih hidup di dalam darah dan daging, ia masih bisa 
berdosa. Orang yang mempunyai kesucian hati adalah orang yang 
menjadi sadar akan dan dibebani dengan kenajisan yang masih 
tinggal di dalam dirinya. Kesadaran itu akan membuatnya berjaga-
jaga terhadap dosa dan perasaan dibebani itu akan membuatnya 
mengejar kekudusan hidup.  
 

Hati orang percaya disucikan melalui empat pekerjaan Roh 
Kudus. Pertama, Roh Kudus menanamkan hakekat yang kudus 
pada saat seseorang lahir baru. Kedua, Roh Kudus memberikan 
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 Pink, An Exposition of the Sermon on the Mount, pp. 29-32.  
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 Guelich, A Foundation for Understanding the Sermon on the Mount, p. 89.  
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iman yang menyelamatkan untuk menyatukannya dengan Kristus 
yang kudus. Ketiga, Roh Kudus memerciki dia dengan darah 
Kristus yang berharga untuk membersihkan hati nuraninya. 
Keempat, Roh Kudus menguduskannya secara terus menerus 
dengan menolong orang percaya untuk membuat malu 
kedagingan dan hidup bagi Tuhan. Akibatnya, orang percaya 
mempunyai keinginan yang tulus dan ketetapan hati untuk tidak 
berdosa melawan Allah dalam pikiran, perkataan dan perbuatan; 
tetapi untuk menyenangkan Dia dalam segala sesuatu. 
 

Beberapa pertanyaan untuk menguji kesucian hati orang 
percaya adalah sebagai berikut: Sudahkan saya dibebaskan dari 
kemunafikan? Apakah motivasi dan maksudku tulus?Apakah saya 
bertemu dengan umat Tuhan untuk bersekutu dengan Dia atau 
untuk dilihat manusia? Orang yang suci hatinya akan meratapi 
kesombongan, ketidakpuasan, ketidakpercayaan, ketidakkudusan 
dan ketiadaan kasih; hati, pikiran dan motivasi mereka adalah 
murni; tidak bercampur dengan apapun yang berliku-liku, 
tersembunyi, munafik dan tipu muslihat. Jadi jelaslah bahwa orang 
yang suci hatinya adalah orang yang mempunyai integritas yang 
menyeluruh dan keberadaan yang tulus di hadapan Allah;  
keseluruhan hidupnya transparan di hadapan Allah dan manusia.  
 

Berkat yang didapat oleh orang yang suci hatinya adalah 
bahwa ia akan melihat Allah. Berkat ini diberikan sebagian 
sekarang, di mana orang yang suci hatinya akan memiliki 
ketajaman rohani dan dengan mata rohani ia akan melihat dengan 
jelas karakter Allah dan memahami kemuliaan dari sifat-sifatNya. 
Semuanya akan digenapi secara sempurna, ketika orang percaya 
berjumpa dengan Tuhan.23 
 
5:9 - Berbahagialah orang yang membawa damai, karena 
mereka akan disebut anak-anak Allah. 
  

Dalam Perjanjian Lama, kata ‖damai‖ berasal dari kata Ibrani 
‖shalom.‖ Kata ini mencakup ide keseluruhan, kesehatan dan 
kesejahteraan; juga dapat berarti ‖keselamatan,‖ sehingga orang 
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yang membawa damai adalah mereka yang mencari shalom bagi 
sesamanya dan menciptakan shalom dengan sesamanya.24  
 

Dalam Perjanjian Lama, Allah adalah sumber damai, 
shalom, pernyataan yang mencakup keseluruhan keberadaan. 
Mesias, Raja Damai, digambarkan sebagai seseorang yang akan 
membawa damai di seluruh dunia (Yes. 9:5,6). Oleh karena itu, 
pembawa damai lebih dari sekedar suatu penderitaan yang pasif 
untuk memelihara damai atau bahkan mendamaikan kelompok-
kelompok yang terpisah. Ini adalah demonstrasi dari kasih Allah 
melalui Kristus dalam semua kelimpahannya (Yoh. 3:16). 
Pembawa damai dalam Mat. 5:9 menunjuk kepada mereka yang 
mengalami damai dari Allah dan menjadi perantara-perantaraNya 
untuk menegakkan damai di dunia.25   
 

Oleh karena itu, ucapan bahagia yang ketujuh ini lebih 
banyak berhubungan dengan tingkah laku daripada dengan 
karakter; walaupun harus diakui bahwa pertama-tama seseorang 
harus mempunyai jiwa yang mencintai damai, sebelum ia 
berusaha dengan aktif untuk menegakkan damai.26  
 

Iblis adalah pengacau; Allah adalah pencinta damai, sumber 
damai dan pendamaian. Kristus mendamaikan orang percaya 
dengan diriNya (II Kor. 5:19-21). Oleh karena itu, orang percaya 
sebagai anak-anak Allah harus menjadi serupa dengan Dia, yaitu 
sebagai pembawa damai dalam masyarakat dan gereja; selain itu, 
ia juga hidup dalam persahabatan dan mempunyai hubungan 
yang baik dengan semua orang. Orang percaya harus selalu 
mengingat bahwa salah satu tanda dari pengikut Sang Raja 
Damai adalah mencintai dan mengusahakan damai.  
 

‖Disebut sebagai anak-anak Allah‖ berarti ‖dihargai dan 
dihormati sebagai anak-anak Allah.‖ Kalimat ini ditulis dalam 
bentuk pasif untuk menunjukkan bahwa semua itu adalah tindakan 
ilahi. Orang percaya bisa menjadi anak-anak Allah, karena Allah 
yang menganugerahkannya.27 
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 Ferguson, Khotbah di Bukit, hal. 43-46. 
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 Guelich, A Foundation for Understanding the Sermon on the Mount, pp. 
90,91. 
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 Pink, An Exposition of the Sermon on the Mount,  p. 36. 
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 Guelich, A Foundation for Understanding the Sermon on the Moun,t p. 92. 
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5:10 - Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab 
kebenaran, karena merekalah yang empunya Kerajaan Sorga. 
 

Kehidupan kristiani adalah suatu kehidupan yang penuh 
dengan hal-hal yang paradox dan ganjil, yang tidak terjawab oleh 
akal manusia, tetapi dengan mudah dimengerti oleh pikiran rohani. 
Di satu sisi umat Allah bersorak dengan sukacita yang tidak 
terkatakan, namun di sisi lain mereka masih meratap dengan 
ratapan yang bagi dunia kelihatannya aneh.  
 

Penganiayaan adalah tanda dari kesejatian, sertifikat dari 
keotentikan/keaslian kekristenan. Penganiayaan memberikan 
kesempatan bagi orang percaya untuk memuliakan Allah melalui 
keteguhannya, keberaniannya dan kesetiaannya kepada 
kebenaran. Kita menderita karena kesetiaan kita kepada Kristus 
dan kepada standard-standardNya tentang kebenaran. Kondisi 
dari keberadaan yang dihina dan ditolak, diumpat dan dianiaya 
adalah tanda yang normal dari pemuridan kristiani sebagai orang 
yang suci hatinya dan murah hatinya. Setiap orang Kristen adalah 
untuk menjadi pendamai, dan setiap orang Kristen adalah untuk 
―mengharapkan oposisi.‖28 
 

Ayat 11 dan 12 kembali mengingatkan agar orang percaya 
bersukacita dan bergembira, jika mereka dianiaya; karena upah 
mereka besar di surga dan karena demikian juga telah dianiaya 
nabi-nabi yang sebelumnya. Dalam kata-kata yang demikian, 
Tuhan Yesus dengan setia memperingatkan hamba-hambaNya 
tentang apa yang mereka harapkan untuk mereka temui, 
bagaimana mereka meresponinya dan bagaimana mereka harus 
bertindak dibawah aniaya musuh. (Yohanes 15:19,20; Roma 
8:18).29 
 

Memang penganiayaan secara fisik terhadap umat Allah dan 
pelayan-pelayan Tuhan sekarang jauh lebih ringan daripada 
jaman dahulu. Namun orang percaya makin hari menghadapi 
tantangan moral yang makin besar untuk mempunyai hidup yang 
berintegritas di rumah, di tempat kerja dan di masyarakat sebagai 
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orang yang menghasilkan buah-buah roh dan menjadikan 
kebenaran sebagai gaya hidupnya. Dengan menyadari sejak awal 
bahwa inilah tantangan yang harus dihadapi oleh orang percaya, 
maka kita tidak akan tenggelam di dalam keputusasaan dan 
kekecewaan.30 
 

Biarlah anugerah ilahi memampukan hamba-hamba Tuhan 
dan umat Tuhan yang tertindas untuk menarik dari semua kata-
kata Kristus yang berharga ini tentang penghiburan dan kekuatan 
yang mereka perlukan. Ingatlah bahwa kita mungkin akan 
kehilangan segala sesuatu di dunia, tetapi kita akan mewarisi 
segala sesuatu di surga. 
  

KESIMPULAN 
 
 Setiap orang di dalam dunia ini pasti ingin hidupnya 
berbahagia; segala macam usaha dan cara dilakukan, agar 
hidupnya berbahagia. Demikian pula dengan orang yang percaya 
kepada Tuhan, pasti setiap mereka ingin hidupnya diberkati oleh 
Tuhan. Bagaimana supaya hidup orang percaya diberkati oleh 
Tuhan?  
 

Dalam delapan ucapan bahagia  tersebut, Yesus melukiskan 
gambaran yang menyeluruh tentang seorang murid Kristen; di 
mana melalui semuanya itu, ia akan mempunyai kehidupan yang 
diberkati oleh Tuhan. Jika hanya dibaca sepintas lalu, maka 
delapan ucapan bahagia tersebut kelihatan sebagai sesuatu yang 
aneh dan tidak biasa, bahkan bertentangan dengan pemikiran dan 
kebudayaan manusia pada umumnya. Bagaimana mungkin orang 
yang melakukan semuanya itu menjadi orang yang berbahagia 
dan diberkati? Tidak mungkin dan tidak masuk akal; namun 
ternyata memang demikianlah yang seharusnya dilakukan oleh 
seorang anak Tuhan, supaya hidupnya diberkati oleh Tuhan.  

 
Pembalikan tentang nilai-nilai kemanusiaan yang demikian 

adalah dasar untuk agama yang alkitabiah. Cara-cara Allah dalam 
Alkitab tampaknya kacau balau bagi manusia; karena Allah 
meninggikan yang rendah hati dan merendahkan yang sombong, 
memanggil yang terakhir pertama dan yang pertama terakhir, 
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menganggap keagungan berasal dari hamba, mengirim yang kaya 
dengan tangan kosong dan menyatakan yang lemah lembut 
sebagai pewarisNya. Hal ini bertentangan dengan kebudayaan 
dunia yang meninggikan orang yang kaya dan berkuasa, 
menganggap yang pertama sebagai yang paling penting, 
menganggap terhormat orang yang mempunyai kedudukan tinggi, 
menganggap orang yang kaya memiliki segalanya dan menerima 
orang yang kuat sebagai yang berhak atas segala sesuatu.31  
 

Ternyata kebudayaan dunia dan kebudayaan Kristus 
memang bertentangan satu sama lain. Seseorang yang berlutut 
dihadapan Allah, mengakui kemiskinannya secara rohani dan 
meratapinya akan membuat dia lemah lembut dalam semua 
hubungannya dengan orang lain. Hal ini mungkin, karena 
kejujuran membuat dia mengijinkan orang lain untuk berpikir 
tentang dirinya di hadapan Allah, sebagaimana dia sudah 
mengakuinya. Oleh karena itu, dia menjadi lapar dan haus akan 
kebenaran, rindu untuk bertumbuh dalam anugerah dan kebaikan. 

 
Akhirnya, kita dapat menyimpulkan bahwa Yesus 

mengucapkan selamat kepada mereka yang paling kasihan 
menurut dunia dan memanggil kepada mereka yang ditolak oleh 
dunia sebagai yang ―berbahagialah/diberkatilah.‖ 
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ABSTRAKSI 
 

Joseph Bingham (1668-1723) adalah satu dari bapa cendekiawan 
Inggris dari akhir abad ke 17 dan memasuki abad ke 18. Dia 
seringkali mengutip Calvin untuk menandaskan bahwa tidak ada 
perbedaan yang signifikan diantara pemikiran dari Calvin dan 
Gereja Inggris. Bingham banyak menyitir Calvin untuk menyerang 
kelompok Non-Konformis—secara khusus John Quick and 
Richard Baxter—karena menganggap Gereja Inggris menjadi 
Reformed karena mengikuti teladan gereja Perancis. Dalam hal 
ini, khususnya perdebatan difokuskan pada teologia baptisan dari 
gereja Inggris. Bingham menunjukkan bahwa dalam teologia 
Baptisan Gereja Inggris banyak dipengaruhi oleh pemikiran dari 
Reformator Jenewa, John Calvin. Dengan pembuktian ini, maka 
tuduhan dari kelompok Non-Konformis mengenai ritus dan 
teologia baptisan dipatahkan.  
 
 
Keywords: The Non-Conformists, The Church of England, 
baptismal theology and practice, Geneva Reformer. 

 
 

Introduction 
 

Joseph Bingham (1668-1723) is one of the foremost British 
patristic scholars of the late-seventeenth and early-eighteenth 
centuries. He was known for his massive ten volume work on the 
early church, entitled The Origines Ecclesiasticae, or, the 
Antiquities of the Christian Church, published between 1708 and 
1722.1 Bingham received his Bachelor of Arts degree from the 
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University College, Oxford in 1689.2 On July 1, 1689 he was 
elected fellow of the university.3 After his appointment as fellow, 
Bingham continued his study toward the M.A. at the same college. 
He received his Master of Arts degree on June 23, 1691.  Soon 
afterwards he was appointed a tutor of the university.4 Four years 
after his appointment as a tutor, following a controversy over the 
doctrine of the Trinity,5 Bingham received a call to be the rector of 
Headbourn-Worthy, about one mile from Winchester.6 Bingham 
wrote and published the multi-volume Origines Ecclesiasticae from 
Headbourn-Worthy, and later from Havant, both in the diocese of 
Winchester. Through his patristic scholarship he demonstrated 
that he was a loyal defender of the Church of England in its 
teaching and practices. 
 

During his tenure as the rector of Headbourn-Worthy 
Bingham was concerned with the question of Church 
Comprehension.7 He wanted a union between the Non-
Conformists and the National Church.8 The Non-Conformists, 
especially the Presbyterians, argued that the Church of England 
must reform its doctrine and ecclesiastical practices following the 

                                                                                                              
Christian Church and Other Works, in eight volumes, printed in London by 
William Straker. Quotations from Bingham‘s work will be taken from this edition, 
unless otherwise noted. Reference to Bingham‘s work will be indicated as Works, 

followed by volume and page numbers of this particular edition. 
2
 University College, Oxford, Registrum, vol. I. 1509-1722, 117, shelf mark 

UC: GB3/A1/1. 
3
 University College, Oxford, Registrum, vol. 1, 118, shelf mark: UC: 

GB3/A1/1. For complete description of these people‘s terms at Oxford see Ayliffe, 
The Antient and Present State of the University of Oxford, vol. 2, 306 - 311. 

4
Works, vol. 1, iv.  

5
 For a detail study of Bingham‘s involvement in the Trinitarian controversy at 

Oxford, see: Yudha Thianto, Three Persons as Three Individual Substances: 
Joseph Bingham and the Trinitarian Controversy at Oxford in the 1690s,‖ Fides et 
Historia 40:1 (Winter/Spring 2008): 67-86. See also: Yudha Thianto, ―Baptismal 
Practice and Trinitarian Belief in Joseph Bingham‘s Origines Ecclesiasticae: A 

study in the Historical and Theological Context of Patristic Scholarship at the 
Close of the Era of Orthodoxy,‖ Ph. D. diss., Calvin Theological Seminary, 2006. 
See also Philip Dixon, Nice and Hot Disputes: The Doctrine of the Trinity in the 
Seventeenth Century (London and New York: T&T Clark, 2003), 110. 

6
Works, vol. 1,vi., see also, Peacock, History, 207-208. 

7
 Leslie W. Barnard, ―Joseph Bingham, the French Reformed Church and the 

Comprehension Question,‖ Heythrop Journal 27 (July 1986), 249. 
8
 Bingham, ―Preface to the French Church‘s Apology for the Church of England,‖ 

in Works, vol. 8, xi. 
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examples of the French-speaking Calvinists. One strong voice 
representing the Non-Conformists was John Quick, a Presbyterian 
minister from London, who published his book, Synodicon in Gallia 
Reformata in 1692.9 Bingham took charge against Quick and 
others and he showed his defense of the Church of England‘s 
position through his book, The French Church‟s Apology for the 
Church of England, published in 1706.10 In this book he masterfully 
weaved together the views of the sixteenth-century Reformers 
together with the decisions of several Reformed councils and 
synods to show the Non-conformists that the Church of England 
was as Reformed as the French-speaking churches on the 
continent. 
 

In his reply to Quick, Bingham held that there was no 
fundamental doctrinal difference between the Church of England 
and the French-speaking Protestant churches on the continent.11 If 
there were things which were different in the French Church, it was 
because each had its unique practices and no church was 
obligated to follow the uniqueness of the other. 12 In order to show 
that both churches were not so different from each other, Bingham 
explained that both churches closely followed well-developed 
liturgies and that strict liturgical orders reflected in the Prayer Book 
were not exclusively practiced only in the Church of England.13 In 
this book Bingham often quoted Calvin to show that basically there 
were no significant differences between the view of the Genevan 
Reformer and that of the Church of England. For Bingham, Calvin 
became a source of authority to show that the Non-Conformists—
most notably Quick—were wrong in demanding the Church of 
England to be reformed following the example of the French 
Church. There was no need for more reformation.  

                                                 
9
 John Quick, Synodicon in Gallia Reformata (London, 1692). 
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 Joseph Bingham, The French Church‟s Apology for the Church of 

England; or, the Objections of Dissenters against the Articles, Homilies, Liturgy, 
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Authentick Acts and Decrees of the French National Synods (London: printed for 
R. Knaplock, 1706). See also Works, vol. 8, 1-314. 

11
 Works, vol. 8, 6. 

12
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This paper focuses on Bingham‘s defense of the Church of 
England‘s baptismal theology and practice against the critique of 
the Non-Conformists, especially John Quick and Richard Baxter. 
For the Non-Conformists, the Church of England‘s baptismal 
theology and practice were too close to that of the Roman 
Catholic. Issues concerning the sign of the cross, the presence of 
the sponsors and confirmation of baptism became points of 
contention. Through the analysis of Bingham‘s work this paper will 
demonstrate that Calvin‘s view occupied an important place in 
Bingham‘s debates with the non-conformists. By showing that 
Calvin‘s view stood perfectly in line with the position of the Church 
of England Bingham triumphantly declared that the non-
conformists‘ charge of the un-reformedness of the Church of 
England‘s baptismal rites and theology was ungrounded. 

 
Political and Ecclesiastical Background 

 
In the latter part of the seventeenth century England saw 

numerous French refugees coming to the country as the result of 
the persecution that happened in France following Louis XIV‘s 
decision that only Catholicism was the only accepted religion in the 
country. In 1685 Louis XIV revoked the Edict of Nantes and this 
essentially made Protestants outlaws in the country.14 Even 
though lay Protestants were not allowed to leave the country, there 
was a mass of refugees leaving France to the Netherlands, 
Germany, Switzerland, and also England. It was reported that 
around 200,000 Protestants left the country.15 The French 
refugees who went to England were well received. Thomas 
Tenison, Archbishop of Canterbury 1694-1715, strongly defended 
these French Refugees. In 1686 Tenison translated Jean Claude‘s 
Les plaintes des protestants cruellement opprimez dans le 
royaume de France as a bold act against James II‘s Catholic 
sympathies.16 When Tenison became the Archbishop of 
Canterbury, he had to face the issue of unity of Protestant 
churches in England. Tenison wanted a comprehensive, national 
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church, which preserved episcopacy and priesthood, respected 
sound learning, but also tolerant so that the church could still 
include the more reasonable of the Dissenters.17  
 

In his effort to raise the Dissenters to ―a capacity of civil 
employment‖ William III introduced two Bills to the Parliament. The 
first Bill became law. The second one which had clauses that 
altered and modified the ceremonies and liturgy of the Church of 
England was rejected by the House of Commons.18 William III then 
appointed a commission to consider how the Church of England 
could be more accepted by the Dissenters. The recommendations 
of this commission included large changes in liturgy to meet the 
objections of the Dissenters. At the same time, the 
recommendations also dealt with the question of Episcopal 
ordination of dissenting ministers. They recognized that even 
though the ordinations of Presbyterians were not entirely invalid, 
the ministers still needed to receive orders from a bishop who 
might add a clause: ―If thou art not already ordained, I ordain 
the…‖19The proposal of the commission received violent 
objections in the Convocation.20 According to Leslie Barnard, the 
Comprehension then stopped becoming practical politics even 
though there was already a compromise for occasional conformity 
in which dissenters avoided the disabilities imposed by the Test 
Act by way of a yearly communication.21 

 
Bingham hoped that that some dissenting ministers could be 

persuaded to unite with the Church of England if the problem 
regarding the clerical communion could be addressed. He 
dedicated his French Church‟s Apology to Thomas Tenison.22 In 
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his dedicatory epistle he told Tenison that he sought to find peace 
among all the ministers. His plan in writing the book was to show 
that the position of the Church of England was not different from 
that of the French Church on matters concerning worship and 
doctrine. Then, he would argue that if the dissenting ministers did 
not have problem in accepting the position of the French Church, 
these ministers should also find it easy to subject themselves to 
the Church of England.23 In his effort to unite the dissenting 
ministers with the Church of England, Bingham also took into 
consideration the French Protestant refugees in England who were 
persecuted under Louis XIV. He wanted to incorporate them into 
the Church of England. Barnard believes that Bingham might have 
been in contact with these refugees since there were quite a few of 
them settled in Winchester.24 

 
A proper comparison between the Church of England and 

the Reformed Church of France would in the end prove, in 
Bingham's opinion, that a nonconformist in England would be a 
nonconformist in France as well.25 Bingham did not want to debate 
the issue of separation with the Non-Conformists. He argued that 
he only sought peace for the church and that he was willing to 
sacrifice his own interests as long as it worked toward reuniting the 
Non-Conformists into communion albeit without sacrificing the 
Book of Common Prayer and its rubrics.26 
 

Bingham’s Use of Calvin’s View on Issues  
Concerning Baptism 

 
In Book III of the French Church‟s Apology for the Church of 

England Bingham dealt with the issue of the Church England‘s 
liturgy, where he spent much time demonstrating that the theology 
and liturgy of baptism in the Church England were not so different 
from those of the Church of France. He cited the opinions of many 
of the sixteenth-century Reformers, especially Calvin, to seek 
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authoritative voice to show the Non-Conformists that they were 
mistaken when they charged the Church of England for being un-
Reformed. He said that the Church of England‘s insistence in 
having a set liturgy and catechism was in fact one that Calvin 
himself emphasized to the leaders of the English Reformation in 
the time of King Edward VI. Bingham showed that Calvin reminded 
his English brethren that they should have a certain form from 
which no minister was allowed to deaprt, and this form would 
include catechism and a stated form of prayer and administration 
of the sacraments.27 

 
The question of the sign of the cross in baptism reappeared 

with the publication of Richard Baxter's English Nonconformity.28 
As an added argument to the Dissenters' standard charge against 
this practice, Baxter held that the sign in itself was a new 
sacrament and that it contradicted the fundamental law of 
Christianity.29 Bingham defended his church by saying that 
Anglican baptism used this sign only to demonstrate that the 
person being baptized truly professed the Christian faith. By this 
sign the person declared to the world that as a Christian he or she 
was not ashamed of the cross of Christ. The sign of the cross was 
comparable to the cross on top of a prince‘s crown which showed 
that the prince upheld Christianity.30 In justification of his own 
Protestantism, Bingham appealed to Peter Martyr who compared 
the cross on a king's crown with the sign of the cross in baptism. 
Both demonstrated faith in Christianity and neither was 
superstitious.31 In addition, Bingham cited Beza, who, even though 
not favoring the practice, still supported the practice in the Church 
of England by saying that as long as they were not idolatrous, the 
ministers of the Church of England should not leave their office 
because of the issue.32 Bingham insisted that even though the 
Reformed church in Geneva did not make the sign of the cross in 
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baptism, it did not consider the sign of the cross as a new 
sacrament, like what Baxter said. Bingham reminded the readers 
that the Genevan church in Calvin‘s time added certain practices 
that were not necessarily Biblical, yet these additions were 
acceptable. In particular Bingham cited the fact that Calvin 
prohibited people to choose certain names for their children as 
they were baptized. Particularly, Bingham mentioned the incident 
where Calvin prohibited a set of parents to name their child 
Balthazar, only because Balthazar Pacimontanus was the ring 
leader of the Anabaptist in his time.33 
 

The Church of England taught that baptized children who 
died in infancy before they could commit actual sins were 
undoubtedly saved.34 Baxter strongly disagreed with this 
position.35 In his defense of the Church of England‘s position 
Bingham cited Calvin‘s position as he expressed it in article 35 of 
the Gallican Confession. The Confession stated that baptism was 
a pledge of our adoption as children of God, in which we are 
grafted into the body of Christ and are washed and cleansed by 
Christ‘s blood and renewed by the Holy Spirit into holiness in life.36 
Bingham argued that if Calvin said that in baptism children are 
grafted into Christ, are washed by his blood and renewed by his 
Spirit, he must have meant that the baptized children are truly 
regenerated and therefore saved. Thus it was not wrong for the 
Church of England to believe that baptized infants who died before 
committing sins would be saved. Bingham also reminded his 
readers that these children who receive eternal salvation after 
baptism should be the children who had a just right to baptism and 
who were lawfully baptized and not just about any children of any 
parents such as the children of pagans and infidels.37  
 

Sponsors or surety in baptism received sharp criticism from 
Baxter. First of all, Baxter criticized the Church of England for not 
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allowing parents to be the godparents of their own child.38 
Bingham replied that this was not entirely true. The Church of 
England did not allow parents to be the only sponsors of the child, 
but allowed the parents together with a godparent to dedicate their 
children to Christ.39 This regulation did not ―supersede the 
obligation of parents, but only superinduced a further obligation 
upon other persons for greater security of performance.‖40 He also 
disagreed with Baxter who accused the Anglicans of allowing non-
Christians, even atheists and infidels, to be godparents.41 Baxter's 
statement was wrong and Bingham challenged him to show if 
there was any canon that permitted such a thing to happen.42 He 
insisted that both the Church of France and the Church of England 
emphasized that the godparents had to keep the promise they 
made in baptism and that the parents must choose sponsors who 
were well-instructed in Christianity, upholders of the godly life, and 
people who the parents knew very well so that should the parents 
die while the child was still young, the godparents would assure 
that the child would get religious education.43 

 
Baxter disliked the Church of England‘s baptismal liturgy in 

which the sponsors replied on behalf of the child that she believed, 
she renounced, she desired, etc. According to Baxter, this series 
of answers were false responses because the child was bound to 
do certain acts because of the answers of others, namely the 
godparents. In Baxter‘s mind, the child being baptized still did not 
have faith and repentance in her.44 Bingham replied that Baxter did 
not understand Calvin well, since Calvin strongly believed that 
infants certainly had the seed of faith and they were baptized into 
future repentance.45 Quoting what Calvin wrote in his Institutes, 
Bingham reminded that for Calvin, even though faith and 
regeneration had not yet been formed in infants, the seed of faith 
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and repentance lied hidden within them by the secret working of 
the Holy Spirit.46 

 
Closely connected to baptism was confirmation. Baxter 

thought that the way confirmation was done in the Church of 
England suggested that confirmation was another sacrament.47 
Bingham plainly said that Baxter‘s thought was absurd, since no 
protestant church would call confirmation a sacrament. Bingham 
cited Calvin‘s De Vera Ratione Reformandae Ecclesiae to show 
how the Genevan Reformer disagreed with Rome on the issue of 
confirmation, and how he believed that sacraments brought the 
proof of God‘s favor toward humans, whereas confirmation did not 
have the same power as the sacraments.48 To provide further 
explanation that confirmation was closely connected to baptism 
without necessarily making it a sacrament, Bingham quoted Rivet 
who said that the imposition of hand in baptism referred to the 
benediction of the child being baptized, and in confirmation, the 
same imposition of hand once again blessed the child, 
commended her to God, and thereby confirming her in the 
profession of the Christian religion.49 The imposition of hand was a 
common practice in the early church that followed the practice of 
the Apostles. Bingham also reminded his readers that in the 
commentary on Hebrews 6:2, Calvin himself affirmed this practice 
as rooted in the tradition of the Apostles, which was made 
superstitious under the hands of the Papacy, and therefore 
needed to be retained in the Protestant church after the 
superstition was corrected.50 
 

Bingham demonstrated that Calvin spoke honorably of the 
ancient Episcopal confirmation of baptism, and therefore Calvin 
would have agreed with the practice of the Church of England.51 
Calvin highly valued the early church‘s practice of requiring young 
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adults who were baptized in infancy to come before the bishop to 
be examined based on the form of catechism commonly used in 
that time and then to make their confession of faith. Calvin also 
explained that the ceremony of lying on of hands was included in 
the confirmation to add more reference and dignity to the 
confirmation, so that these young people were then dismissed with 
solemn blessing after their faith was approved by the bishop.52 
Bingham noted that upon seeing the value of the laying on of 
hands in the confirmation ceremony in the early church Calvin 
wished that the practice was restored to its pure and primitive use 
in his own time. Bingham argued that if Calvin liked the practice, 
Baxter should not have had any problem with the Church of 
England doing exactly what the ancient church did.53  

Bingham also reacted negatively to the Non-Conformists‘ 
charge that the Church of England made indifferent rites and 
ceremonies necessary. He said that the Church of England only 
regulated the outward act without imposing any doctrinal 
necessity. What the church required was conformity from its own 
members for the sake of peace, union and order.54 He made it 
clear that each church had its own set of regulations for certain 
rites and that none of those was necessary for salvation. He 
expressed his though by saying: 

 
Suppose any man desires to be admitted to baptism, or the 
communion, in any church: is it not necessary for him to 
comply with the particular orders of that church, as to the time 
when, and the place where, those sacraments are to be 
administered? He must go to a church and not to a river, or a 
pond, to be baptized; and he must meet the assembly in a 
church, not in an upper room; in the morning precisely at a 
stated hour, if he will hold communion with them.55 

 
In cases where the Church England denied communion to 

those who refused to follow the rules, such as refusing the sign of 
the cross in baptism, or receiving the communion kneeling, or 
receiving communion from a minister who wore a surplice, 
Bingham said that it was within the power of the church to impose 
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the rules. 56 It was ridiculous to say, he added, that the church 
made those rules with the aim to exclude those who would not 
follow them.57 

 
The use of the surplice was again questioned at Bingham's 

time. Baxter represented the Nonconformists who restated the 
issue.58 In his reply Bingham pointed out that the Nonconformists 
were divided on this matter. Some said that the use of the surplice 
was absolutely unlawful, superstitious, and popish while others 
said that they were not against its use but only against the 
enforcement of its use and the expulsion of ministers who did not 
wear it.59 In his answer to those who saw the use of surplice as 
popish and anti-Christian, Bingham took the example of Calvin 
who was never against the use of the scholastic habit.60 He 
believed that Calvin did not think that the surplice or bishop's alb 
was unlawful.61 He also thought Beza and Peter Martyr held the 
same opinion. For them the choice to use or not to use the surplice 
should not be a cause of division among Christians.62 By referring 
to the Continental Reformers on this matter, Bingham 
demonstrated to the Dissenters that they should not sharpen the 
controversy over the vestments since the Reformers themselves 
did not see it as something so fundamental as to cause division. 
With regard to the requirement that people must make 
confirmation before they were allowed to partake in the 
Communion Bingham said that it did not mean that confirmation 
was necessary for salvation. The rule was there to maintain 
discipline within the church. A person who obstinately refused to 
submit to the rules of the Church of England may lawfully be 
denied. The French speaking churches on the continent would 
have done the same. Again he went back to Calvin who insisted 
that children in Geneva could only be admitted to the Lord‘s Table 
before they made their confirmation of faith, and that the 
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confirmation had been approved by the minister.63 The only 
difference between the Church of England and the French 
speaking churches, Bingham said, was that in the Church of 
England people must give an account of their faith not just to their 
local minister, but also to the bishop and to receive the bishop‘s 
benediction.64 
 

Conclusion 
 

Bingham‘s reliance on Calvin‘s authority in the debates over 
the theology and ritual of baptism of the Church of England 
demonstrated that Calvin‘s view was still considered very 
influential in late-Stuart England. Bingham, a strong defender of 
the Church of England, highly valued Calvin‘s position and he 
carefully used Calvin as a source of authority to justify the 
Anglican‘s position against the non-conformists. Bingham‘s use of 
Calvin was strategic, because by showing that the Church of 
England did not depart from Calvin‘s position on issues related to 
baptism,  he was able to quiet the non-conformists‘ unfair attack of 
the Church of England‘s position. At the same time, this paper also 
demonstrated that Calvin was not just used as the source of 
authority by the Dissenters. As it was evidence through Bingham‘s 
writing, the Church of England, too, was appreciative of Calvin‘s 
position, and as Bingham has ably demonstrated, the Church of 
England in the time of the late-Stuart period was as Reformed as 
other French-speaking churches on the continent. 
 

By using Calvin‘s view to support the Church of England‘s 
theology of baptism, Bingham also added further leverage in his 
effort to unite the Dissenting ministers with the Church of England. 
If both sides could see that what the Church of England did was in 
line with what Calvin believed and practiced, there should not be 
much difficulty for the Non-conformists to agree with the position of 
the Church of England. The Non-conformists used Calvin as their 
source of theological authority just as much as the Church of 
England did. By showing the conformity between the position of 
the Church of England and that of Calvin Bingham tried to 
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persuade the Non-Conformists not to separate themselves from 
the National Church. At the same time, Bingham‘s use of Calvin 
also showed his eagerness to include the French refugees in 
England into the Church of England. These refuges would have 
felt comfortable to be a part of the Church of England when they 
knew that their new church embraced the same teaching as their 
former church. In so doing Bingham would have defended the 
Church of England on the comprehension question. 
Comprehension could be achieved by way of understanding the 
foundational theological position of the church, namely by agreeing 
on what Calvin taught, and not by way of political moves. 
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