
 

 53 

Tinjauan Buku 
 

 

Judul buku : Teologi Ekonomi 

Pengarang : Robert Setio 

Penerbit : BPK, Jakarta  

Tahun Terbit : 2002 

Halaman : 121 + ix 

 

Tinjauan : 

 

 Buku ini sebagian besar merupakan kumpulan tulisan 

mahasiswa Fakultas Teologia Universitas Kristen Duta Wacana, 

dan ditambah serta dimeriahkan dengan beberapa tulisan lain oleh 

Dr. Robert Setio, Dr. Emanuel Gerrit Singgih dan Dr. Judo 

Poerwowidagdo.  

 

 Ide penyusunan dan penerbitan ini perlu dihargai setinggi-

tingginya, oleh karena sangatlah jarang –atau mungkin tidak 

pernah- karya tulis mahasiswa di kelas dipublikasikan secara luas. 

Biasanya karya mahasiswa muncul secara maksimal sebagai 

tambahan dalam jurnal-jurnal Teologi.  

 

 Dari judul buku ini, yaitu Teologi Ekonomi, seseorang dapat 

menduga apa yang menjadi pokok bahasan buku ini. Buku ini 

merupakan suatu upaya untuk memberikan tanggapan-tanggapan 

teologis terhadap ekonomi dengan segala problematikanya. 

 

 Dalam pendahuluan buku ini, Dr. Robert Setio 

mengungkapkan: 

“Mungkin kita tidak akan mendapat sebuah rumusan teologis 

yang jelas mengenai buku ini. Jika itu terjadi, hal ini 

disebabkan karena tujuan utama dari tulisan-tulisan ini adalah 

memperlihatkan bagaimana sebuah proses berteologi 

berlangsung. Karena masih berupa proses, maka bisa jadi 

belum ada rekomendasi yang diberikan.”(viii) 
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 Memang dalam buku ini seseorang tidak akan menemukan 

rumusan teologis yang lengkap terhadap problematika ekonomi 

yang terjadi dalam konteks global ataupun Indonesia. Tetapi ada 

beberapa hal yang nampak menjadi benang merah dalam tulisan-

tulisan ini. Adanya suatu sikap kritis terhadap kapitalisme dan 

globalisasi. Tiga krisis dunia yang dilontarkan oleh Bas de Gaay 

Fortman dan Berma Klein Goldewijk, yaitu kemiskinan, kerusakan 

lingkungan dan disintegrasi sosial (h. 5) seringkali disinggung atau 

dibahas dalam tulisan-tulisan yang ada. Begitu juga suatu tawaran 

alternatif, yaitu pandangan hidup yang kosmosentris (h.13-17, 59-

71) juga dapat menjadi benang merah dalam buku ini. Pandangan 

hidup yang kosmosentris mencoba untuk mengingatkan pentingnya 

untuk menjaga keseimbangan kosmos –secara khusus ekologi- 

dalam mencapai kemajuan ekonomi. 

 

 Dalam kulit belakang buku ini diungkapkan bahwa “… buku 

ini kental dengan penilaian alkitabiah terhadap perilaku dan seluk-

beluk ekonomi (serta lingkungan).” Justru menurut hemat saya 

buku ini kurang memberikan penilaian Alkitabiah  atau refleksi 

teologis yang cukup terhadap ekonomi dengan segala 

problematikanya. Buku ini justru lebih banyak mengangkat, 

memunculkan dan membahas problematika ekonomi dalam 

konteks global dan Indonesia.  Bahkan ada sebuah tulisan yang 

sama sekali tidak memberikan refleksi teologis terhadap masalah 

yang dibahas. (Parawisata, Ekonomi, dan Pemerataan 

Pembangunan, h. 95-99). Walaupun demikian, ada  suatu hal yang 

positif dalam buku ini, yaitu adanya uraian yang jelas dan baik 

tentang problematika ekonomi yang terjadi. Begitu juga munculnya 

usulan-usulan konkrit yang diharapkan dapat membantu dalam 

mengatasi problematika yang ada. Wahyu Nugroho mencoba untuk 

menghadirkan konsep Ekonomi Yang Membagikan Kehidupan 

(hal. 42-49). I Ketut Eddy Cahyana mengangkat konsep Ekonomi 

yang Menuju Kesejahteraan Bersama dan Berkesinambungan (hal. 

50-58). Boaz Narwastujati mengangkat topik Visi Pengembangan 

Ekonomi Indonesia Berdasarkan KonsepWelfare State dan Welfare 

Society dalam Era Globalisasi (hal. 72-83). Bumaman Eodeki 

Tarigan membahas Pembangunan Pertanian Berwawasan 
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Lingkungan (hal. 84-94). Perburuhan di Indonesia dibahas oleh 

Dewi Kumalasari (hal. 100-110).  Ada hal yang  membanggakan 

dari buku ini karena uraian dan pembahasan ekonomi dan 

problematikanya ini ditulis oleh mahasiswa-mahasiswa teologi. 

Paling tidak hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa-mahasiswa 

teologi tidak hanya tahu tentang teologi saja, tetapi mereka juga 

peka dan paham terhadap problematika ekonomi yang terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari, serta berupaya untuk mengusulkan 

solusi pemecahannya. 

 

 Biarlah buku ini menjadi pendorong untuk diterbitkannya 

karya-karya mahasiswa yang mencoba untuk berteologi dalam 

konteks di mana mereka hidup dengan segala problematika yang 

harus dihadapinya. 
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