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CATATAN REDAKSI 
 

iapakah sesamaku manusia,?‖ demikianlah pertanyaan yang 
diajukan oleh ahli Taurat dalam ketidakpuasannya terhadap 

penjelasan Yesus. Rupanya ketidakpuasan itu lahir dari agenda jawaban 
yang berbeda dengan dirinya. Konsep tentang sesama dalam agenda diri 
sedemikian mengkristal dalam dirinya. Sebenarnya dia punya jawaban 
hakiki dan sebaliknya pertanyaan sedemikian hanyalah upaya membuka 
ruang justifikasi diri untuk membentuk suatu pilihan dan bukan suatu 
keharusan mengasihi bagi sesama apalagi berhadapan dengan mereka 
yang nota bene berbeda dengan dia.  
 

―Siapakah sesamaku manusia?‖ menjadi ekspresi diri bahwa akulah 
yang paling superior dan orang lain adalah inferior. Kesuperioritasan diri 
melekat sedemikian erat dan menjadi kawan akrab dari kekuasaan.  
Seiring manusia individu merasa dirinya lebih dari orang lain maka ruang 
lebar yang memisahkan semakin terkuak lebar dan semakin terkuak lebar 
jurang itu semakin orang ingin memainkan kekuasaan yang menguasi 
orang lain agar dia dapat  membuktikan ‖kedekatan diri‖ dengan orang 
lain. Betapa seriusnya efek yang ada dalam muatan pertanyaan 
sedemikian. 
 

Edisi kali ini menampilkan suatu upaya menembusi pertanyaan itu 
dalam kerangka transformasi mati dan bangkit dengan Kristus. Kasih dan 
bukan kekuasaan menjadi acuan kehidupan yang menembusi batas diri 
dan kelompok serta agama. Kasih menyadari bahwa orang lain ada 
diantara kita dan menerima mereka sebagai rekan dalam perjalanan yang 
memperkaya kehidupan. Kasih menghidupkan kemanusiaan itu ditengah 
keterpurukan ‖via dolorosa.‖ Kasih jugalah yang membawa nilai kehidupan 
dan kesatuan manusia itu sedemikian berharga. Mari kita rayakan 
kehidupan itu dengan memberikan sinar kehidupan kepada mereka yang 
dalam kekuasaan yang mematikan; menghadirkan cintakasih dalam 
kebekuan dan ketidakmengertian yang merusak keindahan serta nuansa 
warna dari kehidupan. Mari kita rayakan penyataan kasih itu dengan 
diterangi oleh kebenaran yang esensial tentang Allah dan manusia. 
 

―Iesu Christe solus Dominus‖ 

―S 
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ORANG ASING DALAM KITAB ULANGAN 

 

 

Sia Kok Sin  
 

 

alam artikel Deuteronomy and World Problems John Austin Baker 
mengungkapkan bahwa kitab Ulangan menawarkan materi yang 

penting untuk menghadapi problem dunia,1 karena pengajaran kitab 
Ulangan memaparkan perhatian Allah yang besar terhadap tata hidup 
manusia dalam aspek sosial, ekonomi dan politik.2 Dalam kaitan dengan 
tema orang asing, Baker mengungkapkan tema ini –bersama dengan 
janda dan yatim- merupakan tema yang ‗mengalir‘ dalam kitab Ulangan 
ini.3 Christiana van Houten mengungkapkan bahwa kitab Ulangan terkenal 
untuk perhatian kemanusiaan atas kelompok yang tersisihkan, di 
antaranya adalah orang asing.4 
 

SEKILAS PENDAPAT PARA AHLI TENTANG KITAB ULANGAN 
 

Dalam bagian ini penulis memaparkan pelbagai pendapat para ahli 
tentang kitab Ulangan secara singkat yang semuanya itu menunjuk 
kepada kompleksitas studi kitab Ulangan. Kompleksitas itu berkaitkan 
dengan penulis, penentuan waktu, latar belakang sejarah, bentuk sastra 
dan inti. 

 
Dalam kaitan dengan penulis dan penentuan waktu kitab Ulangan, 

J.A. Thompson  mengelompokkan pendapat ahli dalam 4 kelompok, yaitu: 
a. Kitab ini secara esensi ditulis oleh Musa semasa hidupnya 
b. Kitab ini sebagian besar berasal dari era Musa dan dilengkapi 

pada zaman Samuel (abad 11 seb. M.) atau zaman Daud (abad 
10 seb. M.) 

                                                 
1 John Austin Baker, ―Deuteronomy and World Problems,‖ JSOT 29(1984), 3-17. 
2 Ibid., 14. 
3 Ibid., 10. 
4 Christiana van Houten. The Alien in Israel Law.  JSOT Supplement Series 107 

(Sheffield: JSOT Press, 1991), 93. 

D 
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c. Kitab ini ditulis dalam zaman Hizkia dan Yosia (abad 7 seb. M.) 
d. Kitab ini merupakan karya paska pembuangan (abad 5 seb. M.). 5 

 
 Thompson juga mengungkapkan bahwa abad 7 seb. M. merupakan 
pendapat mayoritas para ahli.6 Ia sendiri mengalami kesulitan untuk 
menentukan waktu penulisan kitab Ulangan dalam bentuk akhirnya, 
namun ia merasa bahwa bagian substansial kitab ini berasal dari era 

sebelum abad 7 seb. M. atau sekitar pada era Kerajaan bersatu (abad 11-
10 seb. M.).7  

 
Klaus Koch berpendapat bahwa kitab Ulangan muncul akibat 

gerakan pembaruan yang timbul akhir abad VIII seb. M.8 Gerakan ini 
dimotori oleh para imam yang mendengarkan peringatan para nabi untuk 
kembali mengikuti kehendak Allah.9 Hukum kekudusan yang lama 
diinterpretasikan kembali untuk membuat dasar baru penguat ikatan 
perjanjian Israel dengan Allah.10 Isi kitab ini adalah kehendak Allah 
dirumuskan dengan rinci menurut pengalaman sejarah, agar ikatan 
perjanjian antara Allah dan Israel tetap lestari, sehingga berkat 
keselamatan Allah tetap dialami baik secara pribadi maupun negara.11 
Kitab Ulangan ini ditulis setelah keruntuhan kerajaan utara (721 seb. M.) 
dengan harapan apabila umat berkonsentrasi pada kehendak Allah dalam 
politik, ekonomi dan agama, maka mereka – kerajaan selatan- masih 
dapat selamat dari kehancuran.12 Kemudian pada era raja Yosia kitab 
Ulangan ini dijadikan undang-undang negara yang menekankan 
sentralitas tempat ibadah di Yerusalem dan upaya membentuk Israel 
menjadi suatu bangsa yang kudus, mandiri dan semua kejahatan terhapus 
dari antara bangsa ini.13 Klaus Koch berpendapat bahwa perintah 
pemunahan bangsa-bangsa Kanaan hanyalah suatu teori saja yang mana 
sebenarnya merupakan suatu panggilan untuk berhati-hati terhadap 

                                                 
5 Thompson, Deuteronomy (Leicester: Inter-Varsity Press, 1974), 48-67. 
6 Ibid., 59. 
7 Ibid., 67-68. 
8 Klaus Koch, Kitab Yang Agung (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993), 61. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Ibid., 62. 
12 Ibid. 
13 Ibid., 62-63. 
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pengaruh etika dan agama yang mengalir di zaman Asyur ke Palestina 
dan membahayakan keunikan Israel.14 

 
Moshe Weinfeld berpendapat bahwa kitab Ulangan itu merupakan 

karya kelompok ahli kitab dan para bijak (scribes and wisemen) yang 
memulai karya sastra ini sebelum era Yosia dan tetap berkarya sesudah 
kejatuhan kerajaan Yehuda.15 Ia menolak pendapat bahwa kitab Ulangan 
berasal dari kelompok Lewi, oleh karena dalam kitab Ulangan kelompok 
Lewi digolongkan dalam kelompok yang menderita atau personae 
miserables (bersama orang asing, orang miskin, janda dan yatim) yang 
tentunya sulit untuk mempunyai akses dalam materi –yang tidak hanya 
materi tentang kultus, tetapi juga politis- yang menjadi dasar penyusunan 
kitab ini.16 Orang Lewi dipercaya untuk menjaga, mengajar dan 
membacakannya bagi publik.17 Weinfled berpendapat bahwa kitab 
Ulangan merupakan hasil karya sastra yang tidak didasarkan atas 
kenyataan kultus atau sejarah.18 Memang ada materi awal yang 
berkaitkan dengan realita, namun dalam pengembangannya materi itu 
berubah menjadi sesuatu yang idealis.19  

 
 Weinfeld berpendapat bahwa perjanjian dalam kitab Ulangan lebih 
sejajar dengan bentuk vassal treaty era neo-Asyiria dan neo-Babilonia 
pada milenium pertama daripada bentuk vassal treaty bangsa Het pada 
milenium kedua.20 Weinfeld berpendapat bahwa tidak adanya 
pendahuluan historis dalam bentuk bentuk vassal treaty pada milenium 
pertama disebabkan oleh keangkuhan penguasa waktu itu yang 

                                                 
14 Klaus Koch, Kitab Yang Agung., 63. 
15 Moshe Weinfeld, Deuteronomy and Deuteronomic School (Oxford: Clarendon 

Press, 1972), vii, 9. 
16 Ibid., 55. 
17 Ibid., 53-58. 
18 Ibid., 51-53. 
19 Ibid., 51. 
20 Ibid., 59-60, 146. G. E. Mendenhall adalah orang pertama yang memperhatikan 

adanya ‗kesamaan‘ antara pola perjanjian orang Israel dengan perjanjian Timur Tengah 
kuna, khususnya vassal treaty bangsa Het. Dalam perkembangannya perhatian 
Mendenhall terhadap ‗kesamaan‘ ini diikuti atauupun dikembangkan oleh para ahli 
kemudian, seperti dalam makalah ini oleh Moshe Weinfeld dan Peter C.Craigie. G.E. 
Mendenhall, ―Covenant‖, The Interpreter’s Dictionary of the Bible. A-D. G.A. Buttrick 
(Dictionary Editor)(Nashville: Abingdon, 1981), 714-23. 
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beranggapan tidak perlunya mencantumkan hal itu dalam struktur 
perjanjian.21 Oleh karena itu Weinfled menempatkan penanggalan kitab 
Ulangan pada milenium pertama daripada milenium kedua. Weinfeld juga 
memaparkan bahwa adanya bagian hukum dalam kitab Ulangan tidak 
menyebabkan bahwa kitab ini adalah suatu kumpulan hukum atau law-
code.22 Ia berpendapat bahwa struktur kitab Ulangan merupakan 
gabungan struktur perjanjian dan kumpulan hukum, namun dalam 
penyajiannya memakai bentuk orasi atau khotbah.23 Struktur penjajian 
kitab Ulangan mengikuti pola dokumen hukum, namun dengan gaya suatu 
khotbah.24 

 
 P.C. Craigie berpendapat bahwa kitab Ulangan sebagai karya 
lengkap ( a finished work) yang merupakan catatan penyampaian lisan 
yang berbentuk suatu perjanjian.25 Dalam kaitan diskusi tentang bentuk 
perjanjian yang sejajar dengan kitab Ulangan, Craigie cenderung memilih 
bentuk vassal treaty bangsa Het pada milenium kedua daripada bentuk 
vassal treaty era neo-Asyiria dan neo-Babilonia pada milenium pertama.26 
Hal ini menjadi alasannya untuk menempatkan kitab Ulangan sekitar era 
Musa atau tidak lama sesudahnya.27 Craigie juga mengungkapkan bahwa 
prinsip dasar dalam menafsirkan teologia kitab Ulangan terletak pada 
karakter kitab ini sebagai suatu dokumen perjanjian.28 
 

A.D.H. Mayes berpendapat bahwa pada tahap pertama ‗kitab‘ 
Ulangan ini merupakan kumpulan hukum (lawcode) yang menggabungkan 
koleksi hukum yang telah ada dengan diberi pendahuluan (parenetic 

                                                 
21 Moshe Weinfeld, Deuteronomy and Deuteronomic School., 67-68. Pendahuluan 

historis terdapat dalam struktur perjanjian bangsa Het dan kitab Ulangan yang mana 
dijadikan salah satu alasan untuk menempatkan penanggalam kitab Ulangan pada era 
milenium kedua. 

22 Ibid., 146-151. 
23 Ibid., 151, 157. 
24 Ibid. 
25 Peter C. Craigie, The Book of Deuteronomy (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans 

Publishing Company, 1976), 18. 
26 Ibid., 25-27. Ia juga mengungkapkan bahwa pendahuluan historis terdapat dalam 

struktur perjanjian bangsa Het dan kitab Ulangan, tetapi tidak terdapat dalam struktur 
perjanjian neo-Asyiria dan neo-Babilonia.  

27 Ibid. 
28 Ibid., 36. 
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introduction) dan pada tahap berikutnya kumpulan hukum ini 
dikembangkan dengan mengambil bentuk suatu perjanjian.29  Ia enggan 
untuk memutuskan apakah bentuk kitab Ulangan lebih sejajar dengan 
bentuk vassal treaty bangsa Het pada milenium kedua atau bentuk vassal 
treaty era neo-Asyiria dan neo-Babilonia pada milenium pertama.30 Ia 
lebih menekankan bahwa kitab Ulangan bukanlah suatu dokumen 
perjanjian, tetapi suatu karya sastra yang dipengaruhi oleh bentuk dan 
kosakata suatu perjanjian serta dihadirkan seperti dokumen perjanjian.31 
Mayes mengungkapkan bahwa kumpulan hukum itu berisikan suatu 
sistem hukum diberikan si penguasa kepada komunitas yang dikuasainya 
dan berfungsi untuk mengatur kehidupan komunitas dan hubungan antar 
anggota komunitas ini, sedangkan dokumen perjanjian dibuat untuk 
menyakinkan kesetiaan suatu partner perjanjian kepada yang lain.32 
Mayes berpendapat bahwa dalam bentuk awalnya Ulangan lebih mirip 
dengan kumpulan perjanjian daripada dokumen perjanjian.33 Hukum-
hukum itu lebih mengatur seluruh kehidupan komunitas daripada 
penekanan kepada loyalitas komunitas kepada Yahweh.34 Dalam tahap 
pengeditan kitab Ulangan berikutnya unsur bentuk perjanjian mulai 
dimasukkan, sehingga pada akhirnya nampak ada penggabungan bentuk 
kumpulan hukum dan dokumen perjanjian.35 
 

Patrick D. Miller berpendapat bahwa kitab Ulangan terbentuk melalui 
suatu proses yang kompleks yang paling sedikit bermula pada abad ke 8 
sampai abad ke 6 atau era kerajaan terpecah sampai pembuangan.36 
Secara umum ia menempatkan kitab Ulangan pada konteks bagian akhir 
kerajaan Yehuda pra-pembuangan, khususnya pada pemerintahan raja 
Manasye dan Yosia.37 Pendapat ini didasarkan adanya penekanan kitab 

                                                 
29 A.D.H. Mayes, Deuteronomy (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing 

Company, 1981), 29-30. 
30 Ibid., 31-33. 
31 Ibid., 33-34. 
32 Ibid., 53. 
33 Ibid., 54. 
34 Ibid. 
35 Ibid. Mayes juga setuju dengan pendapat Weinfled dalam hal ini. 
36 Patrick D. Miller, Deuteronomy (Louisville: John Knox Press, 1990), 2. 
37 Ibid., 4-5. 
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Ulangan tentang bahaya pemurtadan dan nasihat untuk hanya 
menyembah Yahweh dengan segenap hati dan jiwa.38  
 

S. Dean McBride, Jr. berpendapat bahwa kitab Ulangan itu 
merupakan a  polity of the covenant people atau the charter for a 
constitutional theocracy.39 Ia mengungkapkan kecenderungan para ahli 
untuk hanya menyelidiki dimensi sastra, tradisi-historis dan homelitis dari 
kitab Ulangan, sehingga mereka luput melihat dimensi sosial dan 
politisnya.40 Selanjutnya ia menguraikan bahwa Ulangan adalah tatanan 
sosial ilahi yang harus dihayati oleh Israel, sehingga eksistensi politis 
sebagai umat Allah tetap terjaga.41 McBride juga mengungkapkan bahwa 
kitab Ulangan merupakan suatu bentuk sastra yang baru (a new literary 
genre), karena bentuknya bukanlah suatu dokumen perjanjian 
internasional ataupun kumpulan hukum, melainkan suatu the charter for a 
constitutional theocracy.42 Tatanan sosial dan politis dalam kitab Ulangan 
bukanlah semata-mata mengatur kehidupan suatu komunitas, tetapi pada 
konstitusi ini tergantung eksistensi Israel sebagai umat Allah. 
 

Robert B. Coote dan Mary P. Coote berpendapat bahwa kitab 
Ulangan merupakan propaganda dan alat pelegitimasian yang dibuat 
pada era raja Yosia.43 Yosia menekankan penyembahan satu Allah, satu 
kultus, satu hukum, satu wangsa penguasa dan satu masyarakat yang 
menjadi warga negara.44 Ia berupaya merangkul kelompok yang miskin 
dan tertindas melalui hukum yang mengatur penghapusan utang dan 
bantuan sosial.45 Ia memberikan tempat kepada keturunan Lewi dalam 
upaya ‗membalas‘ keturunan Harun yang bersekongkol dengan Asyur.46 

                                                 
38 Miller, Deuteronomy, 4-5. 
39 S. Dean McBride, Jr., ―Polity of the Covenant People‖, Interpretation. Vol. XLI/3 

(July 1987), 229-44. Pendapat McBride ini ‗diilhami‘ oleh Josephus dalam tulisan 
Antiquities of the Jews yang memaparkan bahwa dalam kitab Ulangan tersimpan 
konstitusi atau politik nasional berdasarkan prinsip-prinsip ilahi. 

40 Ibid., 230-1. 
41 Ibid., 233. 
42 Ibid., 237-8. 
43 Robert B. Coote dan Mary P. Coote, Kuasa, Politik dan Proses Pembuatan 

Alkitab (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), 77, 80. 
44 Ibid., 78. 
45 Ibid., 77.  
46 Ibid., 79. 
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FOKUS KITAB ULANGAN 
 

A. D. H. Mayes mengungkapkan bahwa tema umum kitab Ulangan 
adalah sebuah panggilan melayani Allah yang esa bagi umat pilihan yang 
berpusatkan pada satu tempat ibadah melalui ketaatan kepada hukum di 
tanah yang Tuhan telah berikan.47 J. Gerald Janzen mengungkapkan 
bahwa pusat teologis kitab Ulangan adalah ‗shema‘ (Ulangan 6:4-5) yaitu 
panggilan bagi Israel untuk mengasihi Allah secara total.48 Segala 
ketaatan kepada Taurat didasari oleh kasih kepada Allah, sehingga 
nampak adanya keterkaitan antara aspek teologis dan aspek etis.49 Paul 
E. Dion mengungkapkan bahwa fokus kitab Ulangan adalah Yahweh dan 
Israel yang meliputi hubungan antara Yahweh dan Israel serta hubungan 
internal komunitas Israel sendiri.50 J.A. Thompson berpendapat bahwa 
kitab Ulangan berisikan ‗the divine  tôrâ‘ yang memaparkan pengajaran 
tentang bagaimana umat Israel hidup dalam persekutuan dengan Yahweh 
dan juga dengan sesamanya.51 
 

Di sela-sela penekanan hubungan antara Israel dan Allah serta 
hubungan internal komunitas Israel itu sendiri kitab Ulangan juga 
menyinggung bagaimana hubungan antara Israel dengan bangsa-bangsa 
lain ataupun dengan individu yang disebut dengan  orang asing 

      dan ). Adapun fokus tulisan ini adalah bagaimana 

kitab Ulangan mendefinisikan, mengungkapkan dan memaparkan 
kelompok orang asing ini. Metode yang digunakan adalah 
membandingkan teks Ibrani dengan beberapa terjemahan, seperti 
Terjemahan Baru (TB), Bahasa Indonesia Sehari-hari (BIS), New 
International Version (NIV), New American Standard Bible (NASB) dan 
New Jerusalem Bible (NJB). Untuk teks Ibrani dan Terjemahan Baru 
diberikan dalam bentuk kutipan yang lebih lengkap, karena hal ini 
memudahkan dalam memahami teks-teks yang dibahas. Sedangkan 
terjemahan yang lain diberikan dalam bentuk kutipan di mana istilah-istilah 

                                                 
47 Mayes, Deuteronomy, 57-58. 
48 J. Gerald Janzen, ―The Yoke That Gives Rest‖, Interpretation. Vol. XLI/3 (July 

1987), 256. 
49 Ibid. 
50 Paul E. Dion, ―Deuteronomy and the Gentile World: A Study in Biblical Theology‖, 

Toronto Journal of Theology. 1985/1, 202. 
51Thompson, Deuteronomy, 14. 
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yang dibahas itu muncul. Juga istilah yang muncul ditebalkan untuk 
memudahkan dalam pembacaan. Dalam bagian-bagian tertentu nanti 
akan terlihat perbedaan pendapat para penterjemah dalam 
menerjemahkan       dan khususnya . 
 
  dalam kitab Ulangan 

 

Ulangan 25:5 
                  

            
               

          
 
TB. 5. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan 
seorang dari pada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, 
maka janganlah isteri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar 
lingkungan keluarganya; saudara suaminya haruslah menghampiri dia 
menjadi isterinya dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan 
ipar. 
 

BIS.5 Kalau orang-orang yang bersaudara tinggal bersama, lalu salah 
seorang dari mereka mati tanpa meninggalkan anak laki-laki, maka 
jandanya tak boleh kawin dengan orang lain di luar keluarga mendiang 
suaminya. Saudara almarhum wajib kawin dengan janda itu. 
 

NIV 5 If brothers are living together and one of them dies without a son, 
his widow must not marry outside the family. Her husband's brother shall 
take her and marry her and fulfill the duty of a brother-in-law to her. 
 

NASB 5 "When brothers live together and one of them dies and has no 
son, the wife of the deceased shall not be married outside the family to a 
strange man. Her husband's brother shall go in to her and take her to 
himself as wife and perform the duty of a husband's brother to her. 
 

NJB 5 'If brothers live together and one of them dies childless, the dead 
man's wife may not marry a stranger outside the family. Her husband's 
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brother must come to her and, exercising his duty as brother, make her his 
wife, 
 Dalam kitab Ulangan   hanya muncul dalam Ulangan 25:5.  

Bagian ini (Ulangan 25:5-10) berkaitkan dengan hukum ‗levirate‘ yang 
mengatur perkawinan ipar atau isteri saudara laki-laki yang telah mati. 
Hukum ini bertujuan untuk mencegah perempuan Israel dengan orang 
asing (outsider) dan untuk melanjutkan nama suami yang telah mati di 
Israel,52 tentu dengan syarat bahwa ia tidak mempunyai anak laki-laki. 
Miller menambahkan bahwa hukum ini juga bertujuan untuk melindungi 
para janda yang seringkali berada dalam posisi yang sulit.53 
 
 Ungkapan ―orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama‖ 
(     ) penting untuk memahami penerapan hukum 

ini. Hukum ini hanya dikenakan kepada saudara yang hidup bersama-
sama di tempat yang sama dan bukan kepada mereka yang tinggal di 
tempat lain.54 Istilah   dalam ungkapan    berfungsi sebagai 

kata sifat, sehingga bagian ini berarti ―orang atau laki-laki asing‖. J.A. 
Thompson membuat suatu kesalahan dengan mengidentifikasi orang 
asing dalam bagian ini sebagai ger, padahal sebenarnya adalah  .

55
 

Paul Dion mengungkapkan bahwa ungkapan    (orang asing) 

hanya menunjuk kepada seseorang di luar lingkaran keluarga.56 
Ridderbos juga mengungkapkan istilah ‗orang asing‘ di sini menunjuk 
kepada seseorang di luar lingkup keluarga.57 
 

Jadi   hanya muncul sekali dalam kitab Ulangan dan menunjuk 

kepada seseorang di luar lingkup keluarga dan tidak banyak informasi 
yang didapat dari sekali pemunculan ini. 
 
   dalam kitab Ulangan 

                                                 
52 O.J. Baab, ―Marriage‖, The Interpreter’s Dictionary of the Bible. K-Q. G.A. Buttrick 

(Dictionary Editor) (Nashville: Abingdon, 1981), 282. 
53 Patrick D. Miller, Deuteronomy, 165. 
54 J. Ridderbos, Deuteronomy. Translated by Ed. M. van der Maas (Grand Rapids: 

Zondervan Publishing House, 1984), 240. 
55 Thompson, Deuteronomy, 251. 
56 Dion, ―Duteronomy‖, 206. 
57 Ridderbos, Deuteronomy, 240. 
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Ulangan 14:21 

        21 

             
             

           
              

 
TB 21. Janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh 
kauberikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan, 
atau boleh kaujual kepada orang asing; sebab engkaulah umat yang 
kudus bagi TUHAN, Allahmu. 
Janganlah kaumasak anak kambing dalam air susu induknya. 
 

BIS 21 Binatang yang mati dengan sendirinya tidak boleh kamu makan, 
tetapi boleh dimakan oleh orang asing yang tinggal di antara kami, atau 
dijual kepada bangsa asing. Kamu adalah umat yang dikhususkan untuk 
TUHAN Allah … 
 

NIV 21 Do not eat anything you find already dead. You may give it to an 
alien living in any of your towns, and he may eat it, or you may sell it to a 
foreigner. But you are a people holy to the LORD your God. Do not cook 
a young goat in its mother's milk. 
 
NASB 21 21 You shall not eat anything which dies of itself. You may give 
it to the alien who is in your town, so that he may eat it, or you may sell it 
to a foreigner, for you are a holy people to the LORD your God. You shall 
not boil a kid in its mother's milk. 
 

NJB 21 'You must not eat any animal that has died a natural death. You 
may give it to a resident foreigner to eat, or sell it to a foreigner. For you 
are a people consecrated to Yahweh your God. 'You must not boil a kid in 
its mother's milk. 
 

    muncul dalam Ulangan 14:21. Bagian ini (Ulangan 14:3-21) 

berkaitkan dengan hukum tentang binatang yang haram dan tidak haram. 
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Dalam bagian ini    muncul bersama . Bagian ini akan 

dijelaskan lebih lanjut dalam uraian Ulangan 14:21 tentang .
58

 

 
Ulangan 15:3 
                      

    3 

 
TB 3. Dari seorang asing boleh kautagih, tetapi piutang kepada 
saudaramu haruslah kauhapuskan. 
 
BIS 3. Kamu boleh menagih uang yang kamu pinjamkan kepada orang 
asing, tetapi tidak boleh menagih lagi uang yang kamu pinjamkan kepada 
orang sebangsamu. 
 
NIV 3. You may require payment from a foreigner, but you must cancel 
any debt your brother owes you. 
 
NASB 3. From a foreigner you may exact it, but your hand shall release 
whatever of yours is with your brother. 
 
NJB 3 A foreigner you may exploit, but you must remit whatever claim 
you have on your brother. 
 

    muncul dalam Ulangan 15:3. Bagian ini (Ulangan 15:1-

11) membahas tentang penghapusan utang pada tahun Sabat. Para ahli 
mengungkapkan adanya dua kemungkinan pemahaman tentang 
penghapusan utang, yaitu penghapusan total atau hanya penghapusan 
bunga.59 Thompson dan Miller sendiri memilih penghapusan ini adalah 
penghapusan utang secara total.60 Penghapusan utang pada tahun Sabat 
ini hanya diberlakukan untuk anggota komunitas Israel dan bukan untuk 
orang asing. Istilah yang menggambarkan anggota komunitas Israel ini 
adalah ‗sesama‘ (Ulangan 15:2) atau ‗saudara‘ (Ulangan 15:2, 3, 7, 9, 11). 

Istilah ‗sesama‘ dan ‗saudara (ח ) ini dikontraskan dengan orang asing 

                                                 
58 Lihat makalah ini hal. 16-17. 
59 Thompson, Deuteronomy, 187. , Miller, Deuteronomy, 135. 
60 Thompson, Deuteronomy, 187. 
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(  ). Mayes mengungkapkan bahwa    adalah orang asing 

yang melewati Israel dalam kaitan dengan bisnis dan tidak terintegrasi 
dalam komunitas.61 Thompson mengungkapkan bahwa    ini tidak 

termasuk dalam lingkaran keluarga Israel.62 
 

Ulangan 17:15 
                       

   15  
         

                  
 

TB 15. maka hanyalah raja yang dipilih TUHAN Allahmu, yang harus 
kauangkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah 
engkau mengangkat seorang raja atasmu; seorang asing yang bukan 
saudaramu tidaklah boleh kauangkat atasmu. 
 
BIS 15. Perhatikanlah baik-baik supaya orang yang kamu angkat menjadi 
rajamu adalah orang yang dipilih TUHAN Allahmu. Ia harus seorang dari 
bangsamu sendiri; jangan mengangkat seorang asing menjadi rajamu. 
 

NIV 15be sure to appoint over you the king the LORD your God chooses. 
He must be from among your own brothers. Do not place a foreigner over 
you, one who is not a brother Israelite. 
 
NASB 15. you shall surely set a king over you whom the LORD your God 
chooses, one from among your countrymen you shall set as king over 
yourselves; you may not put a foreigner over yourselves who is not your 
countryman. 
 
NJB 15 the king whom you appoint to rule you must be chosen by 
Yahweh your God; the appointment of a king must be made from your own 
brothers; on no account must you appoint as king some foreigner who is 
not a brother of yours. 
 

                                                 
61 Mayes, Deuteronomy, 248. 
62 Thompson, Deuteronomy, 188. 
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    juga muncul dalam Ulangan 17:15. Bagian ini (Ulangan 

17:14-20) membahas tentang hukum tentang pemilihan dan 
pengangkatan raja. Raja harus berasal dari tengah-tengah saudara dan 
bukannya seorang asing (  ). Ungkapan ‗seorang asing yang bukan 

saudaramu‘ (        ) dalam ayat 15 

menunjukkan pengontrasan antara    dengan saudara (ח ). 
 

Ulangan 23:20 (MT ayat 21) 

            21 
                    

                    
 
TB 20. Dari orang asing boleh engkau memungut bunga, tetapi dari 
saudaramu janganlah engkau memungut bunga –supaya TUHAN, 
Allahmu, memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang 
engkau masuki untuk mendudukinya 
 
NIV 20 You may charge a foreigner interest, but not a brother Israelite, so 
that the LORD your God may bless you in everything you put your hand to 
in the land you are entering to possess. 
 
NASB 20.You may charge interest to a foreigner, but to your countryman 
you shall not charge interest, so that the LORD your God may bless you in 
all that you undertake in the land which you are about to enter to possess. 
 
NJB 21 You may demand interest on a loan to a foreigner, but you must 
not demand interest from your brother; so that Yahweh your God may 
bless you in all your labours, in the country which you are about to enter 
and make your own. 
 

    muncul dalam Ulangan 23:20. Bagian ini (Ulangan 23:19-20) 

berkaitan dengan pengenaan bunga dalam pinjam-meminjam. Pengenaan 
bunga merupakan suatu praktek yang umum. 63 Dalam bagian ini 
pengenaan bunga itu hanya dikenakan kepada    dan bukannya 

kepada saudara(ח ). Bagian ini juga  menunjukkan adanya 

                                                 
63 Mayes, Deuteronomy , 321. 
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pengontrasan antara    dengan saudara (ח ). Von Rad dan 

Thompson mengungkapkan bahwa masyarakat Israel dalam era ini 
adalah masyarakat petani, sedangkan    adalah pedagang.

64
  

 

Ulangan 29:22 (MT ayat 21) 

                21 

              
                   

     
 

TB 22. Maka keturunan yang akan datang, yakni anak-anakmu yang 
bangkit sesudah kamu, dan orang asing yang datang dari negeri jauh 
akan berkata- apabila mereka  
melihat hajaran dan penyakit yang dijatuhkan TUHAN ke negeri itu, … 
 
BIS 22. Di kemudian hari, keturunanmu dan orang asing dari negeri jauh 
akan melihat bencana-bencana dan penderitaan yang didatangkan 
TUHAN atas negerimu. 
 
NIV 22. Your children who follow you in later generations and foreigners 
who come from distant lands will see the calamities that have fallen on the 
land and the diseases with which the LORD has afflicted it. 
 
NASB 22. Now the generation to come, your sons who rise up after you 
and the foreigner who comes from a distant land, when they see the 
plagues of the land and the diseases with which the LORD has afflicted it, 
will say, 
 
NJB 21 You may demand interest on a loan to a foreigner, but you must 
not demand interest from your brother; so that Yahweh your God may 
bless you in all your labours, in the country which you are about to enter 
and make your own. 
 

 Istilah    juga muncul dalam Ulangan 29:22. Bagian ini 

(Ulangan 29) berkaitan dengan pembaharuan perjanjian Allah dan Israel. 

                                                 
64 Von Rad, 148; Thompson, Deuteronomy, 242. 
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Israel diingatkan untuk tetap setia kepada Allah dan hukuman atas 
ketidaktaatan mereka. Ungkapan 

             (ayat 22 MT 21) hanya 

menunjuk kepada asal muasal    yaitu datang dari daerah yang 

jauh.    bukanlah bagian dari Israel. 

  

 Melalui penyelidikan kelima pemunculan    dalam kitab 

Ulangan dengan jelas terlihat bahwa    dikategorikan dalam 

kelompok yang terpisah dengan Israel. Mereka bukanlah dari umat 

perjanjian, ‗sesama‘ ataupun ‗saudara‘ (ח ). Dalam kitab Ulangan 

   tidak dikategorikan sebagai sesuatu yang berbahaya bagi 

komunitas Israel, tetapi komunitas Israel tidak mempunyai tanggung jawab 
moral atas kondisi   . Komunitas tidak memusuhi   , 

walaupun demikian mereka tidak wajib menunjukkan perlakuan khusus 
kepada   . Para ahli biasanya memahami    sebagai warga 

negara asing yang melakukan perjalanan di Israel untuk berdagang dan 
bukan merupakan bagian komunitas.65 Mereka tidak menjalin hubungan 
yang lama dan kehidupan bersama dengan komunitas Israel.66 Mereka 
tidak mempunyai hak perlindungan dalam komunitas Israel.67 
   adalah orang asing.   
 
 Dalam Kitab Ulangan 

 

Teks Pemunculan  dalam kitab Ulangan 

  muncul 19 kali dalam kitab Ulangan, sehingga terdapat bahan 

yang cukup menyelidiki istilah ini.  

                                                 
65 Von Rad, 148; Thompson, Deuteronomy, 242..; Dion, ―Duteronomy‖, 206; Mayes, 

Deuteronomy, 248. 
66 Patrick D. Miller, ―Israel as Host to Strangers,‖ Israelite Religion and Biblical 

Theology. JSOT Supplement Series 267 (Sheffield: Sheffield Academic Press, 2000), 
550-1. 

67 Max Weber, Ancient Judaism. Translated and edited by Hans H. Gerth and Don 
Martindale (New York: The Free Press, 1967), 32. 
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Ulangan 1:16 
               

  16 

                 
 
TB16. Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimmu, 
demikian: Berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-
saudaramu dan berilah keputusan yang adil dalam perkara-perkara antara 
seseorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada 
padanya. 
 
BIS 16. Pada waktu itu saya menugaskan mereka begini: Perhatikanlah 
perselisihan-perselisihan yang timbul di antara bangsamu. Berilah 
keputusan yang adil, baik dalam perkara yang menyangkut orang 
sebangsamu atau melibatkan orang asing yang tinggal di antara kamu. 
 
NIV 16 And I charged your judges at that time: Hear the disputes between 
your brothers and judge fairly, whether the case is between brother 
Israelites or between one of them and an alien. 
 
NASB 16 Then I charged your judges at that time, saying, 'Hear the cases 
between your fellow countrymen, and judge righteously between a man 
and his fellow countryman, or the alien who is with him. 
 
NJB 16 At that same time I told your judges, "You must give your brothers 
a fair hearing and see justice done between one person and his brother or 
the foreigner living with him. 
 

  muncul dalam Ulangan 1:16. Bagian ini (Ulangan 1:9-18) 

berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab para hakim, yaitu mengadili 
perkara di antara sesama Israel atau antara orang Israel dengan orang 
asing (). Di sini nampak adanya garis pembeda antara orang Israel –

yang digunakan istilah saudara (ח )- dengan orang asing (). 

Thompson mengungkapkan bahwa  adalah orang yang bebas, 
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walaupun ia tidak mendapatkan seluruh hak orang Israel.68
 Mayes 

memberikan definisi umum tentang  sebagai orang yang tak bertanah 

dan tinggal entah untuk sementara atau tetap di luar tanah suku atau 
bangsanya.69 Craigie menjelaskan  sebagai orang asing yang tinggal 

bersama orang Israel dan mendapat perlindungan dan di bawah hukum 
yang sama, walaupun tidak sama persis (‗equal‘) dalam segala aspek 
dengan orang Israel.70 Ridderbos menyebut  sebagai ‗setengah warga 

negara‘.71 
 
 Walaupun diharapkan adanya penerapan norma keadilan yang tidak 
berbeda (Ulangan 1:17), namun  tetap merupakan kelompok yang 

dibedakan dengan orang Israel dan mereka bukanlah saudara (ח ). 
 

Ulangan 5:14 

           14 

               
                 

     
            

                  15 

                
                 

 
 

TB14. tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat TUHAN, Allahmu; maka 
jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau 
anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, 
atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang mana pun, atau 
orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan 
hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. 
 

                                                 
68 Thompson, Deuteronomy, 86. 
69 Mayes, Deuteronomy, 124. 
70 Craigie, The Book of Deuteronomy , 98. 
71 Ridderbos, Deuteronomy, 58. 
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15. Sebab haruslah kamu ingat, bahwa engkau pun dahulu budak di tanah 
Mesir dan engkau dibawa keluar dari sana oleh TUHAN, Allahmu dengan 
tangan yang kuat dan lengan yang terancung; itulah sebabnya TUHAN, 
Allahmu, memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. 
 

BIS 14. tetapi hari yang ketujuh adalah hari istirahat yang khusus untuk 
Aku, TUHAN, Allahmu. Pada hari itu tak seorang pun boleh bekerja, baik 
kamu, anak-anakmu, hamba-hambamu, ternakmu atau orang asing yang 
tinggal di negerimu. Hamba-hambamu harus beristirahat seperti kamu 
sendiri. 
NIV 14. but the seventh day is a Sabbath to the LORD your God. On it you 
shall not do any work, neither you, nor your son or daughter, nor your 
manservant or maidservant, nor your ox, your donkey or any of your 
animals, nor the alien within your gates, so that your manservant and 
maidservant may rest, as you do. 
 
NASB 14. but the seventh day is a sabbath of the LORD your God; in it 
you shall not do any work, you or your son or your daughter or your male 
servant or your female servant or your ox or your donkey or any of your 
cattle or your sojourner who stays with you, so that your male servant 
and your female servant may rest as well as you. 
 

NJB 14 but the seventh day is a Sabbath for Yahweh your God. You must 
not do any work that day, neither you, nor your son, nor your daughter, nor 
your servants -- male or female -- nor your ox, nor your donkey, nor any of 
your animals, nor the foreigner who has made his home with you; 
 
  muncul dalam Ulangan 5:14. Bagian ini berkaitan dengan 10 

hukum (Dekalog) atau lebih spesifik berkaitan dengan perintah untuk 
memelihara hari Sabat (Ulangan 5:12-15). Perintah untuk merayakan hari 
Sabat ini dikaitkan dengan pengalaman Israel sebagai budak di tanah 
Mesir dan karya pembebasan Allah (ayat. 15). 
 

Perintah untuk berhenti bekerja pada hari ketujuh dikenakan kepada 
orang Israel, hamba, binatang dan orang asing () yang berada di 

tempat kediaman mereka. Thompson berpendapat bahwa ayat 14 ini 



                          ORANG ASING DALAM KITAB ULANGAN 21 

 

 

menginformasikan tentang adanya 3 strata dalam masyarakat Israel, yaitu 
penduduk pribumi Israel, orang asing dan budak.72 
 

Bagian ini juga menunjukkan adanya pembedaan antara orang Israel 
dengan orang asing (), walaupun demikian dapat dikatakan bahwa 

 sedikit terhisap dalam komunitas Israel dengan ‗terkenanya dampak‘ 

dari penghayatan hukum Sabat oleh orang Israel. Memang dampak ini 
dapat dilihat dari segi positif dan juga segi negatif. Positif, karena mereka 
dapat beristirahat dan tidak perlu bekerja. Negatif, karena mereka 
kehilangan kesempatan untuk bekerja dan mendapatkan nafkah 
tambahan. 
 

Ulangan 10:18-19 
              

  17 

             
    

                   
   18 

                   

19 
 
TB 17. Sebab TUHAN, Allahmulah Allah segala allah dan Tuhan segala 
tuhan, Allah yang besar, kuat  dan dahsyat, yang tidak memandang bulu 
ataupun menerima suap;  
18. yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih-Nya 
kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan 
pakaian. 
19. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, 
sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. 
 
BIS 18. Ia membela hak yatim piatu dan janda supaya mereka 
diperlakukan dengan adil; Ia mengasihi orang asing yang hidup bersama 
bangsa kita dan memberi makanan dan pakaian. 

                                                 
72 Thompson, Deuteronomy, 116. 
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19. Maka kamu juga harus menunjukkan kasihmu kepada orang-orang 
asing itu, sebab dahulu kamu pun orang asing di Mesir. 
 
NIV 18 He defends the cause of the fatherless and the widow, and loves 
the alien, giving him food and clothing. 
 19 And you are to love those who are aliens, for you yourselves were 
aliens in Egypt. 
 
NASB 18"He executes justice for the orphan and the widow, and shows 
His love for the alien by giving him food and clothing. 
 19 "So show your love for the alien, for you were aliens in the land of 
Egypt. 
 
NJB 18 He it is who sees justice done for the orphan and the widow, who 
loves the stranger and gives him food and clothing. 
 19 (Love the stranger then, for you were once strangers in Egypt.) 
  muncul dalam Ulangan 10:18-19. Bagian ini (Ulangan 10:12-22) 

memaparkan kehendak Tuhan atas Israel untuk hidup sebagai umat 
pilihan-Nya. Dalam ayat 17-18 Allah diperkenalkan sebagai Allah yang 
membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih-Nya kepada 
orang asing, sedangkan ayat 19 mengungkapkan bahwa Allah juga 
menghendaki orang Israel untuk menunjukkan kasihnya kepada orang 
asing (). Dapat dikatakan ada 2 alasan pemberian perintah untuk 

mengasihi orang asing, yaitu: 
a. Allah mengasihi orang asing ().  

b. Orang Israel mempunyai pengalaman hidup sebagai orang asing di 
Mesir. 

 
Kasih Allah kepada orang asing () diungkapkan secara nyata dengan 

pemberian makanan dan pakaian. Pemberian makanan dan pakaian ini 
yang merupakan ungkapan kasih dan perhatian Allah ini juga pernah 
dialami oleh orang Israel (Ulangan 8:3-4). Pengalaman akan kasih dan 
pemeliharaan Allah dan kehidupan sebagai orang asing dijadikan alat 
pemotivasian bagi Israel untuk mengasihi orang asing () ini.73

 

                                                 
73 Craigie, The Book of Deuteronomy, 206-7; Miller, Deuteronomy, 125. 
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 mendapat kasih dari Allah dan Allah memerintahkan orang Israel 

untuk menunjukkan kasih mereka kepada . 

 
Dalam bagian ini orang asing () dikategorikan dalam satu 

kelompok dengan anak yatim dan janda, yaitu kelompok masyarakat yang 
lemah dan tak berdaya.74 Kelompok ini biasanya juga miskin dan 
seringkali menjadi sasaran penindasan secara ekonomi dan hukum.75 
Memang penggunaan istilah orang asing () masih menunjukkan 

adanya garis pemisah dan pembedaan antara kelompok masyarakat ini 
dengan orang Israel, walaupun demikian bagian ini menunjukkan adanya 
kepedulian atau tindakan positif terhadap kelompok ini. Allah sendiri 
menyatakan kasih-Nya kepada  dan perintah Allah kepada orang 

Israel untuk menunjukkan kasih mereka kepada  , sehingga 

 mendapat kasih dari Allah dan diharapkan dari bangsa Israel juga. 

 

Ulangan 14:21 

        21 

             
             

           
              

TB 21. Janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh 
kauberikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan, 
atau boleh kaujual kepada orang asing; sebab engkaulah umat yang 
kudus bagi TUHAN, Allahmu. 
Janganlah kaumasak anak kambing dalam air susu induknya. 
 
BIS 21. Binatang yang mati dengan sendirinya tak boleh kamu makan, 
tetapi boleh di makan oleh orang asing yang tinggal di antara kamu, atau 
dijual kepada bangsa asing. Kamu adalah umat yang dikhususkan 
TUHAN, Allahmu… 
 
NIV 21. You shall not eat anything which dies of itself. You may give it to 
the alien who is in your town, so that he may eat it, or you may sell it to a 

                                                 
74 Thompson, Deuteronomy, 150. 
75 Mayes, Deuteronomy, 211. 
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foreigner, for you are a holy people to the LORD your God. You shall not 
boil a kid in its mother's milk. 
 
NASB 21. Do not eat anything you find already dead. You may give it to 
an alien living in any of your towns, and he may eat it, or you may sell it to 
a foreigner. But you are a people holy to the LORD your God. Do not 
cook a young goat in its mother's milk. 
 
NJB 21 'You must not eat any animal that has died a natural death. You 
may give it to a resident foreigner to eat, or sell it to a foreigner. For you 
are a people consecrated to Yahweh your God. 'You must not boil a kid in 
its mother's milk. 
 

  muncul dalam Ulangan 14:21. Bagian ini (Ulangan 14:3-21) 

berkaitan dengan binatang yang haram dan tidak haram. Dalam bagian ini 
 muncul bersama   . Dalam bagian ini istilah  diterjemahkan 

sebagai ‗pendatang‘, hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan Terjemahan 
Baru (TB) dalam menerjemahkan istilah , tetapi hal ini dilakukan untuk 

membuat perbedaan antara istilah  dan    yang diterjemahkan 

sebagai ‗orang asing‘. Sedangkan NJB yang biasanya menerjemahkan 
istilah  dan    sebagai ‗foreigner‘, dalam teks ini 

menerjemahkan  sebagai ‗resident foreigner‘ dan    tetap 

sebagai ‗foreigner‘. 
 
Thompson mengungkapkan bahwa melalui ayat ini dapat terlihat 

adanya 3 kelompok utama dalam masyarakat Israel, yaitu orang Israel, 
 dan   .

76
 Diizinkannya bangkai –tentu yang layak untuk 

dikonsumsi- untuk diberikan kepada ,
77

 namun dijual kepada 

   dapat menunjuk kepada kondisi dan kemampuan ekonomi yang 

berbeda antara  dan   . Christiana van Houten mengungkapkan 

bahwa  membutuhkan dukungan ekonomi, sedangkan 

                                                 
76 Thompson, Deuteronomy, 179. Hal ini berbeda dengan apa yang 

diungkapkannya tentang 3 strata masyarakat Israel, yaitu penduduk pribumi Israel, budak 
dan orang asing (). Thompson, 116. 

77 Dalam Imamat 17:14-16 tidak hanya orang Israel asli yang dilarang makan 
bangkai, tetapi juga orang asing ( ). Ibid., 179. 
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   mempunyai kemampuan ekonomi, oleh karena itu mereka 

diharapkan membayar untuk apa yang mereka dapatkan.78 Bagian ini juga 
dapat menunjuk kepada sikap perhatian yang lebih kepada  daripada 

kepada   . Melalui bagian ini nampak secara jelas adanya 

pembedaan dalam masyarakat Israel, yaitu orang Israel,  dan 

  . 

 

Ulangan 14:29 
                   

   
       

                
                   

 
                   

   
 
TB 28. Pada akhir tiga tahun engkau harus mengeluarkan segala 
persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan 
menaruhnya di dalam kotamu; 
29. maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka 
bersama-sama dengan engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda 
yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, 
supaya TUHAN, Allahmu, memberkati engkau di dalam segala usaha 
yang dikerjakan tanganmu. 
 
BIS 29 Makanan itu untuk orang Lewi, karena mereka tidak mempunyai 
tanah, dan untuk orang asing, anak yatim piatu dan para janda yang 
hidup di kota-kotamu, Mereka boleh datang dan mengambil segala yang 
mereka perlukan. Kalau kamu berbuat demikian, maka TUHAN Allahmu 
akan memberkati segala usahamu. 
 
NIV 29 so that the Levites (who have no allotment or inheritance of their 
own) and the aliens, the fatherless and the widows who live in your towns 

                                                 
78 van Houten, 81. 
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may come and eat and be satisfied, and so that the LORD your God may 
bless you in all the work of your hands. 
 
NASB 29 "And the Levite, because he has no portion or inheritance 
among you, and the alien, the orphan and the widow who are in your 
town, shall come and eat and be satisfied, in order that the LORD your 
God may bless you in all the work of your hand which you do. 
 
NJB  29 Then the Levite -- since he has no share or heritage of his own 
among you -- the foreigner, the orphan and the widow living in your 
community, will come and eat all they want. And so Yahweh your God will 
bless you in all the labours that you undertake.' 
  

 muncul dalam Ulangan 14:29. Bagian ini (Ulangan 14:28-29) 

mengatur pengumpulan dan penggunaan persembahan persepuluhan, 
khususnya pada tahun ketiga. Persembahan persepuluhan itu pada tahun 
ketiga ini dapat dinikmati oleh orang Lewi, orang asing (), anak yatim 

dan janda. Penempatan  dalam kelompok ini –khususnya anak yatim 

dan janda-  menunjuk ketergantungan mereka atas bantuan 
kesejahteraan dari masyarakat.79 Pemberian bagian persembahan 
persepuluhan bagi  sedikit banyak dapat menunjuk adanya 

pengakuan bagi  sebagai bagian komunitas, karena mereka mendapat 

perhatian sosial dari orang Israel, walaupun hal ini tidak secara penuh dan 
juga garis pemisah antara  dan orang Israel masih jelas. 

 
Ulangan 16:11, 14 
                    

  9 

     
                 

    10 
          

                                                 
79 Craigie, The Book of Deuteronomy, 234. Lewi mendapatkan bagian 

persembahan persepuluhan dengan alasan yang berbeda, yaitu mereka tidak mendapat 
bagian milik pusaka. 
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     11 

        
                

                
                    

    12 
    

                  
  13 

                 14 

               
                  

  15 

                    
       

  
 

TB 9. Tujuh minggu harus kauhitung: pada waktu orang mulai menyabit 
gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung tujuh 
minggu itu. 
10. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya Tujuh Minggu bagi 
TUHAN, Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kauberikan, 
sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu. 
11. Haruslah engkau bersukaria di hadapan TUHAN, Allahmu, engkau ini 
dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan 
hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan 
orang asing, anak yatim dan janda, yang di tengah-tengahmu, di tempat 
yang akan dipilih TUHAN, Allahmu, untuk membuat nama-Nya diam di 
sana. 
12. Haruslah kauingat, bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan 
haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. 
13. Hari raya Pondok Daun haruslah kaurayakan tujuh hari lamanya, 
apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan 
tempat pemerasanmu. 
14. Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan 
anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan 
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hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan 
janda yang di dalam tempatmu. 
15. Tujuh hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi 
TUHAN, Allahmu, di tempat yang akan dipilih TUHAN; sebab TUHAN, 
Allahmu, akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan 
dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan 
sungguh-sungguh. 
 
BIS 11. Di hadapan TUHAN Allahmu, di tempat yang dipilih-Nya, kamu 
harus bergembira bersama-sama dengan anak-anakmu, hamba-
hambamu dan orang Lewi, orang asing, anak yatim piatu dan para janda 
yang tinggal di kota-kotamu. 
14. Bersenang-senanglah bersama anak-anakmu, hamba-hambamu, 
orang Lewi, orang asing, anak yatim piatu dan para janda yang tinggal di 
kota-kotamu. 
 
NIV 11 And rejoice before the LORD your God at the place he will choose 
as a dwelling for his Name-- you, your sons and daughters, your 
menservants and maidservants, the Levites in your towns, and the aliens, 
the fatherless and the widows living among you. 
14. Be joyful at your Feast-- you, your sons and daughters, your 
menservants and maidservants, and the Levites, the aliens, the fatherless 
and the widows who live in your towns. 
 
NASB 11and you shall rejoice before the LORD your God, you and your 
son and your daughter and your male and female servants and the Levite 
who is in your town, and the stranger and the orphan and the widow who 
are in your midst, in the place where the LORD your God chooses to 
establish His name. 
14 and you shall rejoice in your feast, you and your son and your daughter 
and your male and female servants and the Levite and the stranger and 
the orphan and the widow who are in your towns. 
 
NJB 11 You must rejoice in the presence of Yahweh your God, in the 
place where Yahweh your God chooses to give his name a home, you, 
your son and your daughter, your serving men and women, the Levite 
living in your community, the foreigner, the orphan and the widow living 
among you. 
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  14 You must rejoice at your feast, you, your son and your daughter, your 
serving men and women, the Levite, the foreigner, the orphan and the 
widow living in your community. 
 

  muncul dalam Ulangan 16:11 dan 14. Bagian ini (Ulangan 

16:1-17) berkaitan dengan tiga hari raya utama, yaitu Paskah, Tujuh 
Minggu dan Pondok Daun.  muncul dalam konteks hari raya Tujuh 

Minggu dan Pondok Daun. Dalam dua hari raya ini orang Israel 
diharapkan dalam berbagi kesukaan kepada , hamba, orang Lewi, 

janda dan anak yatim. Berbagi kesukaan dalam kaitan dengan hal ini 
adalah makan bersama sebagai suatu keluarga besar atau komunitas.80 
Hal ini menunjuk adanya pengakuan bagi  sebagai bagian komunitas, 

walaupun garis pemisah antara  dan orang Israel masih jelas. 

Penempatan  dalam kelompok ini – hamba, janda dan anak yatim- 

menunjuk ketergantungan mereka atas bantuan kesejahteraan dari 
masyarakat. 
 
Ulangan 24:14, 17, 19, 20, 21 
                  

  14 
    

                 15 

             
                   

           16 

              
                17 

                   
    18 

               
                   19 

                
                  

                                                 
80 Thompson, Deuteronomy, 197. 
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     20 

                
    21 

                   22 
               

 
TB 14. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan 
menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di 
negerimu, di dalam tempatmu. 
15. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum 
matahari terbenam; ia mengharapkannya, karena ia orang miskin; supaya 
ia jangan berseru kepada TUHAN mengenai engkau dan hal itu menjadi 
dosa bagimu. 
16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak 
dihukum mati karena ayahnya; setiap orang harus dihukum mati karena 
dosanya sendiri. 
17. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim; 
juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. 
18. Haruslah kauingat, bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan 
engkau ditebus TUHAN, Allahmu, dari sana; itulah sebabnya aku 
memerintahkan engkau melakukan hal ini. 
19. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, 
maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya; itulah bagian 
orang asing, anak yatim dan janda – supaya TUHAN, Allahmu, 
memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. 
20. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-
mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi; 
itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. 
21. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah 
engkau mengadakan pemetikan sekali lagi; itulah bagian orang asing, 
anak yatim dan janda.  
22. Haruslah kauingat, bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir; 
itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. 
BIS 14.Jangan memeras orang upahan yang miskin dan berkekurangan, 
baik orang sebangsamu, maupun orang asing yang tinggal di salah satu 
kotamu, 
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17. Jangan merampas hak orang asing dan anak yatim piatu, dan jangan 
mengambil pakaian janda untuk jaminan. 
19. Apabila kamu mengumpulkan hasil tanahmu, jangan kembali untuk 
mengambil berkas gandum yang tertinggal. Gandum itu harus diberikan 
untuk orang asing, anak yatim piatu dan para janda, supaya kamu 
diberkati TUHAN Allahmu dalam segala usahamu 
20-21. Sesudah kamu sekali memetik buah zaitun dan buah anggurmu, 
janganlah kembali untuk mengumpulkan buah-buah yang tertinggal. Itu 
harus kamu biarkan untuk orang-orang asing, anak yatim piatu dan para 
janda. 
 
 
NIV 14 Do not take advantage of a hired man who is poor and needy, 
whether he is a brother Israelite or an alien living in one of your towns.  
 17 Do not deprive the alien or the fatherless of justice, or take the cloak 
of the widow as a pledge. 
 18 Remember that you were slaves in Egypt and the LORD your God 
redeemed you from there. That is why I command you to do this. 
 19 When you are harvesting in your field and you overlook a sheaf, do not 
go back to get it. Leave it for the alien, the fatherless and the widow, so 
that the LORD your God may bless you in all the work of your hands. 
 20 When you beat the olives from your trees, do not go over the branches 
a second time. Leave what remains for the alien, the fatherless and the 
widow. 
 21 When you harvest the grapes in your vineyard, do not go over the 
vines again. Leave what remains for the alien, the fatherless and the 
widow. 
 22 Remember that you were slaves in Egypt. That is why I command you 
to do this. 
 
NASB 14 "You shall not oppress a hired servant who is poor and needy, 
whether he is one of your countrymen or one of your aliens who is in your 
land in your towns. 
17 "You shall not pervert the justice due an alien or an orphan, nor take a 
widow's garment in pledge. 
 18 "But you shall remember that you were a slave in Egypt, and that the 
LORD your God redeemed you from there; therefore I am commanding 
you to do this thing. 
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 19 "When you reap your harvest in your field and have forgotten a sheaf 
in the field, you shall not go back to get it; it shall be for the alien, for the 
orphan, and for the widow, in order that the LORD your God may bless 
you in all the work of your hands. 
 20 "When you beat your olive tree, you shall not go over the boughs 
again; it shall be for the alien, for the orphan, and for the widow. 
 21 "When you gather the grapes of your vineyard, you shall not go over it 
again; it shall be for the alien, for the orphan, and for the widow. 
 22 "And you shall remember that you were a slave in the land of Egypt; 
therefore I am commanding you to do this thing. 
 
NJB 14 'You must not exploit a poor and needy wage-earner, be he one of 
your brothers or a foreigner resident in your community.  
 17 'You must not infringe the rights of the foreigner or the orphan; you 
must not take a widow's clothes in pledge. 
 18 Remember that you were once a slave in Egypt and that Yahweh your 
God redeemed you from that. That is why I am giving you this order. 
 19 'If, when reaping the harvest in your field, you overlook a sheaf in that 
field, do not go back for it. The foreigner, the orphan and the widow shall 
have it, so that Yahweh your God may bless you in all your undertakings. 
 20 'When you beat your olive tree, you must not go over the branches 
twice. The foreigner, the orphan and the widow shall have the rest. 
 21 'When you harvest your vineyard, you must not pick it over a second 
time. The foreigner, the orphan and the widow shall have the rest. 
 22 'Remember that you were once a slave in Egypt. That is why I am 
giving you this order.' 
 

  muncul dalam Ulangan 24:14, 17, 19, 20, 21. Bagian ini 

(Ulangan 24:6-22) mengungkapkan hukum yang berkaitan dengan 
pelindungan terhadap sesama manusia. Dalam Ulangan 24:14 
 dikaitkan dengan pekerja harian yang miskin dan menderita. 

Larangan untuk tidak memeras pekerja harian ini dikenakan baik orang 
Israel sendiri, maupun .  
  

Ulangan 24:17 mengungkapkan larangan  untuk tidak memperkosa 
hak orang asing (), anak yatim dan janda. Ungkapan ‗jangan 

memperkosa hak‘ (    ) menimbulkan pertanyaan tentang 
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apa yang menjadi hak kelompok ini. Kemungkinan hak di sini adalah hak 
untuk mendapatkan perlindungan dan pertolongan. Larangan dalam ayat 
17 ini dikaitkan dengan pengalaman Israel sebagai budak di Mesir dan 
karya pembebasan Allah atas mereka dari perbudakan di Mesir 
(                  
     
              -ayat 18). 

 Ulangan 24:19-21 mengungkapkan perintah untuk menyisakan hasil 
panen kepada orang asing (), anak yatim dan janda. Hukum ini 

mengimplikasikan kondisi ekonomi dan sosial kelompok orang asing, anak 
yatim dan janda serta perintah untuk peduli terhadap kondisi mereka yang 
memprihatinkan. Perintah dalam ayat 19-21 ini dikaitkan dengan alasan 

                  (berkat Tuhan atas 

mereka -ayat 19) dan                   
               (pengalaman Israel 

sebagai budak di Mesir - ayat 22). 
 
Ulangan 26:11 
                     

 10 
                  

 
                    11 

             
 

TB 10. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang 
telah Kauberikan kepadaku, ya TUHAN. 
Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan TUHAN, Allahmu; 
engkau harus sujud di hadapan TUHAN, Allahmu. 
11. dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di 
tengah-tengahmu bersukaria karena segala yang baik yang diberikan 
TUHAN, Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. 
 
BIS 11. Bersyukurlah untuk segala rezeki yang telah diberikan TUHAN, 
Allahmu kepadamu dan keluargamu. Ajaklah orang Lewi dan orang asing 
yang tinggal di antara kamu ikut dalam perayaan itu. 
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NIV11 And you and the Levites and the aliens among you shall rejoice in 
all the good things the LORD your God has given to you and your 
household. 
 
NASB 11 and you and the Levite and the alien who is among you shall 
rejoice in all the good which the LORD your God has given you and your 
household. 
 
NJB 11 You must then rejoice in all the good things that Yahweh your God 
has bestowed on you and your family-you, the Levite and the foreigner 
living with you. 
 

 muncul dalam Ulangan 26:11. Bagian ini (Ulangan 26:1-11) 

mengungkapkan persembahan hasil pertama dari hasil pertanian orang 
Israel. Orang Israel diperintahkan untuk membawa persembahan hasil 
pertama ini di hadapan Tuhan di mana mereka, orang Lewi dan orang 
asing () dapat juga menikmati bersama. 

 
Ulangan 26:12, 13 
                   

   12 
                 

     
               

  13 

            
               

       
 

TB 12. apabila dalam tahun yang ketiga tahun persembahan 
persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan 
persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya 
kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim dan kepada janda, supaya 
mereka dapat makan di tempatmu dan menjadi kenyang. 
13. Dan haruslah engkau berkata di hadapan TUHAN, Allahmu: Telah 
kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah kuberikan 
kepada orang Lewi, dan kepada orang asing, anak yatim dan kepada 
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janda, tepat seperti perintah yang telah Kauberikan kepadaku. Tidak 
kulangkahi atau kulupakan sesuatu dari perintah-Mu itu. 
 
BIS 12. Tiap tahun yang ketiga kamu harus memberikan persembahan 
sepersepuluhan, yaitu sepersepuluh dari hasil tanahmu kepada imam 
Lewi, orang asing, anak yatim piatu dan janda, sehingga di dalam setiap 
kotamu mereka mendapat makanan yang mereka perlukan. Kalau sudah, 
13. berkatalah keapda TUHAN Allahmu, ‗Dari sepersepuluh hasil tanah 
yang harus dipersembahkan kepada-Mu, TUHAN, tidak sedikit pun 
tertinggal di rumah saya; semuanya sudah saya berikan kepada orang 
Lewi, orang asing, anak yatim piatu dan janda, seperti yang 
diperintahkan Tuhan Allahku kepada saya…. 
NIV 12 When you have finished setting aside a tenth of all your produce in 
the third year, the year of the tithe, you shall give it to the Levite, the alien, 
the fatherless and the widow, so that they may eat in your towns and be 
satisfied. 
 13 Then say to the LORD your God: "I have removed from my house the 
sacred portion and have given it to the Levite, the alien, the fatherless and 
the widow, according to all you commanded. I have not turned aside from 
your commands nor have I forgotten any of them. 
NASB 12 "When you have finished paying all the tithe of your increase in 
the third year, the year of tithing, then you shall give it to the Levite, to the 
stranger, to the orphan and to the widow, that they may eat in your towns, 
and be satisfied. 
 13 "And you shall say before the LORD your God, 'I have removed the 
sacred portion from my house, and also have given it to the Levite and the 
alien, the orphan and the widow, according to all Thy commandments 
 
NJB 12 'In the third year, the tithing year, when you have finished taking 
the tithe of your whole income and have given it to the Levite, the 
foreigner, the orphan and the widow so that, in your towns, they may eat 
to their heart's content, 
 13 in the presence of Yahweh your God, you must say: "I have cleared 
my house of what was consecrated. Yes, I have given it to the Levite, the 
foreigner, the orphan and the widow, in accordance with all the 
commandments you have imposed on me, neither going beyond your 
commandments nor neglecting them. 
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  muncul dalam Ulangan 26:12, 13. Bagian ini (Ulangan 26:12-

13) berkaitan dengan persembahan persepuluhan. Persembahan 
persepuluhan itu dapat dinikmati oleh orang Lewi, orang asing (), anak 

yatim dan janda di tempat mereka berada. 
 
Ulangan 27:19 
                        

    19   

 
TB 19. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak 
yatim dan janda. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata: Amin! 
 
BIS 19. ‗Terkutuklah orang yang merampas hak orang asing, anak yatim 
piatu dan janda.‘  
 
NIV 19 "Cursed is the man who withholds justice from the alien, the 
fatherless or the widow." Then all the people shall say, "Amen!" 
 
NASB 19 'Cursed is he who distorts the justice due an alien, orphan, and 
widow.' And all the people shall say, 'Amen.' 
 
NJB 19 "Accursed be anyone who violates the rights of the foreigner, the 
orphan and the widow." And the people must all say, Amen. 
 
  muncul dalam Ulangan 27:19. Bagian ini (Ulangan 27:11-26) 

mengungkapkan kedua belas ucapan kutuk, yang di antaranya adalah 
kutukan bagi mereka yang memperkosa hak orang asing (), anak 

yatim dan janda. Kutuk –sebagaimana berkat – merupakan bagian tetap 
dari pola perjanjian dalam dunia Timur Tengah kuna.81 Bentuk kutukan 
bagi mereka yang memperkosa hak orang asing (), anak yatim dan 

janda merupakan wujud keseriusan Allah dalam memberikan 
perlindungan dan menunjukkan kepedulian-Nya terhadap kelompok ini. 
Bahkan kutukan terhadap perampasan hak kelompok ini disejajarkan 
dengan kutukan terhadap pembuatan patung, ketidakhormatan terhadap 

                                                 
81 Walter Harrelson, The Ten Commandments and Human Rights (Philadelphia: Fortress 
Press, 1980), 27. 
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orang tua, perzinahan baik berupa ‗incest‘ atau ‗bestiality‘, pembunuhan, 
suap atau dengan kata lain adanya kemiripan dengan 10 hukum atau 
Dekalog.82 Duane L. Christensen membagi 12 kutukan ini dalam : 
 A First curse: on relations with God (making images of God)   v. 15 
 B        Four curses on social sins                                            vv. 16-19  
   X        Four curses on sexual sins (incest and bestiality)   vv. 20-23 
 B‘ Two curses on social sins              vv. 24-25 

A‘ Summary curse: on relations with God (keeping the Torah)   v. 2683 
 
Walaupun yang menjadi sentral bagian kutuk ini adalah kutukan terhadap 
dosa seksual,84 namun adanya ucapan kutuk terhadap orang yang 
memperkosa hak orang asing setidaknya menunjukkan adanya 
perlindungan dan kepedulian Allah terhadap orang asing (). 
 
Ulangan 29:11(MT ayat 10) 

                9 

               
  

               
    10 

                11 

           
                 

  12 

                
        

 
TB 10. Kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan TUHAN, Allahmu: 
para kepala sukumu, para tua-tuamu dan para pengatur pasukanmu, 
semua laki-laki Israel, 
11. anak-anakmu, perempuan-perempuanmu dan orang-orang asing 
dalam perkemahanmu, bahkan tukang-tukang belah kayu dan tukang-
tukang timba air di antaramu, 

                                                 
82 Ibid., 26-32. 

83 Duane L. Christensen, Deuteronomy 21:10-34:12. WBC. 6b (Nashville: Thomas 
Nelson Publishers, 2002), 660. 

84 Ibid., 663. 
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12. untuk masuk ke dalam perjanjian TUHAN, Allahmu, yakni sumpah 
jani-Nya, yang diikat TUHAN, Allahmu, dengan engkau pada hari ini, 
13. supaya Ia mengangkat engkau sebagai umat-Nya pada hari ini dan 
supaya Ia menjadi Allah-mu, seperti yang difirmankan-Nya kepadamu dan 
seperti yang dijanjikan-Nya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, 
yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub. 
 
BIS 11. wanita, anak-anak, dan semua orang asing yang tinggal di antara 
kamu dan membantu kamu memotong kayu dan memikul air. 
 
NIV 11 together with your children and your wives, and the aliens living in 
your camps who chop your wood and carry your water. 
 
NASB 11. your little ones, your wives, and the alien who is within your 
camps, from the one who chops your wood to the one who draws your 
water, 
 
NJB 10 with your children and your wives (and the foreigner too who is in 
your camp, be he your wood-cutter or your water-carrier), 
 
  muncul dalam Ulangan 29:11. Bagian ini (Ulangan 29) berkaitan 

dengan pembaharuan perjanjian Allah dengan Israel. Dalam ayat 10-12 
mengungkapkan mereka yang terlibat dalam pembaharuan perjanjian ini, 
yaitu kepala suku, tua-tua, pengatur pasukan, laki-laki, anak-anak, 
perempuan, orang asing () dan hamba -tukang belah kayu serta 

tukang timba air-. Penerjemah TB memahami bentuk partisip  
       dalam penggunaan substantival 

(substantival use), 85  sehingga        dan 

       merupakan dua bagian yang 

terpisah, yaitu kelompok orang asing dan kelompok ‗tukang belah kayu 
dan timba air‘. Sedangkan penerjemah BIS, NIV, NASB, NJB 
memahaminya dalam penggunaan relatif (relative use),86 sehingga 

       memberikan keterangan lebih 

                                                 
85 Band. Bruce K. Waltke and M. O‘Connor, An Introduction to Biblical Hebrew 

Syntax (Winona Lake: Eisenbraus, 1990), 614-9. 
86 Ibid., 621-3. 
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lanjut dari       , sehingga terjemahan bagian ini 

adalah orang asing dalam perkemahanmu yang memotong kayu dan 
menimba air. Penulis sendiri lebih menerima bagian ini sebagai 
penggunaan substantival –sebagaimana TB-. Juga adanya tanda baca 
‗atnakh‘ memberikan petunjuk terpisahnya bagian ‗orang-orang asing 
dalam perkemahanmu‘ dengan bagian ‗tukang-tukang belah kayu dan 
tukang-tukang timba air di antaramu‘. 

 
Dalam kaitan dengan pemunculan  dalam konteks upacara 

pembaharuan perjanjian (Ulangan 29:11) ada beberapa pendapat 
dikemukankan oleh para ahli. Craigie menempatkan ‗tukang belah kayu‘ 
dan ‗tukang timba air‘ dalam Ulangan 29:11 sebagai bagian dari ‗orang 
asing‘ ().87

 Ridderbos berpendapat bahwa ‗orang asing‘ () dalam 

Ulangan 29:11 adalah orang Mesir yang keluar bersama dengan orang 
Israel (Keluaran 12:38) dan orang Midian (Bilangan 10:29)88 Christiana 
van Houten berpendapat bahwa  dalam Ulangan 29:11 dan 31:12  

tidak sama dengan dengan  yang muncul dalam bagian kitab Ulangan 

lainnya.89 Orang asing () dalam Ulangan 29:11 adalah orang Gibeon 

yang mempunyai hubungan legal dengan Israel pada zaman Yosua.90 
Alasan van Houten adalah kesamaan istilah ‗tukang belah kayu‘ dan 
‗tukang timba air‘ dalam Ulangan 29:11 dan Yosua 9:21, 23, 27.91 Istilah 
‗orang asing‘ () dalam Ulangan 29:11 djelaskan lebih lanjut atau 

diperjelas dengan keterangan ‗tukang belah kayu‘ dan ‗tukang timba air‘.  
  
 Pendapat yang mengidentifikasi ini ‗orang asing‘ () dalam Ulangan 

29:11 sebagai orang Gideon merupakan upaya untuk mengatasi problem 
keunikan pemunculan  dalam upacara pembaharuan perjanjian, yang 

biasanya eksklusif untuk orang Israel saja.  dalam bagian ini tidak 

sama dengan dengan  yang muncul dalam bagian kitab Ulangan 

lainnya.  dalam Ulangan 29:11 ini bukan hanya orang asing yang telah 

lama tinggal bersama dengan orang Israel yang perlu ditolong dan 

                                                 
87 Craigie, The Book of Deuteronomy, 357. 
88 Ridderbos, Deuteronomy, 265. 
89 van Houten, 105.  
90 Ibid. 
91 Ibid., 102-4. 
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diperhatikan, tetapi mereka adalah orang asing yang mempunyai 
pengalaman historis dengan Israel sejak awal atau telah mengikat 
perjanjian dengan Israel.  

 
Penulis sendiri berpendapat bahwa  dalam Ulangan 29:11 adalah 

orang asing yang sama dengan dengan  yang muncul dalam bagian 

kitab Ulangan lainnya di mana mereka telah lama tinggal bersama dengan 
orang Israel yang perlu ditolong dan diperhatikan, sedangkan istilah 
‗tukang belah kayu‘ dan ‗tukang timba air‘ dalam Ulangan 29:11 dapat saja 
menunjuk kepada orang Gibeon (Yosua 9).92 
Dapat saja bagian ini menginformasikan bahwa kelompok  sendiri 

dapat saja terbagi lagi dalam kelompok-kelompok yang lain, sebagaimana 
dalam bagian ini ada kelompok ‗tukang belah kayu‘ dan ‗tukang timba air‘. 
 
Ulangan 31:12 

         9 

                 
             

                  
  10 

   
                    11 

                  
      

                
    12 

                   
   

              

                                                 
92 Pemisahan  dengan ‗tukang belah kayu‘ dan ‗tukang timba air‘ dalam Ulangan 

29:11 diakibatkan oleh pemahaman penulis bahwa  
       dalam partisip penggunaan substantival (substantival 

use), 92  sehingga        dan 
       merupakan dua bagian yang terpisah, yaitu kelompok 

orang asing dan kelompok ‗tukang belah kayu dan timba air‘. 
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TB 9. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannyalah 
kepada imam-imam bani Lewi, yang mengangkut tabut perjanjian TUHAN, 
dan kepada segala tua-tua Israel. 
10. Dan Musa memerintahkan kepada mereka, demikian: ―Pada akhir 
tujuh tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan 
hutang, yakni hari raya Pondok Daun,  
11. apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat TUHAN, 
Allahmu, di tempat yang akan dipilih-Nya, maka haruslah engkau 
membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel.  
12. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan dan anak-anak, 
dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka 
mendengarnya dan belajar takut akan TUHAN, Allahmu, dan mereka 
melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini, 
13. dan supaya anak-anak mereka, yang tidak mengetahuinya, dapat 
mendengarnya dan belajar takut akan TUHAN, Allahmu, - selama kamu 
hidup di tanah, ke mana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk 
mendudukinya.‖ 
 
BIS 12. Suruhlah semua orang laki-laki, perempuan dan anak-anak serta 
orang asing yang tinggal di kota-kotamu berkumpul untuk mendengar 
pembacaan itu, supaya…. 
 
NIV 12 Assemble the people-- men, women and children, and the aliens 
living in your towns-- so they can listen and learn to fear the LORD your 
God and follow carefully all the words of this law. 
 
NASB 12 "Assemble the people, the men and the women and children 
and the alien who is in your town, in order that they may hear and learn 
and fear the LORD your God, and be careful to observe all the words of 
this law. 
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NJB 12 Call the people together, men, women, children, and the 
foreigner residing with you, so that, hearing it, they may learn to fear 
Yahweh your God and keep and observe all the words of this Law. 
 

 muncul dalam Ulangan 31:12. Bagian ini (Ulangan 31:9-13) 

berkaitan dengan pembacaan hukum Taurat pada perayaan hari raya 
Pondok Daun di tahun Sabat. Taurat Tuhan ini dibacakan di depan 
seluruh orang Israel, yaitu laki-laki, perempuan, anak-anak dan orang 
asing (). Christiana van Houten berpendapat bahwa  dalam 

Ulangan 31:12 adalah orang asing –seperti orang Gibeon- dan mereka 
juga berkewajiban untuk memelihara hukum Musa.93 Pendapat ini 
merupakan upaya untuk mengatasi problem keunikan pemunculan 
 dalam upacara kultus, yang biasanya eksklusif untuk orang Israel 

saja. Van Houten menempatkan orang Gibeon sebagai orang asing yang 
mempunyai pengalaman historis dengan Israel sejak awal atau telah 
mengikat perjanjian dengan Israel, sehingga mereka mendapatkan 
kesempatan untuk dilibatkan dalam upacara ini. 

 
Penulis sendiri berpendapat bahwa tidak ada alasan yang kuat untuk 

membedakan  dalam bagian ini tidak sama dengan dengan  yang 

muncul dalam bagian kitab Ulangan lainnya. Keunikan dalam bagian ini, 
yaitu dilibatkannya  dalam upacara kultus, yang biasanya eksklusif 

untuk orang Israel saja. 
 

Jadi istilah  dalam TB atau BIS diterjemahkan umumnya 

diterjemahkan sebagai ‗orang asing‘, kecuali dalam Ulangan 14:21 TB 
menerjemahkannya sebagai ‗pendatang‘. Sedangkan dalam terjemahan 
bahasa Inggris lebih beragam di mana  diterjemahkan sebagai ‗alien‘, 

‗sojourner‘, ‗foreigner‘,‗resident foreigner‘dan ‗stranger‘. 
 
Konteks Pemunculan  dalam kitab Ulangan 

 
Berdasarkan penyelidikan terhadap pemunculan  dalam kitab 

Ulangan diketemukan bahwa  muncul dalam beberapa konteks, yaitu: 

                                                 
93 Van Houten, 106. 
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Hukum persembahan  

Dalam kaitan dengan hukum persembahan  muncul dalam 

konteks, yaitu: 
a. Persepuluhan (Ulangan 14:29; 26:12, 13) 
b. Persembahan pertama (Ulangan 26:11) 

Ulangan 14:22-29 mengungkapkan perihal persembahan persepuluhan. 
Dalam ayat 22-27 persembahan persepuluhan ini dinikmati oleh mereka 
yang membawa persembahan bersama dengan orang Lewi di tempat 
yang dipilih oleh Tuhan. Sedangkan ayat 28-29 (begitu dalam Ulangan 
26:12-13) mengungkapkan pada tahun ketiga persembahan persepuluhan 
ini dinikmati bersama dengan orang Lewi, anak yatim, janda dan orang 
asing () di kota atau tempat mereka masing-masing. Ulangan 26:1-11 

mengungkapkan perintah untuk mempersembahkan hasil pertama 
pertanian mereka untuk dibawa ke tempat yang dipilih oleh Tuhan di mana 
persembahan itu dapat dinikmati mereka bersama dengan orang Lewi dan 
orang asing () (ayat 10-11). 

 
Tidak diungkapkan bahwa mereka –anak yatim, janda dan orang 

asing- harus memberi persembahan-persembahan ini, tetapi yang jelas 
mereka mendapatkan kesempatan untuk menikmatinya. Paling tidak dari 
persembahan-persembahan ini kelompok ini mendapatkan bantuan. 

Harold V. Bennett mengungkapkan kemungkinan adanya 
penyelewengan dalam mendistribusian persembahan ini bagi kelompok 
ini.94 Ia juga mempermasalahkan mengapa bantuan ini tidak berupa benih, 
tanah, ternak atau alat pertanian yang dapat menyebabkan kelompok ini 
dapat belajar mandiri.95 Tentang adanya penyelewengan dalam 
pendistribusian dapat saja terjadi, namun hal ini harus dilihat sebagai 
sesuatu yang interaksi tidak adil yang bersifat ‗accidental‘ (tidak tersistem, 
tetapi merupakan suatu kasus) atau ‗systematic‘(suatu pola yang 
tersistem). Dalam bukunya ini Bennett berpandangan bahwa hukum-
hukum yang ada merupakan upaya kelompok elit penguasa untuk ‗tetap 
menindas kelompok ini secara sistematis‘. Bagi penulis hukum-hukum 

                                                 
94 Bennett hanya membahas perihal persembahan persepuluhan . Harold V. 

Bennett, Injustice Made Legal (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 
2002), 89, 121-2. 

95 Ibid., 120-1. 
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yang ada tetap bertujuan untuk membantu dan meringankan penderitaan 
kelompok ini, walaupun dalam pelaksanaannya dapat saja terjadi 
penyelewengan baik bersifat ‗accidental‘ ataupun ‗systematic‘. Yang 
menjadi permasalahan bukanlah hukumnya, tetapi oknum pelaksanaan 
hukum itu. Adapun wujud bantuan yang tepat –‗tidak memberi ikan, tetapi 
memberi kail‘ - memang tidak dapat ditemukan dalam hukum-hukum ini, 
tetapi semangat utama dalam hukum-hukum ini adalah upaya menolong 
untuk meringankan penderitaan kelompok ini. 
 

Jadi melalui hukum persembahan terlihat adanya upaya menolong 
dan perhatian terhadap orang asing () dalam keterpurukan mereka. 

 
Hukum tentang kultus 
 

Dalam kaitan dengan hukum persembahan  muncul dalam 

beberapa konteks, yaitu: 
a. Hari Sabat (Ulangan 5:14) 
b. Makanan haram dan tidak haram (Ulangan 14:21) 
c. Hari Raya Tujuh Minggu dan Pondok Daun (Ulangan 16:11, 14) 
d. Pembaharuan Perjanjian (Ulangan 29:11) 
e. Pembacaan Taurat pada tahun Sabat (Ulangan 31:12) 

Dalam kaitan dengan hukum makanan haram dan tidak haram 
(Ulangan 14:21)  lebih diuntungkan dari   , karena  dapat 

memperoleh bangkai –tentu layak untuk dikonsumsi- secara cuma-cuma, 
namun    harus membelinya.  

 
Dalam kaitan dengan hari Sabat, hari raya Tujuh Minggu dan Pondok 

Daun  tidak  terlibat langsung atau wajib terlibat dalam kultus ini, 

namun mereka memperoleh manfaat dari penghayatan orang Israel 
terhadap kultus ini. Di hari Sabat mereka dapat berhenti bekerja dan 
beristirahat. Christiana van Houten mengungkapkan bahwa dengan 
hukum Sabat ini orang Israel dituntut untuk bermurah hati dan tidak 
mengambil keuntungan dari orang asing yang dalam kedudukan yang 
terjepit dengan memaksa mereka bekerja pada hari Sabat.96 Di perayaan 
hari raya Tujuh Minggu dan Pondok Daun  mendapatkan kesempatan 

                                                 
96 Van Houten, The Alien in Israel Law, 92. 
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untuk bergembira dan makan bersama, sedangkan dalam perayaan 
Paskah  tidak dilibatkan. Dalam kaitan dengan hal ini Christiana Van 

Houten mengungkapkan adanya perbedaan hakiki antara hari raya 
Paskah dengan hari raya Tujuh Minggu dan Pondok Daun. Pada hari raya 
Tujuh Minggu dan Pondok Daun orang Israel mensyukuri karya Allah yang 
memberkati pertanian mereka, sehingga mereka dapat panen.97 
Sedangkan hari raya Paskah memperingati karya Allah di mana Ia 
menciptakan bangsa Israel sebagai suatu umat yang terpisah dari yang 
lain.98 Pengikutsertaan orang asing () dalam perayaan hari raya Tujuh 

Minggu dan Pondok Daun masih memungkinkan, karena kedua hari raya 
ini lebih bersifat umum, sedangkan pada hari raya Paskah orang asing 
() tidak diikutsertakan, karena mereka tidak mempunyai sejarah yang 

sama dengan bangsa Israel.99 
  
 Bennett berpendapat bahwa sentralisasi pengumpulan dan 
pembagian persepuluhan serta sentraliasai tempat perayaan hari besar 
keagamaan justru menambahkan penderitaan dan kesulitan golongan 
janda, orang asing dan yatim.100 Datang dan menempuh perjalanan ke 
pusat tempat ibadah yang ditentukan menempatkan golongan ini dalam 
bahaya pembunuhan, penculikan, pemerkosaan, perampok dan yang 
sejenisnya.101 Ia juga menyinggung jangka waktu 7 hari perayaaan 
Pondok Daun juga menambah kesulitan golongan janda, orang asing dan 
yatim.102 
 

Kelompok ini diperhadapkan dengan bahaya dan kebutuhan biaya 
dalam melakukan perjalanan dari tempat mereka menuju tempat yang 
ditentukan untuk mendapatkan bantuan itu.103 Hal inilah yang 
menyebabkan Bennet berkeyakinan bahwa hukum-hukum itu dibuat 
bukannya untuk memperingan penderitaan kelompok ini, tetapi justru 

                                                 
97 Ibid., 89-90. 
98 Ibid., 91. 
99 Ibid., 90. 
100 Bennett, Injustice Made Legal , 118-9. 
101 Bennett. Injustice Made Legal, 118. 
102 Ibid., 119-20. 
103 Ibid. 
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makin menambahkan penderitaan kelompok ini. Ia berkeyakinan bahwa 
hukum-hukum ini hanya memikirkan kepentingan elit penguasa. 
 
 Hal yang diungkapkan Bennet ini memang perlu diperhatikan, namun 
asumsi dasar penulis bahwa hukum-hukum ini ada dengan tujuan 
memberikan manfaat bagi kelompok yang terpuruk ini dan bukannya 
justru makin menjadikan mereka makin terpuruk. Tentu institusi yang 
mengatur pelaksanaan hukum ini akan memikirkan pelaksanaan yang 
baik dengan memperhatikan dan memperhitungkan situasi dan kondisi 
kelompok janda, anak yatim dan orang asing. Hal lain yang perlu diingat 
adalah hukum-hukum Perjanjian Lama – termasuk dalam kitab Ulangan- 
bukanlah suatu hukum negara (‗state laws‘). Penulis menyetujui pendapat 
dasar Noth yang memaparkan bahwa hukum dalam kehidupan bangsa 
Israel bukanlah suatu hukum negara (‗state laws‘), walaupun dalam  
konteks Timur Dekat kuna hukum merupakan suatu hukum negara (‗state 
laws‘).104 Israel tidak mempunyai tradisi pembuatan hukum oleh raja atau 
penguasa, tetapi justru raja atau penguasa diatur oleh hukum yang 
diyakini sebagai kehendak Allah. Hukum Perjanjian Lama diturunkan 
dengan keyakinan bahwa hukum berasal ilahi dan diberikan dalam 
konteks perjanjian antara Allah dan Israel sebagai umat-Nya. Pendapat 
yang senada juga diungkapkan oleh Frank Crűsemann. Ia 
mengungkapkan bahwa pendahuluan dan penutup dokumen legal Timur 
Dekat kuna menunjukkan bahwa hukum itu berasal dari raja dan berfungsi 
sebagai ‗state laws‘, sedangkan hukum Israel diyakini sebagai perkataan 
Ilahi.105  R. Norman Whybray berpendapat bahwa hukum dalam Timur 
Dekat kuna berfungsi sebagai ‗laws of the state‘ dan raja adalah ‗the 
lawgiver‘, tetapi dalam Perjanjian Lama hukum diberikan Allah kepada 
umat dalam konteks perjanjian.106 M.J. Selman mengungkapkan bahwa 
karakter utama hukum Perjanjian Lama bersifat teologis, oleh karena 

                                                 
104 Martin Noth, The Laws in the Pentateuch and other Studies.  Translated by D.R. 

Ap-Thomas (London: SCM Press LTD, 1984) 
105 Frank Crűsemann, The Torah. Translated by Allan W. Mahnke (Minneapolis: 

Fortress Press, 1996), 15. 
106 R. Norman Whybray, Introduction to the Pentateuch (Grand Rapids: Wm. B. 

Eerdmans Publishing Co., 1995), 107-9. 
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diberikan dalam konteks perjanjian Allah dan umat-Nya.107 Dengan 
keyakinan bahwa hukum-hukum itu bukanlah ‗state laws‘, tetapi ‗divine 
laws‘, maka hukum-hukum itu pasti berupaya mengatur kehidupan 
komunitas Israel sebaik mungkin dan tentunya bukan berpihak kepada 
para elit penguasa saja. Memang dalam pelaksanaannya dapat saja 
hukum itu ‗dibengkokkan‘ untuk kepentingan elit penguasa, tetapi secara 
hakiki hukum ini diberikan untuk kebaikan komunitas umat. 
 

Dalam upacara pembaharuan perjanjian nampaknya  dilibatkan 

dalam upacara kultus ini. Pemunculan  dalam bagian ini unik, karena 

mereka terlibat dalam upacara pembaharuan perjanjian Allah dan Israel 
yang mana biasanya perjanjian Allah itu eksklusif dengan Israel. Begitu 
juga dalam pembacaan Taurat pada tahun Sabat dilibatkannya  juga 

unik, karena biasanya  hanya mendapat manfaat ekonomis dari acara 

kultus, tetapi dalam bagian ini  diharapkan dapat juga belajar takut 

akan Tuhan. 
 

Di satu sisi dilibatkannya  dalam upacara pembaharuan 

perjanjian (Ulangan 29:11) dan pembacaan Taurat pada tahun Sabat 
(Ulangan 31:12) menunjuk semakin ‗dekatnya‘ mereka dengan orang 
Israel, namun di sisi lain penggunaan istilah orang asing () tetap 

menunjuk adanya keterpisahan yang jelas di antara keduanya. 
 bukanlah orang Israel.  dan mereka tetap orang asing. 

Jadi dalam kaitan hukum kultus orang asing () ini secara umum 

tidak  terlibat langsung dalam kultus ini, namun mereka memperoleh 
manfaat dari penghayatan orang Israel terhadap kultus ini.  bukanlah 

orang Israel.  tetap orang asing, namun mereka tidak seasing 

  , karena dalam batas-batas tertentu  dapat menikmati apa 

yang dinikmati oleh orang Israel dan yang tidak dinikmati oleh   . 

 
Hukum Perlindungan dan Pertolongan 
  

                                                 
107 M.J. Selman, ―Law‖, Dictionary of Old Testament: Pentateuch. Edited by T. 

Desmond Alexander and David W. Baker (Downers Grove: InterVarsity Press, 2003), 
509. 
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 Dalam kaitan dengan hukum perlindungan   muncul dalam 

beberapa konteks, yaitu: 
a. Penerapan prinsip keadilan dalam pengadilan (Ulangan 1:16-17; 

10:18-19) 
b. Pemberian upah (Ulangan 24:14) 
c. Perlindungan hak (Ulangan 24:17, 18) 
d. Pengambilan sisa panen (Ulangan 24:19-21) 
Hukum-hukum ini dilatar belakangi status sosial dan ekonomi  yang 

kurang menguntungkan, karena seringkali mereka adalah kelompok yang 
miskin dan tertindas. Hukum perlindungan hak dan penyisaan hasil panen 
secara sengaja diharapkan dalam menolong  bersama dengan anak 

yatim dan janda dalam kemiskinan mereka. Secara jelas diungkapkan 
bahwa motivasi atau alasan penghayatan hukum itu dikaitkan dengan 
pengalaman perbudakan Israel di Mesir (Ulangan 24:18, 22) dan karya 
penebusan Allah atas Israel dari perbudakan Mesir (Ulangan 24:18). 
Pengalaman menderita sebagai budak dan karya Allah menjadi ‗spririt‘ 
untuk berempati dan bersimpati dengan , anak yatim dan janda dalam 

terpurukannya.  
 

Dalam kaitan hukum pemberian upah (Ulangan 24:14) Christiana van 
Houten mengungkapkan bahwa walaupun pembedaan etnis tetap ada 
antara orang Israel dengan orang asing (), namun tuntutan perlakuan 

yang sama kepada kedua kelompok ini menunjukkan perlakuan yang 
semestinya -tidak menahan upah harian- lebih didasarkan atas status 
sosio-ekonomi daripada identitas etnis.108 Dalam kaitan dengan penyisaan 
panen Christiana van Houten mengungkapkan bahwa kemurahan hati 
Allah yang menyebabkan keberhasilan panen hendaknya mendorong 
orang Israel untuk bermurah hati kepada , anak yatim dan janda.109 

Dalam kaitan dengan perlindungan hak , anak yatim dan janda van 

Houten mengungkapkan bahwa walaupun orang Israel dan  tidak 

mempunyai status sosial yang sederajat, namun di hadapan hukum 
mereka mempunyai status yang sederajat.110 Walaupun dalam 
kenyataannya tuntutan dan tanggung jawab atas hukum itu lebih ditujukan 

                                                 
108 Van Houten, The Alien in Israel Law 94. 
109 Ibid., 97. 
110 Ibid. 
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kepada orang Israel dan bukan kepada .111  bergantung kepada 

ketaatan Israel kepada hukum ini.112 Oleh karena itu hukum-hukum ini 
bertujuan untuk melindungi dan menjaga  untuk tidak makin terpuruk. 

 
Melalui hal-hal di atas penulis berpendapat bahwa hukum-hukum ini 

diciptakan dengan tujuan untuk menolong , anak yatim dan janda 

dalam terpurukannya, oleh karena itu penulis tetap menolak pendapat 
Bennett yang mengungkapkan bahwa hukum-hukum ini justru 
memperburuk kondisi , anak yatim dan janda.113 Dalam kaitan dengan 

larangan pengambilan pakaian seorang janda sebagai jaminan, Bennett 
berpendapat bahwa larangan ini justru menghambat seorang janda untuk 
mendapatkan pinjaman, oleh karena tidak adanya lagi barang yang dapat 
dijadikan sebagai jaminan.114 Dalam kaitan dengan hukum penyisaan 
panen ini (Ulangan 24:19-22) Bennett mengungkapkan bahwa hukum ini 
justru merendahkan  bersama dengan anak yatim dan janda serta 

menempatkan mereka sebagai kelompok masyarakat yang hanya 
menerima bantuan, konsumer dan parasit.115 Penerapan hukum-hukum 
yang baik ini dapat saja diselewengkan, tetapi suatu hal yang hakiki 
adalah bahwa tujuan penciptaan hukum-hukum ini adalah untuk menolong 
kelompok , anak yatim dan janda dari keterpurukannya dan bukannya 

justru memperburuk kelompok ini dalam keterpurukan mereka. 
 

Melalui penyelidikan  dalam kitab Ulangan penulis menyimpulkan 

bahwa  adalah orang asing yang tinggal dan menetap dalam jangka 

waktu yang lama di Israel. Mereka dikategorikan sebagai kelompok 
masyarakat yang miskin dan bergantung kepada bantuan dari kelompok 
lain. Kitab Ulangan mengingatkan Israel untuk menolong dan melindungi 
 melalui penghayatan Israel akan hukum persembahan, kultus serta 

perlindungan dan pertolongan, sehingga  tidak makin terpuruk.  

                                                 
111 Ibid. 
112 Ibid. 
113 Bennett tidak membahas tentang hukum pelarangan pemerasan dan pemberian 

upah tepat waktu (Ulangan 24:14-15), walaupun istilah  muncul dalam bagian ini. 
114 Bennett, Injustice Made Legal, 122. 
115 Ibid., 123-4. 
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KESIMPULAN 

 

 Fokus kitab Ulangan adalah hubungan Yahweh dan Israel yang 
meliputi juga hubungan internal komunitas Israel. Di sela-sela penekanan 
hubungan antara Israel dan Allah serta hubungan internal komunitas 
Israel, kitab Ulangan menyinggung bagaimana hubungan Israel dengan 
kelompok yang disebut sebagai orang asing. Tiga istilah muncul dalam 
kaitan dengan kelompok orang asing ini, yaitu  ,     dan . 

Melalui penyelidikan pemunculan ketiga istilah ini dapat disimpulkan 
beberapa hal, yaitu: 
1. Terjemahan Alkitab LAI tidak dapat menghadirkan perbedaan nuansa 

atau kadar ‗keasingan‘ dari istilah  ,     dan . Umumnya 

   dan  diterjemahkan sebagai orang asing, kecuali dalam 

Ulangan 14:21 di mana    dan  muncul bersama-sama. 

Dalam Ulangan 14:21 ini  diterjemahkan sebagai pendatang dan 

   sebagai orang asing.  

 Dalam konteks bahasa Inggris terjemahan    umumnya 

diterjemahkan sebagai ‗foreigner‘, sedangkan  diterjemahkan 

lebih beragam.   diterjemahkan sebagai ‗alien‘, ‗resident 

foreigner‘, ‗foreigner‘, ‗stranger‘ dan ‗sojourner‘. 
2. Pemunculan   yang hanya sekali dalam Ulangan 25:5 tidak banyak 

memberikan informasi dan hanya menunjuk kepada orang asing 
yang berada di luar lingkup keluarga. 

3.    muncul sebanyak empat kali dalam kitab Ulangan.    
menunjuk kepada kelompok orang asing yang melakukan perjalanan 
untuk berdagang dan biasanya tidak menetap lama.    tidak 

dikategorikan sebagai sesuatu yang berbahaya bagi komunitas 
Israel, tetapi komunitas Israel tidak mempunyai tanggung jawab 
moral atas kondisi   . Komunitas tidak memusuhi   , 

walaupun demikian mereka tidak wajib menunjukkan perlakuan 
khusus kepada   . Para ahli biasanya memahami 

   sebagai warga negara asing yang melakukan perjalanan di 

Israel untuk berdagang dan bukan merupakan bagian komunitas. 
Mereka tidak menjalin hubungan yang lama dan kehidupan bersama 
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dengan komunitas Israel. Mereka tidak mempunyai hak perlindungan 
dalam komunitas Israel. 

4.  muncul sebanyak sembilan belas kali dalam kitab Ulangan. 

 adalah orang asing yang tinggal dan menetap dalam jangka 

waktu yang lama di Israel. Mereka dikategorikan sebagai kelompok 
masyarakat yang miskin dan bergantung kepada bantuan dari 
kelompok lain. Di satu sisi mereka adalah orang asing yang berbeda 
dengan orang Israel, tetapi di sisi lainnya mereka dikelompokkan 
sebagai bagian komunitas Israel –bersama dengan janda, anak yatim 
dan kadang dengan orang Lewi- . Kitab Ulangan mengingatkan Israel 
untuk menolong dan melindungi , sehingga mereka tidak makin 

terpuruk. 
5. Kitab Ulangan masih memberikan garis pemisah yang jelas antar 

komunitas internal Israel yang seringkali disebut sebagai ‗sesama‘ 

dan lebih sering ‗saudara‘(ח ) dengan orang asing yang disebut 

sebagai  ,     dan . Memang kadar ‗keasingan‘ dan 

‗keintegrasian‘ kelompok-kelompok ini tidak sama.    

diposisikan lebih asing daripada  dan  lebih terintegrasi dalam 

komunitas Israel, walaupun denikian  tetaplah orang asing bagi 

komunitas Israel. 
RELEVANSI 

 

 Kitab Ulangan tidak menempatkan orang asing dalam satu kategori. 
Hal itu nampak dalam penggunaan istilah  ,    dan . 

Pengkategorian ini berpengaruh kepada tanggung jawab orang Israel 
terhadap orang asing ini. Terhadap    orang Israel tidak mempunyai 

tanggung jawab moral untuk membantu mereka, oleh karena 
   adalah kelompok orang asing yang lewat dan mengunjungi 

mereka dan berada dalam status ekonomi yang memadai. Sedangkan 
terhadap  orang Israel didorong atau dituntut untuk membantu, 

melindungi dan menolong mereka, oleh karena  adalah kelompok 

orang asing yang menetap bersama mereka dan berada dalam status 
sosial dan ekonomi yang terpuruk. Jadi kitab Ulangan tidak mengajarkan 
prinsip ‗bantulah setiap orang asing‘, tetapi suatu prinsip yang diajarkan 
adalah ‗bantulah orang asing yang menetap di tempatmu dan yang berada 
dalam kondisi yang terpuruk‘. 



52                    JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 

 

 

  
 Dalam konteks kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia penulis 
berpendapat bahwa etnis Tionghoa bukanlah   , oleh karena 

kebanyakan mereka telah lama tinggal dan menetap di Indonesia. Dalam 
batasan tertentu penulis menempatkan etnis Tionghoa sebagai , oleh 

karena mereka adalah ‗orang asing‘ yang telah lama menetap di 
Indonesia. Yang membedakan dengan  dalam kitab Ulangan adalah 

etnis Tionghoa di Indonesia umumnya tidak terpuruk secara status 
ekonomi, oleh karena umumnya mereka mempunyai status ekonomi yang 
baik. Dalam dalam aspek sosial dan politik etnis Tionghoa di Indonesia 
dapat dikatakan masih ‗terpuruk‘, walaupun keadaan ini sudah mulai 
berubah paska Reformasi 1998.  
 
 Penulis merasa bahwa etnis Tionghoa di Indonesia akan tetap 
menjadi  di Indonesia dalam jangka waktu yang lama. Hal ini 

disebabkan adanya perbedaan yang besar dalam budaya dan agama 
serta sejarah interaksi antara warga ‗pribumi‘ dengan etnis Tionghoa yang 
semuanya itu mengakibatkan kesulitan untuk terhisapnya etnis Tionghoa 
dalam kehidupan bangsa Indonesia. 
 
 Di satu sisi ‗ Tionghoa‘ di Indonesia masih membutuhkan 

dukungan dalam aspek sosial dan politik, sehingga mereka mulai belajar 
dan merasakan untuk menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Di sisi lain 
‗ Tionghoa‘ di Indonesia perlu juga menyadari tanggung jawab mereka 

untuk berbagi keberhasilan ekonomi mereka kepada bangsa di mana 
mereka menetap, yaitu Indonesia.  
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RELASI ANTARA ANUGERAH DAN PERBUATAN BAIK 
DALAM KESELAMATAN ORANG BERDOSA 

DALAM PEMIKIRAN THOMAS AQUINAS 
 

Mariani Febriana 
 
 

PENGANTAR 
 

askah memberikan signifikansi penting dalam hidup orang percaya. 
Paskah menegaskan bahwa melalui kematian dan kehidupan Yesus 

Kristus, rekonsiliasi Allah dan manusia berdosa dipulihkan kembali. 
Kamatian dan kehidupan Kristus juga membawa rekonsiliasi dalam hidup 
diantara manusia Allah yang telah mengalami aplikasi karya penebusan 
tersebut melalui pekerjaan Roh Kudus. Rekonsiliasi antara orang percaya 
menjadi signifikan seiring kita merayakan peristiwa kehidupan. 
Rekonsiliasi terhadap sesama orang percaya bahkan termasuk dengan 
mereka yang nota bene berbeda dalam pandangan-pandangan tertentu 
dengan kita adalah suatu hal yang urgent hari ini demi kesaksian gereja 
sebagai Tubuh Yesus Kristus di dunia. Rekonsiliasi menolong gereja 
menerima perbedaan dan tidak membawa perbedaan kepada jurang yang 
memisahkan satu dengan yang lain sehingga menghalangi gereja dalam 
pemberitaan Kabar Baik kepada dunia. 

 
Salah satu langkah rekonsiliatif dalam sikap adalah upaya 

memahami kembali pemikiran sesama orang percaya yang dianggap nota 
bene memisahkan. Upaya pemahaman kembali menolong gereja 
melangkah bukan dalam langkah permusuhan melainkan dalam langkah 
seorang sahabat satu dengan yang lain. Meskipun upaya pemahaman ini 
mungkin masih menyisahkan hal-hal krusial yang bersifat fundamental, 
namun suatu langkah maju telah dibuat dalam rangka pemahaman 
kembali dasar pemikiran orang lain sehingga gereja tidak terus terpuruk 
dalam keterpisahan satu dengan yang lain.  

 

P 
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Artikel ini berusaha untuk memahami kembali pemikiran Katholik 
dalam tulisan Doctors of the Church1 dan salah satu dari ini adalah 
Thomas Aquinas.2 Thomas Aquinas juga dijuluki sebagai Doctor Angelicus 
karena dia adalah teolog Skolastik yang besar dari Ordo Dominikan.  

 
Adalah sangat menarik bahwa Thomas menarik banyak argumentasi 

dengan menempatkan dirinya dalam garis pemikiran Bapa-Bapa Patristik, 
secara khusus Agustinus, dan menggunakan Kitab Suci dalam 
argumentasinya. Pemikirannya mengenai anugerah, iman dan perbuatan 
baik mengekspresikan argumentasi dari Kitab Suci dan Agustinus. 
Beberapa penafsir menyatakan bahwa pandangan Thomas mengenai 
relasi antara anugerah dan perbuatan baik adalah berbeda antara satu 
karya dengan karya yang lain; sebagai contoh , pada awal tulisannya, 
periode 1252-1259, Thomas mendiskusikan topik ini dalam Scriptum 
Super Libros Sententiarum dan De Veritate  dengan menggunakan 
pendekatan yang berbeda daripada tulisannya pada masa lebih lanjut 
seperti yang terdapat dalam Summa Theologica.  Sebenarnya perbedaan 
ini bukan persoalan kontradiksi dalam pemikiran Thomas, melainkan 
perbedaan ini adalah persoalan perkembangan dari pemikirannya 
terhadap isu ini.   

 
Sebagaimana seorang manusia normal tumbuh menjadi seorang 

yang dewasa, maka pemikirannya juga bertumbuh ke arah ini. Dalam hal 
ini Thomas sudah mengembangkan idenya mengenai anugerah dan 
perbuatan baik karena penelitiannya yang berkembang terhadap Kitab 
Suci dan pemikiran Agustinus.  Wawrykow mengatakan bahwa evolusi 
pemahaman Thomas mengenai anugerah dan perbuatan baik didasarkan 
pada pengertiannya dengan menempatkan perbuatan baik dalam relasi 

                                                 
1  Gelar yang diberikan kepada penulis gereja yang berpengaruh dalam Gereja 

Katholik karena pencapaian tertinggi dalam ilmu dan kehidupan mereka yang kudus dan 
biasanya mereka dikanonisasikan. Gelar ini juga merujuk kepada pengakuan gereja 
bahwa mereka yang masuk dalam gelar ini adalah guru yang dapat dipercayai. Lihat 
―Doctor‖ in Robert C Broderick, Ed., The Catholic Encyclopedia: Revised and Updated 
Edition, (Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1987). 

2 Austin Flannery, O.P, Gen. Ed., The Basic Sixteen Documents Vatican Council II: 
Constitutions Decrees Declarations, (Dublin, Ireland: Dominican Publications, 1996), p. 
585.  
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dengan rencana Allah dalam menciptakan dan menebus dunia ini.3   
Dengan pembacaan yang teliti mengenai argumentasi Thomas dalam 
Summa dapat ditemukan bahwa dia meletakkan anugerah sebagai dasar 
dari keselamatan. Karena itu dapat dikatakan bahwa Thomas adalah satu 
dari teolog anugerah. 

 
Thomas menekankan banyak pada persoalan kedaulatan Tuhan 

Allah dan kebaikan-Nya yang dimanifestasikan dalam predestinasi dan 
penciptaan. Ketika Thomas berbicara mengenai anugerah dan perbuatan 
baik, dia membicarakan hal ini dalam kerangka batasan dari manifestasi 
ini. Melalui hal ini akan diteliti pandangan Thomas mengenai relasi antara 
anugerah dan perbuatan baik dari tulisan akhirnya Summa Theologica, 
yang sudah memperngaruhi pemikiran Abad Pertengahan. Pembahasan 
ini tidak membahas secara khusus mengenai topik iman karena hanya 
difokuskan pada perbuatan baik. Hal ini tidak berarti bahwa iman itu tidak 
penting disini. Thomas menekankan juga peran iman dalam keselamatan.  

 
Dalam beberapa hal Thomas melihat iman dan perbuatan baik dalam 

level yang sama tergantung dalam konteks diskusi mengenai peran 
mereka dalam keselamatan. Anugerah sebaliknya adalah dasar yang 
memberikan efek iman dan perbuatan. Diskusi mengenai anugerah dan 
efek dari anugerah ada dalam satu kelompok pertanyaan 109 sampai 114 
dalam Summa Theologica.  

 
Jadi diskusi mengenai relasi anugerah dan perbuatan baik tetap juga 

menyebutkan iman dalam kapasitas tertentu, meskipun tidak dalam 
penelitian mendetail tentang relasi ketiga ini. Yang jelas diskusi dari 
tulisan ini berfokus pada relasi antara anugerah dan perbuatan baik 
berdasarkan pertanyaan yang tersusun dalam Summa Thomas  
 

ANUGERAH ADALAH “SOLA CAUSA” DALAM KESELAMATAN 
 

 Dalam diskusi mengenai anugerah, Thomas membagi itu kedalam 
tiga bagian: keharusan dari anugerah (p. 109 – 111), penyebabnya 

                                                 
3 Joseph P. Wawrykow, God’s grace and Human’s action: Merit in the Theology of 

Thomas Aquinas, ( Notre Dame London: University of Notre Dame Press, 1995), pp. 148, 
149.   
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(p.112) dan efek dari anugerah (p. 113 – 114).  Untuk memudahkan 
melihat pandangan Thomas maka urutan pertanyaan tersebut akan 
dipakai sebagai kerangka analitis dengan tujuan sejauh mana Thomas 
meletakkan anugerah sebagai dasar satu-satunya dari keselamatan. 
Pembahasan ini penting untuk membuka wawasan berpikir kepada 
mereka yang mungkin salah dalam pemahaman terhadap pemikiran 
Thomas seolah-olah orang diselamatkan melalui iman dan perbuatan 
baik. Dalam hal ini akan dilihat bagaimana anugerah itu memainkan peran 
yang utama dalam keselamatan orang berdosa. 
 
Anugerah Allah (p. 109-111) 
 
 Thomas berpendapat mengenai keharusan dari anugerah untuk 
mengenal kebenaran dalam kapasitan natural dan supranatural.4  Dalam 
bahasa Thomas, kebenaran tertentu yang dapat dipahami, yaitu hal-hal 
yang bersifat konkrit, tidak membutuhkan anugerah karena hal itu sudah 
diberikan kepada manusia untuk mengetahui secara natural sebagai 
bagian dari pemberian alamiah. Meskipun Allah sebagai penyebab 
pertama untuk menggerakkan intelek kepada tindakannya, namun 
anugerah tidak dibutuhkan secara per se. Sebaliknya dalam persoalan 
kebenaran yang adikodrati, anugerah dibutuhkan dalam hal mengiluminasi 
pikiran kita untuk memahami kebenaran-kebenaran secara intelektual 
dalam tingkatan yang lebih tinggi.  

 
Thomas percaya bahwa kebenaran dapat dibicarakan oleh siapa saja 

baik oleh para filsuf maupun dalam agama lainnya, karena kebenaran itu 
bersumber dari Roh Kudus. Namun apa yang membuat kebenaran Kristen 
itu berbeda dengan percakapan kebenaran dari yang lainnnya adalah 
berkenaan dengan kebenaran yang menguduskan dalam iman Kristen, 
yang diinfuskan kedalam natur agar supaya dapat mencapai kebenaran 

                                                 
4 Wawrykow menjelaskan apa yang Thomas maksudkan dengan natural dan 

supranatural sebagaimana yang Thomas catat dalam  Summa. Thomas tujukan natural 
sebagai ―what is appropriate and possible for a being endowed with a given nature.‖ 
Natural berkaitan dengan apa yang serupa dengan alam. Supranatural ditujukan kepada 
―what is above (super) a nature given type.‖ Lebih lanjut Wawrykow mengatakan bahwa 
―Supernatural refers to God‘s own life of self-love and knowledge which transcends the 
capacities of natural human existence.‖ (Wawrykow, God’s grace and Human’s action: 
Merit in the Theology of Thomas Aquinas, p. 164-166).   
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tertentu, dan dalam hal ini keselamatan terjadi sebagaimana Thomas 
menyitir pemikiran Paulus dalam hal ini.5   
  
 Suatu hal yang natural jikalau keberatan diajukan karena Thomas 
menunjukkan bahwa manusia dapat melakukan perbuatan baik tanpa 
anugerah. Dengan perkataan lain, dapatkah perbuatan baik dalam agama 
lain terlepas dari kekristenan dapat layak disebut baik dalam perbuatan 
itu? Thomas tentu saja menjawab dengan lantang ―tidak‖. Namun dalam 
pengertian umum dari perbuatan baik, bisa saja jawabannya adalah ―ya‖. 
Thomas menjelaskan hal ini dalam dua level melalui natur manusia pra 
dan paska kejatuhan. Dia mengatakan bahwa manusia pra dan paska 
kejatuhan tetap membutuhkan anugerah Allah untuk melakukan 
perbuatan baik. Namun perbedaannya jelas bahwa sebelum kejatuhan. 
Karena manusia ada dalam status integritas, melalui kecukupan dari 
kapasitasnya untuk melakukan perbuatan baik, manusia memiliki 
kemampuan untuk melakukan perbuatan baik sesuai dengan naturnya. 
Kebajikan ini disebut dengan acquired virtue, yang berbeda dengan 
infused virtue paska kejatuhan.  

 
Perbedaan antara perbuatan baik pra dan paska kejatuhan adalah 

dalam pra-kejatuhan kita membutuhkan anugerah, dalam pengertian 
menggerakkan pilihan bebas kita, sehingga perbuatan baik dapat 
diwujudkan dalam tindakan nyata. Sedangkan sesudah kejatuhan, 
anugerah memiliki peran ganda yaitu memulihkan kondisi manusia dan 
memberikannya kuasa untuk melakukan perbuatan baik. Karena itu 
anugerah itu tidak hanya memulihkan (gratia sanans) tapi juga 
meninggikan orang percaya (gratia elevans) untuk mengambil bagian 
dalam kodrat ilahi. 6  Anugerah baik dalam diri orang percaya dan tidak 
percaya memiliki level yang berbeda karena gratia sanans dan gratia 
elevans dalam diri orang percaya.  
  

                                                 
5 Introduction to St Thomas Aquinas: The Summa Theologica, The Summa Contra 

Gentiles. Edited with an Introduction by Anton C. Pegis. ( New York: The Modern Library, 
1948), q. 109, Art. 1. Selanjutnya kutipan dari buku ini akan disingkat dengan Summa, 
questions dan articles.  

6 Band.  Summa I-II, q. 109, art. 9.  
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 Thomas mengakui bahwa non Kristen dapat melakukan perbuatan 
baik dengan kekuatan naturnya, yang sesuai dengan pemberian alamiah, 
bahkan tanpa anugerah karena natur yang mencemarkan dari dosa tidak 
dipahami dalam pengertian total.7  Namun perbuatan baik ini tidak dilihat 
dalam kapasitas meritorious work, yang hanya pantas dalam kapasitas 
adikodrati, yaitu kapasitas untuk mengambil bagian dalam natur ilahi 
sebagaimana orang percaya lakukan melalui anugerah yang disuntikkan. 
  
 Jika demikian, apa perbedaan antara kebajikan yang diperoleh pra 
kejatuhan dan kebajikan yang disuntikkan paska kejatuhan? Thomas 
menjawab bahwa manusia pra kejatuhan melakukan perbuatan baik 
karena hal ini sesuai dengan naturnya untuk membawa kebaikan dan 
keindahan Allah dalam ciptaan. Apakah perbuatan mereka dapat disebut 
meritorious dalam pengertian yang sama sesudah kejatuhan melalui 
anugerah yang disuntikkan?  Thomas menjawab ‖tidak‖ karena manusia 
sebelum kejatuhan melakukan perbuatan baik sesuai dengan natur 
mereka sehingga mereka tidak dapat memperoleh baik secara 
transendental atau baik yang bersifat adikodrati sebagaimana dalam 
kebajikan yang disuntikkan. Meskipun demikian, Thomas berpendapat 
bahwa kebajikan yang disuntikkan (infused virtue) adalah jauh lebih tinggi 
daripada kebajikan yang asali (acquired virtue) karena hal ini 
menempatkan manusia kearah yang lebih tinggi lagi dan tujuan yang lebih 
tinggi lagi.8   
  
 Bagaimanapun juga, Thomas dalam mendiskusikan topik ini 
mendefinisikan anugerah sebagai partisipasi dalam kodrat ilahi, yang 
memampukan seseorang untuk bertindak serupa dengan Allah.9  
Pertanyaan lebih lanjut muncul mengenai apakah perbedaan khusus 
mengenai keadaan manusia setelah kejatuhan bahkan dalam status 
kemuliaan bila dibandingkan dengan status integritas dalam terang 
pemahaman bantuan anugerah?  Apa yang menjadi argumentasi utama 
dari Thomas sehingga the infused virtue lebih tinggi daripada acquired 
virtue sementara pada saat yang sama argumentasi Thomas pada 
akhirnya adalah sama untuk bertindak ―seperti‖ Allah dan mengambil 

                                                 
7 Summa I-II, q. 109, art. 2.  
8 Summa I-II, q. 110, art. 3  
9 Ibid.  
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bagian dalam kodrat Ilahi karena anugerah? Wawrykow menjelaskan 
dengan bertitik tolak dari gratia sanans dan gratia elevans yang membaw 
manusia kepada keadaan asalinya sebagaimana Adam dan Hawa di 
Eden.   

 
Hal diatas menekankan keadaan integritas sebagaimana dalam 

keadaan asali untuk ada dalam relasi yang benar dan aturan yang benar 
dengan Allah.10 Dalam hal ini, sebagaimana diperhatikan dengan 
seksama dalam pertanyaan dan jawaban dalam Summa I-II, q. 110, art. 3, 
Thomas tidak menjelaskan dengan jelas keunggulan dari infused grace 
karena dalam beberapa hal efek dari anugerah sebagaimana tampak 
dalam infused virtue  tidak dijabarkan.  Disini Thomas mengabaikan untuk 
mengkategorikan anugerah sebagai kebajikan karena anugerah adalah 
sumber dari kebajikan. Dia menegaskan dalam Summa I-II, q. 110, art. 4, 
bahwa anugerah adalah asal muasal utama dimana tindakan baik itu 
dihasilkan melalui kebajikan. Meskipun infused grace dianggap unggul 
namun Thomas juga mengatakan bahwa anugerah ini membawa manusia 
kepada keadaan asalinya.11  
  
 Dalam Summa, Thomas pertegas lebih lanjut bahwa infused virtue 
lebih tinggi daripada acquired virtue dalam arti karena kebajikan tersebut 
membawa manusia kepada kondisi progresif untuk mengambil bagian 
dalam kodrat ilahi, bahkan dalam  keadaan kemuliaan. Jadi dalam hal ini 
manusia yang menerima infused grace akan bergerak kepada kondisi 
yang jauh lebih mulia daripada keadaan asalinya. Dalam hidup kita 
didunia hari ini, suntikan anugerah Allah menolong kita untuk hidup dan 
melakukan perbuatan baik yang bersifat adikodrati, yang sudah hilang 
karena dosa. Kesempurnaan dari suntikan anugerah ini menuntun kita 
bukan dalam hal membuat kita cocok dengan terang alamiah dari akal, 
namun dalam terang anugerah, yaitu partisipasi dalam kodrat ilahi.12  
Sesungguhnya Thomas menegaskan bahwa dalam kedua kondisi 
anugerah Allah itu sangat penting untuk menolong manusia melakukan 
perbuatan baik. 

                                                 
10 Wawrykow, God’s grace and Human’s action: Merit in the Theology of Thomas 

Aquinas,  p. 170.  
11  Band. Summa I, 94, 1c.  
12  Summa I-II, q. 110, art. 3.  
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Isu penting dari argumentasi Thomas dalam penjelasan diatas adalah 

analisanya mengenai perbedaan antara anugerah natural dan pertolongan 
Allah. Hal ini memang sudah diperdebatkan diantara para sarjana.13  
Problema yang didiskusikan adalah apakah anugerah habitual dan 
auxilium Allah adalah dua jenis anugerah atau dua cara mendefinisikan 
anugerah yang sama. Thomas disini jelas tidak membuat pemisahan 
antara dua jenis anugerah namun anugerah yang sama itu diletakkan 
dalam konsep yang berbeda. Thomas menyatakan bahwa manusia tidak 
membutuhkan lagi anugerah habitual namun manusia justru 
membutuhkan bantuan Allah untuk bertindak dengan benar. Disinilah letak 
dari tujuan pemberian auxilium Allah.14  Bagi Thomas kebiasaan adalah 
disposisi yang tetap untuk bertindak dari suatu tipe tertentu.15  Anugerah 
habitual disini dibahas dalam kategori adikodrati untuk menarik perbedaan 
antara anugerah yang kodrati dan kebajikan teologis, yang berjalan 
bersama anugerah.16   

 
Hal diatas beralasan karena konsep demikian cocok dengan diskusi 

Thomas mengenai relasi antara anugerah kodrati dan kebajikan teologis, 
yang merupakan struktur dasar untuk bertindak pada level adikodrati. 
Dengan kata lain, anugerah habitual, yang menunjukkan keharusan Allah 
menanamkan kapabilitas natural dalam jiwa melalui anugrah yang 
disuntikkan membawa eksekusi tindakan melalui auxilium Allah dalam diri 
manusia. 

 
Diskusi ini mengekspresikan sikap psikologis Thomas mengenai 

esensi dan kuasa dari jiwa. Anugerah habitual diletakkan dalam esensi 
jiwa, sementara kebajikan17 di dalam kekuatan dari jiwa.  Dalam hal ini 

                                                 
13  Lihat diskusi ini dalam Wawrykow, God’s grace and Human’s action: Merit in the 

Theology of Thomas Aquinas,  pp. 34-55.  
14 Summa I-II, q. 109, art. 9.  
15 Definisi Thomas mengenai habit/kebiasaan lihat Summa I-II, q. 49 art. 4.  
16 Wawrykow, God’s grace and Human’s action: Merit in the Theology of Thomas 

Aquinas, p. 171.  
17 Definisi Thomas mengenai kebajikan lihat Summa I-II, q. 55, art. 3. Sebagai 

kebiasaan adalah tindakan berulang yang selaras dengan hukum dan tujuan dari natur 
manusia (Band.. Wawrykow, God’s grace and Human’s action: Merit in the Theology of 
Thomas Aquinas,  p. 169, footnote 46).  
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penulis berbeda dengan Wawrykow dalam hal tujuan dari level tindakan 
mengenai efek dari anugerah pada era pra kejatuhan dan paska 
kejatuhan manusia. Konsistensi dari argumentasi ini nampak ketika 
Thomas mendiskusikan perbuatan baik dalam pertanyaan 114. Thomas 
beranjak kepada diskusi tentang pembagian anugerah dan menyatakan 
bahwa anugerah yang meguduskan adalah jauh lebih unggul daripada 
anugerah yang diberikan secara bebas dalam I-II, q. 111 art. 1-5 karena 
anugerah yang menguduskan membawa kita kepada kesatuan dengan 
Allah sementara anugerah yang diberikan dengan bebas membawa efek 
relasi horisontal diantara manusia. Thomas mengembangkan idenya 
mengenai anugerah yang menguduskan dalam beberapa bagian, yaitu the 
operative and cooperative18 dan prevenient and subsequent.  

 
Thomas mengatakan dalam Summa I-II, q. 111. art. 2, bahwa 

pemahamannya mengenai anugerah sebagai habitual dan auxilium ilahi 
dengan menggunakan istilah Agustinus mengenai anugerah. Anugerah 
sebagai auxilium  ilahi, menurut Thomas, menggerakkan kita untuk 
bertindak. Sikapnya terhadap auxilium ilahi lebih banyak dibahas dalam 
Summa Theologica daripada diskusinya mengenai anugerah kodrati. 
Thomas membawa kategori Agustinus dalam diskusi mengenai auxilium 
ilahi, yaitu operative dan cooperative.  

 
Dikatakan operatif karena pikiran kita tidak bergerak dengan 

sendirinya namun digerakkan oleh Allah. Dengan perkataan lain kooperatif 
ditujukan kepada efek dimana pikiran kita tidak hanya digerakkan oleh 
Allah namun Allah juga adalah penggeraknya. Jikalau definisi ini dibawa 
dalam aplikasi kepada tindakan manusia maka ada hal yang harus 
diperhatikan. Pertama adalah tindakan internal dari kehendak. Disini 
kehendak digerakkan untuk bergerak dan Allah adalah penggeraknya. 
Thomas meletakkan kata praesertim untuk menunjukkan kekuatan dari 
anugerah operatif dimana ketika kehendak yang sebelumnya berkeinginan 
jahat mulai menghendaki yang baik. Disini Allah menggerakkan kehendak 
untuk menghendaki yang baik. Ketika Allah menggerakkan kehendak 
untuk melakukan yang baik, kita berbicara itu dalam istilah auxilium ilahi 
dari anugerah yang operatif. Yang kedua adalah tindakan eksternal dari 

                                                 
18 Bernard J.F. Lonergen S.J memberikan penjelasan yang baik mengenai isu ini 

dalam Grace and Freedom: Operative Grace in the Thought of St. Thomas Aquinas.  
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kehendak, yang adalah tindakan yang diperintahkan (imperetur)  oleh 
kehendak. Thomas mengatakan bahwa dalam tindakan inipun Allah 
menolong kita, dengan meneguhkan kehendak di dalam sehingga itu 
dapat mencapai tindakannya dan dengan menyediakan sarana tindakan 
diluar. Hal ini sama ketika Thomas menyikapi anugerah kodrati dalam 
pengertian anugerah yang operatif dan kooperatif. Meskipun demikian 
Thomas juga menambahkan bahwa kehendak bebas sebagai sarana 
untuk mengeksekusi tindakan apakah secara internal dan eksternal.19   

 
Kesulitan-kesulitan ini muncul karena Thomas menyatakan 

perbuatan baik adalah efek dari anugerah kooperatif.20  Pada saat yang 
sama Thomas menggolongkan manusia dalam mengeksekusi tujuan dari 
tindakan melalui sarana kehendak bebas sementara gerakan dari 
kehendak bebas adalah efek dari anugrah operatif. Dalam hal ini kesulitan 
terpecahkan karena Thomas sedang mengungkapkan keunikan dari 
kehendak bebas yang membawa efek keunikan manusia diantara mahluk 
lainnya. Liberum arbitrium, yang merupakan efek dari anugerah operatif, 
menunjukkan sumber ontologis yang tidak dapat menggerakkan gerakan 
dirinya sendiri dan dalam pengertian efek dari anugerah kooperatif 
menunjukkan bahwa manusia juga menentukan tindakannya. Jadi dalam 
hal ini Liberum arbitrium ada dalam tindakan eksternal dengan fungsinya 
sebagai sarana untuk mengeksekusi tindakan. Namun dalam tindakan 
internalnya,  Allah dengan anugerah-Nya menggerakkan tindakan itu.21 

 
Persoalan lain muncul oleh penafsir Summa adalah persoalan kata 

praesertim dalam q. 111, art 2 dalam deskripsi mengenai auxilium 
operatif.  Thomas menawarkan pertobatan sebagai satu contoh bahwa 
suatu kehendak yang dahulunya menginginkan yang jahat mulai 
menginginkan yang baik. Persoalan menurut para penafsir ada dalam 
masalah linguistik dari kata praesertim.  Apakah Thomas sengaja 
mengambil contoh pertobatan sebagai contoh dari memahami kata 
praesertim sebagai ‖hanya?‖  Sebaliknya dalam q. 109, art.9, Thomas 

                                                 
19 Lihat diskusi ini dalam Wawrykow, God’s grace and Human’s action: Merit in the 

Theology of Thomas Aquina,s pp. 174-177.  
20 Bandingkan prolog dari Summa Theologica I-II, q. 113  
21 Cf. ST I-II, q.113, art. 6, dimana Thomas mendiskusikan  mengenai aturan dari 

kehendak bebas dalam persoalan pembenaran.     
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menyebutkan peran dari auxilium operatif dalam anugerah ketekunan 
dalam q.114 art. 9.  Para penafsir Thomas merasa bahwa Thomas 
menghapus kata itu, sehingga makna yang dia maksudkan dengan kata 
praesertim dalam artikel ini adalah ―hanya‖ untuk menunjukkan 

The only time God moves the will to will good is when God affects the 
fundamental re-orientation of the will away from sin and toward God 
which is called conversion.22 

 
Juga demikian maka dalam hal ini Thomas secara sengaja 

menyebutkan ide prasertim dalam kasus pertobatan sebagai karya 
semata dari auxilium  operatif untuk menunjukkan bahwa Allah adalah 
causa prima atau inisiator dari karya keselamatan dalam diri orang 
percaya.  Wawrykow memberikan alasan demikian 

Thus, rather than restrict operative auxilium to the one case of 
conversion, it would be better to take praesertim as signifying that the 
conversion is the most outstanding instance of operative auxilium but 
by no means the only case.23   

 
Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa Thomas menempatkan ide itu 

dalam pertimbangan historis agar kita dapat memahami kasus itu secara 
proporsional. Dari perspektif historis, Thomas meletakkan kata  prasertim 
secara ekslusif dalam konteks pertobatan karena dia sedang membuat 
argumentasi melawan Pelagianisme.  Pertobatan adalah secara ekslusif 
diikat dalam operasi internal dari anugerah sebagaimana Thomas 
sebutkan dalam Quodlibetum primum.  Thomas dengan tegas 
mengatakan bahwa dia berbeda dengan Pelagianisme dalam memandang 
keselamatan manusia.24  

 
Karena itu kata prasertim dalam Summa, disamping menunjukkan 

perkembangan dari sikap Thomas terhadap ide anugerah operatif dari De 
Veritate ke Summa Theologica, juga kata ini menunjukkan pandangannya 

                                                 
22 Wawrykow, God’s grace and Human’s action: Merit in the Theology of Thomas 

Aquinas, p. 175.  
23 Ibid,  pp. 175-176.  
24 Lonergen, Grace and Freedom: Operative Grace in the Thought of St. Thomas 

Aquinas, p. 38,39.  
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secara ekslusif berbeda dengan Pelagianisme dalam persoalan inisiator 
keselamatan. 

 
Dalam sikapnya terhadap anugerah sebagai prevenient dan 

subsequent, Thomas menyatakan lima efek dari anugerah dalam hidup 
kita, yaitu  memulihkan, menghendaki yang baik, memperoleh tindakan 
yang membawa upah, bertekun dan memperoleh kemuliaan. Disebut 
anugerah ―prevenient‖  berkaitan dengan efek dari menghendaki yang 
baik sehingga hal itu menjadi suatu sebab menghendaki yang baik. 
Disebut subsequent berkaitan dengan  pemulihan. Meskipun demikian 
anugerah itu memiliki efek tunggal secara esensial, namun berkaitan 
dengan efek posterior kepada satu efek dan prior kepada yang lain. 
Anugerah Prevenient menjadi milik dari keadaan dibenarkan dan dan 
anugerah subsequent menjadi bagian dari keadaan dimuliakan. Tidak 
berbarti bahwa dua jenis anugerah ini terpisah karena Thomas 
mengatakan bahwa dua anugerah ini secara numerik tidaklah terpisah. 
Sesungguhnya ini adalah satu anugerah dimana pembenaran itu ada dan 
menuntun kepada kemuliaan. Dalam pemikiran Protestan, hal ini dipahami 
sebagai pengudusan.  Keharusan dari anugerah membuktikan bahwa 
peran dari anugerah dalam keselamatan adalah sangat kokoh dalam 
pemikiran Thomas. Namun dalam hal apakah peran itu dinyatakan akan 
dijelaskan dalam bagian selanjutnya. 
 
Penyebab Dari Anugerah (ST, I-II, q. 112) 
 
 Thomas mengatakan bahwa Allah adalah sola causa dari anugerah. 
Dia menjelaskan bahwa tujuan dari anugerah adalah partisipasi dalam 
kodrat ilahi. Karena itu anugerah itu seharusnya datang dari Allah semata. 
Bahkan dia menjelaskan bahwa anugerah itu melampaui kapasitas natur 
yang diciptakan dan karena itu seharusnya dianugerahkan dari atas. 
Dalam menjawab persoalan bahwa anugerah dan kebenaran datang dari 
Yesus Kristus, Thomas mengatakan bahwa penyebab anugerah tidak 
datang dari kemanusiaan Yesus Kristus namun dari natur keilahiannya. 
Natur Ilahi Kristus memberikan kuasa kepada tindakan natur manusia-Nya 
sehingga membawa efek yang menyelamatkan. Melalui anugerah dari 
kemanusiaan Kristus melalui kuasa ilahi yang bekerja di dalam-Nya 
sebagai agen utama, membawa keselamatan bagi kita. 
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 Thomas mendiskusikan persiapan manusia agar anugerah itu 
mendapat manfaat yang subyektif dalam hidup kita dalam  ST I-II, q. 112, 
art. 2. Thomas menegaskan bahwa dalam beberapa hal persiapan bagi 
anugerah pada awalnya dibutuhkan berkaitan dengan anugerah kodrati. 
Sementara ketika kita berbicara mengenai auxilium ilahi, tidak dibutuhkan 
persiapan awalnya. Jadi apakah persiapan itu tetap dibutuhkan? Thomas 
menjawab ya. Namun persoalannya adalah bagaimana hal ini 
dibutuhkan? Thomas menjawab bahwa persiapan itu tetap disana dalam 
berbagai macam bentuk apakah itu dari Allah atau dari manusia. Dalam 
hal ini, rekonsiliasi antara kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia 
dapat dikatakan bahwa persiapan manusia untuk menerima anugerah 
kadang-kadang terjadi pada saat yang sama anugerah itu diberikan.  
Artinya anugerah operatif dan kooperatif dari karya Allah terjadi pada saat 
yang sama. Dalam bahasa Ordo Salutis Protestan dapat dikatakan bahwa 
regenerasi dan pertobatan itu terjadi pada saat yang sama. Untuk 
menjelaskan lebih mengenai saat Allah bekerja dalam diri kita, Thomas 
mengatakan bahwa tidak masalah kapan atau berapa lamanya waktu 
persiapan itu dibuat, yang jelas Allah adalah inisiator dalam diri kita untuk 
melakukan yang baik.  
  
 Selanjutnya Thomas mengaplikasikan penjelasannya dalam dua 
cara: 
1. Dengan membangkitkan isu kehendak bebas, kehendak bebas 

sebenarnya sudah memperoleh anugerah karena anugerah 
melampaui segala persiapan manusia 

2. Persiapan lahir dari Allah. Allah adalah penggerak dan Dia tidak 
melakukan itu secara paksa namun tanpa salah karena rencana 
Allah tidak mungkin gagal. Dalam hal ini Thomas menggandengakan 
ide anugerah yang dicurahkan dengan konsep predestinasi. Idenya 
mengenai anugerah secara aktual harus dipahami dalam kerangka 
predestinasi dan bagaimana ide ini dieksekusi dalam waktu dengan 
penekananya pada Gratia operans dan gratia cooperans  dalam 
persiapan realisasi dari predestinasi dalam keselamatan manusia. 
Karena itu, anugerah itu penting ketika kita berbicara mengenai ide 
perbuatan baik yang membawa jasa dalam hidup manusia. Tindakan 
ini dibentuk dalam kerangka predestinasi karena Thomas 
menyatakan bahwa bahkan tindakan jasa dari kehendak bebaspun 
sudah digerakkan oleh anugerah.  
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 Jikalau dalam kerangka ini, perbuatan baik itu dilakukan dan Allah 
menolak, maka ada suatu kontradiksi dengan keadilan yang sudah Dia 
bangun. Karena itu tidak ada alasan bagi Allah untuk menolak perbuatan 
baik dalam rencana yang sudah ditetapkan-Nya.  Karakter quantitatif dari 
anugerah berbeda dari satu kepada yang lain. Hal ini tergantung pada 
individu yang mempersiapkan dirinya bagi anugerah tersebut. Semakin 
seseorang mempersiapkan dirinya bagi anugerah Allah, semakin dia 
menerima anugerah itu. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti manusia 
individu itu adalah alasan utamanya. Allah tetaplah penyebab dari 
keanekaragaman ini. Dan dalam keanekaragaman kasih karunia itu 
tersimpan keindahan dari gereja. Dalam hal ini memang Thomas 
melanjutkan diskusi perbedaan ini dalam konteks karunia yang berbeda 
dalam gereja berkaitan dengan pembangunan tubuh Kristus sebagai 
manifestasi anugerah keselamatan. 
 
Pembenaran sebagai efek dari anugerah (q. 113) 
 
 Pembenaran dan perbuatan adalah isu yang Thomas angkat 
mengenai efek dari anugerah.  Thomas mendiskusikan ini dalam art. 1 
dengan mengatakan bahwa pembenaran adalah pengampunan dosa. Hal 
ini diawali dengan panggilan dengan mendasarinya dari Roma 8:30.  
Thomas menjelaskan arti pembenaran ini dalam pengertian pasif, yaitu 
suatu gerakan menuju keadilan. Keadilan secara intrinsik berarti 
ketepatan aturan. Ketepatan aturan ini memberikan implikasi arah yang 
benar dalam tindakam manusia, yang dilihat dalam tindakan kebajikannya. 
Akibatnya hal ini mempengaruhi relasi manusia dengan orang lain dalam 
arah yang benar. Kedua, hal ini mengimplikasikan disposisi batin manusia 
dalam cara yang benar, agar supaya manusia dapat mencapai kebaikan 
tertinggi, dia harus menundukkan dirinya kepada Allah dan bukan kepada 
akalnya. Keadilan yang kedua ini tersusun dalam dua cara: 
1. Generasi sederhana: suatu transisi dari penyimpangan kepada 

pembentukan. Pembenaran menjadi sesuai dengan mereka yang 
tidak dalam status dosa sebagaimana Adam dalam keadaan asalinya 
yang memiliki kapasitas untuk tidak berdosa. 

2. Keadilan yang datang kepada manusia dari gerakan kontras kepada 
kontras. Pembenaran mengimplikasikan suatu transformasi dari 
keadaan yang tidak adil kepada keadaan yang adil. Inilah yang 
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Paulus maksudkan dalam Roma 4:5 mengenai pembenaran kita. 
Keadaan yang tidak adil sudah diubah menjadi keadaan adil melalui 
pengampunan dosa sehingga hal ini dapat disebut pembenaran dari 
mereka yang tidak benar. Dengan kata lain pembenaran adalah 
suatu transisi seorang pribadi dari status dosa kepada status 
anugerah atau persahabatan dengan Allah.25  

 
Thomas membawa penjelasannya mengenai keadilan kepada hidup 

yang nyata dengan mengatakan bahwa jika kita berdosa itu berarti ketidak 
teraturan pikiran/distorsi pikiran, yang tidak lagi tunduk kepada Allah. 
Karena itu melakukan dosa adalah sama saja mendevosikan diri kita 
kepada akal kita sendiri.  
 

Berkaitan dengan iman, kasih dan keadilan dalam diri orang percaya, 
Thomas menegaskan bahwa iman dan kasih ada dalam wilayah pikiran 
manusia kepada Allah dalam kaitan pemahaman atau kasih. Thomas 
mengasosiasikan iman dengan pengertian; dengan kata lain iman itu yang 
mencari pengertian. Keadilan mengimplikasikan keseluruhan aturan yang 
tepat secara umum. Jadi pengampunan dosa, yang Thomas pahami 
sebagai pembenaran terjadi dari keadilan bukan dari iman atau kasih. 
Gerakan menyingkir dari dosa dari dalam dengan pertolongan Allah bukan 
soal pengampunan dosa per se melainkan sebab dari pengampunan itu. 
Jikalau dosa kita sudah diampuni melalui pengampunan Allah, maka 
sebab dari itu mendorong kita untuk lari dari dosa.  
 

Allah menggerakkan manusia kepada keadilan tidak berarti bahwa 
karakteristik natur manusia, yang ada dalam kehendak bebasnya 
diabaikan oleh Allah. Sebaliknya Allah menyuntikkan anugerah yang 
menguduskan sedemikian rupa sehingga pada saat yang sama Dia juga 
menggerakkan kehendak bebas untuk menerima pemberian anugerah. 
Dalam hal ini Thomas membedakan antara mereka yang dapat menerima 
gerakan dari kehendak bebas ini, yaitu orang dewasa dan mereka yang 
tidak dapat, yaitu anak-anak. Dalam kasus pembenaran anak-anak, anak-
anak sudah dibenarkan dari keadaan dosa asali mereka karena mereka 
tidak berdosa dari kehendak mereka namun melalui kelahiran mereka 

                                                 
25 E.J. Gratsch, S.T.D, Aquinas Summa: An Introduction & Interpretation, (New 

York: Society of St. Paul, 1985), p. 138. 
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secara daging. Karena itu anak tidak memerlukan tindakan sakramental, 
yaitu pertobatan untuk menerima pembenaran, kecuali melalui anugerah 
yang bersumber dalam diri mereka melalui kelahiran kembali secara 
rohani dari Yesus Kristus. 

 
Jadi empat hal, menurut Thomas, yang menjadi tuntutan dari 

pembenaran, yaitu; infusi anugerah, gerakan dari kehendak bebas yang 
diarahkan kepada Allah melalui iman, gerakan kehendak bebas yang 
diarahkan kepada dosa dan pengampunan dosa. Pembenaran terjadi 
secara instan dan keempat hal diatas terjadi bersamaan oleh karena 
pekerjaan Roh Kudus; meskipun ada ordo tertentu diantaranya, yaitu 
mulai dengan infusi anugerah, diikuti oleh tindakan iman dan dukacita 
serta pengampunan dosa. Walaupun ada yang mendahului namun terjadi 
bersamaan dalam waktu karena pembenaran itu tidak bersifat suksesif 
melainkan instan. 
 

Lebih lanjut Thomas memandang bahwa pembenaran itu tidak dilihat 
sebagai mujizat dalam hidup manusia.  Mujizat adalah sesuatu yang 
terjadi melampaui kuasa alam. Percaya adalah bagian dari natur namun 
memiliki kepercayaan adalah anugerah yang diberikan kepada orang 
percaya saja. Thomas menunjukkan konsistensi argumentasinya bila 
dibandingkan dalam q.109. art. 2 sebagaimana dia mengatakan 
bahwa pencemaran natur manusia tidak dalam pengertian total terjadi 
dalam diri manusia.  
 

Demikian juga Thomas mengatakan bahwa pembenaran adalah 
mujizat karena hanya Allah yang dapat melakukannya. Dalam hal ini 
sepertinya Thomas berargumentasi soal tingkatan efek dari anugerah 
dalam pembenaran, tergantung pada bagaimana seseorang mengetahui 
betapa besarnya dosa sudah melumpuhkan kita. Secara praktis dapat 
dikatakan bahwa bagi mereka yang lahir dari latar belakang keluarga 
kristen, tindakan dibenarkan bukanlah soal mujizat karena ada benih atau 
natur iman dalam dirinya menuju kepada pembenaran. Namun bagi 
mereka yang tidak lahir dalam keluarga Kristen dan mereka dapat datang 
kepada anugerah ini, hal ini menjadi suatu mujizat bagi mereka. Jadi, hal 
itu mujizat atau tidak dapat dilihat secara praktis sejauh mana seseorang 
itu mengetahui pencemaran dosa itu. Terlepas dari semua itu Thomas 
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sangat menekankan anugerah Allah yang membawa keselamatan dalam 
diri orang berdosa. 
 
Perbuatan baik adalah efek dari anugerah kooperatif dan 
siginifikansinya dalam keselamatan (ST. q. 114).   
 
Posisi Perbuatan Baik Dalam Keselamatan   
 

Thomas mendiskusikan secara komprehensif mengenai perbuatan 
baik dalam hidup kristen dalam Summa I-II, Q. 114.  Dia meletakkan itu 
dalam motif penciptaan dan penebusan. Dia membagi pertanyaan itu 
kedalam sepuluh artikel. Diskusi berikut ini adalah mengenai pertanyaan 
penting yang berkaitan dengan motif tersebut. 
 

Dalam artikel pertama, Thomas membagun posibilitas dari perbuatan 
baik manusia dengan melokalisirnya dalam konteks luas dari predestinasi. 
Mengawali argumentasi ini, Thomas mulai secara praktis dengan 
menyatakan bahwa perbuatan baik dan upah diatur oleh keadilan dalam 
setting manusia. Keadilan terlaksana dengan merujuk kepada akibat 
bagaimana manusia menyikapi tugasnya dengan benar. Karena 
perbuatan baik dan upah ada dibawah keadilan, maka setuju dengan 
pernyataan Aristoteles, Thomas menyatakan bahwa keadilan adalah 
persamaan. Jikalau keadilan itu persamaan, maka tentu saja harus ada 
persamaan dasar antara perbuatan baik dan upah. Artinya upah harus 
sama dalam nilai dengan perbuatan baik; atau harus ada pembayaran 
yang adil sama dengan persamaan dari kerja. Pada saat yang sama, hal 
ini berarti seharusnya ada persamaan diantara pribadi yang berbuat dan 
pribadi yang memberi upah. Dalam hal ini Thomas menyebutkan sebagai 
persamaan sederhana dari suatu hubungan. Karena itu perbuatan baik 
disini berarti suatu klaim terhadap upah dari orang lain karena dia 
berhutang kepada mereka yang mengklaimnya. Sebaliknya dalam 
argumentasi teologi mengenai perbuatan baik dalam relasi Allah dan 
manusia, ada ketidaksamaan yang besar. Kebaikan manusia semata 
berasal dari Allah, bagaimana bisa keadilan memainkan perannya dalam 
kondisi ini? Memang hal ini tidak mudah karena itu Thomas 
berargumentasi tidak ada keadilan antara manusia dan Allah dalam 
pengertian persamaan yang absolut karena hal ini tidak dalam relasi yang 
sederhana. Dalam hal ini Thomas memperkenalkan keadilan dalam 
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pengertian tertentu/sekunder (secundum quid)  dalam pengertian relasi 
yang proporsional berdasarkan ketetapan ilahi. Dengan ketetapan ilahi 
adalah mungkin bagi manusia melakukan itu dari Allah terlepas 
ketidaksamaan antara manusia dengan Allah. Tidak berarti Allah 
berhutang kepada manusia, namun Allah secara sederhana setia kepada 
ketetapan ilahi-Nya yang mana didalamnya ketetapan ini harus digenapi. 
Ketetapan ilahi menunjukkan bahwa perbuatan baik manusia bukan untuk 
mendapat keuntungan Allah namun bagi manusia. Tujuan dari melakukan 
perbuatan baik adalah kemuliaan Allah dan manifestasi dari kebaikan-Nya 
sendiri. Namun Allah tidak  memaksa manusia melakukan itu. Sebaliknya 
Allah menetapkan manusia suatu kuasa untuk bertindak. Manusia 
memiliki kebebasan untuk menyatakannya secara sukarela.26  Ketika 
mereka bertindak dalam tujuan Allah, mereka akan berpartisipasi dalam 
hidup Allah melalui visi langsung dari Allah, yang sudah ditetapkan oleh 
Allah, yaotu dalam konteks predestinasi.27  
 

Predestinasi dibangun sebagai suatu dasar keharusan untuk 
menganugerahkan pemberian yang seharusnya, yaitu anugerah dan 
kebajikan untuk sampai pada tujuannya. Karena itu 

When Thomas affirms in I-II 114, 1c, that merit is possible on the 
basis of the divine ordination, he is situating his affirmation of merit in 
the context of the divine predestination of certain rational creatures to 
God‘s own life. Merit is possible because God has chosen the person 
to attain God and in this light moves the person through grace to 
God, all for the purpose of manifesting the goodness of God in a 
special way through the salvation of the individual.28  
 
Dalam hal ini tepat sekali yang dikatakan Wawrykow  bahwa Thomas 

sesungguhnya menegaskan secara eksplisit posisi perbuatan baik dalam 
keselamatan didasarkan pada ketetapan ilahi. Namun dalam kapasitas 
apa perbuatan itu mempengaruhi akibat dari keselamatan, akan dilihat 
lebih lanjut. Apakah dengan melihat peran penting dari perbuatan baik itu 
dalam keselamatan sebagai penggenap dari ketetapan ilahi menunjukkan 

                                                 
26 Band. ST. Q. 114, art. 4.  
27 Lihat diskusi mengenai predestinasi dalam Q. 23.  
28 Wawrykow, God’s grace and Human’s action: Merit in the Theology of Thomas 

Aquinas, p. 183.  
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bahwa perbuatan baik itu memiliki peran penting untuk memperoleh 
keselamatan? 
 

Thomas menegaskan bahwa memang perbuatan baik memberikan 
kontribusi terhadap rencana Ilahi dimana Allah mencari manusia untuk 
menggenapkannya melalui ciptaan. Jadi ordinasi ilahi dalam Summa 
memiliki makna sederhana, yaitu predestinasi Allah terhadap manusia 
menuju keselamatan. Ordinasi ilahi ini bermaksud menjelaskan mengapa 
mahluk rasional itu datang kepada Allah secara utama melalui aktivitas 
dan perbuatan mereka dalam pengertian Allah sudah menetapkan 
mereka. Berkaitan dengan predestinasi, adalah jelas bahwa seseorang 
tidak menerima anugerah esensial untuk pencapaian kepada Allah 
sebagai akibat dari perbuatan baik. Sebaliknya Thomas menegaskan 
bahwa jalan masuk ke dalam anugerah adalah akibat dari predestinasi 
Allah yang bebas. Karena itu hidup kekal tidak dapat diberikan 
berdasarkan perbuatan baik karena hal ini berkaitan dengan determinasi 
ilahi yang bebas. Meskipun demikian, Thomas menambahkan disini 
bahwa sementara perbuatan baik tidak menyebabkan jalan masuk inisial 
kedalam hidup yang adikodrati, ada pengertian bahwa perbuatan baik 
dilihat sebagai sebab datang kepada keselamatan meskipun keseluruhan 
proses ada dalam predestinasi Allah. Thomas maksudkan disini adalah 
perbuatan baik sebagai sebab dari keselamatan dalam pengertian negatif 
bukan secara aktif/absolut. Anugerah, kemuliaan dan perbuatan baik 
saling memberikan efek satu dengan yang lain. Hidup kekal adalah akibat 
dari yang lain. Dalam hal ini Thomas sedang membahas relasi antara 
sebab dan akibat dalam kerangka predestinasi. Hal ini nampak dalam 
gambar dibawah ini 
 

Predestinasi Allah 

 
Anugerah dicurahkan 

 
 

Kemuliaan harus dinyatakan 
 
 

Perbuatan baik dilakukan 
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Thomas menegaskan susunan ini dimana predestinasi sebagai 
sebab utama dari yang lainnya dan karena itu posisi dari perbuatan baik 
dalam skema umum keselamatan  dia tegaskan dalam I, Q. 23 art. 5.  
Karena itu ketika Thomas berbicara mengenai ketetapan ilahi, dia tidak 
hanya berbicara mengenai predestinasi dari seseorang kepada 
keselamatan tapi juga berbicara mengenai menetapkan seseorang datang 
kepada Allah melalui perbuatan baik itu sebagai efek dari predestinasi. 
 
Perbuatan Baik Sebagai Efek Dari Anugerah Kooperatif   
 

Dalam artikel 3, Thomas menimbang apakah manusia bertindak baik 
atau tidak dapat memperoleh hidup yang kekal secara sama atau tidak 
sama dalam porsi keadilannya. Dia membagi tindakan baik manusia itu 
dalam dua cara: 

1. Perbuatan baik itu harus lahir dari kehendak bebas manusia 
2. Lahir dari anugerah Roh kudus 

 
Perbuatan baik yang datang dari kehendak bebas secara substansial 

tidak dapat sama karena Thomas sudah menyebutkan sebelumnya dalam 
artikel 1, bahwa tidak ada persamaan antara manusia dengan Allah. 
Dalam hal ini seseorang yang melakukan dengan kekuatannya sendiri, 
Allah menyikapinya dengan upah yang disebut sebagai persamaan 
proporsional. Dalam hal ini apakah Thomas sedang berbicara hukum alam 
dalam pengertian sebab dan akibat? Sepertinya ya, namun tidak jelas 
nampak disini. Namun Thomas menegaskan perbuatan baik yang sejati 
bagi hidup kekal lahir dari karya Roh Kudus. Tindakan perbuatan baik lahir 
dari anugerah  kooperatif, yaitu anugerah memampukan  seseorang 
kepada suatun inklinasi melakukan tindakan itu. Dalam hal ini anugerah 
meninggikan seseorang kepada level dari Roh Kudus dan mengarahkan 
mereka kepada tujuan Roh. Melalui anugerah, manusia menjadi 
pengambil bagian dalam kodrat Ilahi dan menjadi anak-anak Allah 
berdasarkan Roma 8:17. 

 
Sebagai aplikasi dari alasan dasar perbuatan baik ini, Thomas 

mengatakan bahwa tindakan manusia memiliki kategori baik dalam 
karakter dalam kategori ordinansi ilahi dan kehendak bebas yang lahir dari 
kasih. Penekanan Thomas di sini adalah pada sisi ketetapan Allah dalam 
predestinasi.  Dalam hal ini Thomas tidak seiring dengan Semi-
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Pelagianisme  dalam hal meskipun dia berbicara mengenai anugerah dan 
kehendak bebas manusia namun sumber dari semua itu adalah anugerah 
Allah sebagai penyebab utama29   

 
Thomas menegaskan bahwa manusia tidak dapat menghasilkan 

perbuatan baik sejati dalam anugerah kodrati karena manusia ada dalam 
status dosa (Summa q. 112. art. 5-7). Anugerah dalam kapasitas 
melakukan perbuatan baik berada diluar natur manusia dan dosa sudah 
melumpuhkan manusia. Itulah sebabnya manusia memerlukan rekonsiliasi 
dengan Allah dan pengampunan dosa dahulu dan baru manusia dapat 
melakukan perbuatan baik itu. Disini fungsi anugerah ditunjukkan sebagai 
pemulih dan peninggi. Dalam persoalan hidup kekal adalah penting untuk 
menambahkan anugerah sebagai pemberian sehingga natur manusia 
dapat mencapai natur supranataural dimana mereka dapat melakukan 
perbuatan baik. Kebutuhan  untuk menambah anugerah dalam natur 
manusia karena realitas dosa.  Bagi Thomas dosa mengeluarkan manusia 
dari hidup kekal dan karena itu kondisi ini harus pertama dipulihkan untuk 
dapat dimuliakan. Thomas juga sadar bahwa ada dalam natur manusia 
dimana anugerah itu diabaikan karena tidak dibutuhkan. Dan hal ini ada 
dalam status Adam sebelum dia berdosa. Dalam hal ini maka dapat dibuat 
tabel perbandingan seperti nampak dibawah ini 

 
 Adam sebelum jatuh dalam dosa Keadaan manusia setelah berdosa 

ditolong oleh anugerah Allah 

Kualiatas kerja Kualitas regular tidak ada yang 
khusus  

Lebih khusus dari keadaan Adam 
karena disempurnakan oleh 
anugerah Allah                                                     

Ordinasi Ilahi Bertindak sesuai dengan kuasanya 
dan jauh dari hidup kekal karena 
hidup kekal diperoleh melalui 
pertolongan anugerah 

Memiliki kapasitas hidup kekal 
karena anugerah. Hidup kekal dekat 
dengan mereka 

Perbuatan baik Karena tidak memiliki anugerah 
maka tidak memiliki kapasitas 
perbuatan baik 

Memiliki perbuatan baik bagi hidup 
kekal karena anugerah 

Status kondisi Kondisi mulia Kondisi jauh lebih mulia karena 
anugerah 

Kuasa 
melakukan kerja 

Bersifat kodrati Bersifat adikodrati 

 

                                                 
29 Band. ST. Q. 112, Secara khusus artikel. 4. 
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Thomas menegaskan kebutuhan akan anugerah paska kejatuhan 
untuk mengatasi dosa dan membuat perbuatan baik itu menjadi mungkin. 
Dosa sudah memisahkan manusia dengan Allah. Allah sudah 
menempatkan standar bahwa setiap individu harus memperhatikan hal ini. 
Ketika hal ini diperhatikan maka dia dapat melayani tujuan Allah yang 
untuk itu dia diciptakan. Akibatnya dia memanifestasikan kebaikan Allah. 
Dari Tabel perbandingan diatas sebenarnya Thomas berusaha memahami 
pemahaman Agustinus bahwa perbuatan baik adalah efek dari 
bekerjasama dengan anugerah dan karena itu perbuatan baik adalah 
anugeah Allah semata dalam diri orang berdosa. Manusia tidak dapat 
mewirisi perbuatan baik yang sejati bagi orang lain karena hanya Kristus 
saja yang dapat melakukan demikian karena Allah sudah menetapkan Dia 
menjadi juruselamat. Namun manusia bisa memberikan perbuatan baik 
dalam pengertian lawan diatas bagi sesamanya berdasarkan ordo 
persahabatan antara Allah dan manusia dalam status kasih kasih karunia. 
Karena itu perbuatan baik sejati itu bukan dalam kapasitas keadilan 
melainkan dalam kapasitas kemurahan. Jadi perbuatan baik ada dalam 
skema predestinasi dan providensia Allah bagi keselamatan karena 
adanya kelumpuhan akibat dosa. 
 

EVALUASI 
 

 Thomas menekankan anugerah agar manusia dapat melakukan 
perbuatan baik.  Memang jikalau dibedah secara detail maka ada banyak 
pertanyaan yang timbul dalam kaca mata Protestan. Meskipun demikian, 
bisa saja antara bahasa Thomas dan bahasa Protestan ada perbedaan 
akses sehingga menimbulkan persoalan perbedaan pendapat dalam 
kasus keselamatan adalah anugerah Allah bergerak dari realitas manusia 
yang sudah berdosa. Memang kita perlu terus berinteraksi dengan cara 
bahasa Thomas dalam berekspresi. Disatu sisi bisa dilihat persamaan, 
namun disisi lain bisa dilihat ada hal yang berbeda. Thomas memang 
sedang berargumentasi dalam tradisi Agustinus. Thomas sedang terlibat 
dalam polemik melawan mereka yang mempertahankan bahwa 
keselamatan adalah kooperatif antara Allah dan manusia. Dalam 
pengertian peran yang bersifat inisiatif untuk membawa keselamatan. 
Thomas justru menolak Pelagianisme dan mengantisipasi dirinya juga 
tidak dalam jalur Semi-Pelagianisme mengenai keselamatan. Thomas 
justru menekankan karya anugerah sebagai motivator dan inisiator 
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keselamatan dalam hidup manusia berkaitan dengan realitas dosa yang 
merusak manusia. Karena itu manusia sungguh membutuhkan anugerah 
sehingga mereka dapat berfungsi kembali sebagimana seharusnya dalam 
tujuan Allah. Dalam hal ini manusia dapat melakukan perbuatan baik 
sebagai penatalayan Allah dalam dunia ciptaan.  

 
Anugerah mengambil perannya baik secara kodrati dan adikodrati 

sehingga manusia dapat melakukan perbuatan baik kodrati dan adikodrati. 
Allah sebagai penyebab anugerah, menambahkan anugerah dalam diri 
manusia, yang adalah kapasitas adikodrati, sehingga mereka dalam natur 
mereka dapat melakukan perkara-perkara adikodrati, dan menjadi 
pengambil bagian dari kodrat ilahi. Jelasnya Thomas berargumen 
mengenai relasi anugerah dan perbuatan baik ada dalam ketetapan ilahi. 
Karena manusia dibawa secara progresif menuju tujuan akhir, manusia 
membutuhkan anugerah untuk membawa efek kapasitas ini, yang 
melampaui kapasitas mereka.     

 
Thomas memang berargumentasi bahwa perbuatan baik tergantung 

pada ordinasi ilahi. Namun masih ada hal yang harus diteliti secara 
seksama bahwa meskipun Thomas menekankan keselamatan adalah 
pemberian Allah yang bebas, tetapi masih ada kecenderungan dalam 
pikiran Thomas yang bersifat ambigu mengenai keselamatan dari 
perbuatan baik manusia. Terkadang Thomas mengatakan bahwa 
meskipun perbuatan baik adalah efek dari anugerah, namun perbuatan 
baik adalah pembentuk penting untuk mencapai hidup yang kekal. 
Persoalannya adalah bahwa jikalau Thomas memahami hal demikian 
seperti itu, maka kita berkompetisi untuk melakukan perbuatan baik demi 
upah yang diperoleh, dan bukan lagi demi mewujudkan tujuan Allah dalam 
ordinasi-Nya.   

 
Pertanyaannya adalah ‖apakah tujuan melakukan perbuatan baik 

dalam ordinasi Ilahi demi upah? Dalam argumentasi Thomas, baik dalam 
artikelnya mengenai predestinasi dan perbuatan baik, susunan yang 
tampak adalah bagi manifestasi kebaikan Allah, meskipun manusia 
memperoleh manfaat di dalamnya.  Tetapi fokus melakukan perbuatan 
baik adalah justru demi kehidupan di Sorga. Sepertinya argumentasi 
Thomas berujung kepada upah di Sorga nanti. Namun jikalau dikaji ulang 
lagi secara seksama maka ditemukan dua kategori melakukan perbuatan 
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baik. Dalam status anugerah kodrati manusia tidak dapat melakukan 
perbuatan baik ini dalam level yang diharapkan. Sedangkan perbuatan 
baik dalam kategori anugerah adikodrati manusia dapat melakukan 
perbuatan baik yang sejati. Kesejatian inipun ditentukan oleh rahmat Allah 
yang sudah dicurahkan kepada orang percaya. Secara umum memang 
Thomas mencoba berangkat dari sisi ordinasi ilahi. Dia memberikan 
justifikasi melakukan perbuatan baik dari perspektif membawa manfaat 
bagi manusia. Bagi penulis, Thomas dalam kapasitas ini memang 
mendorong orang percaya secara pastoral  untuk menunjukkan buah dari 
keselamatan itu dalam hidup mereka. Jadi dalam hal ini perbuatan baik 
adalah suatu ucapan syukur untuk membawa kemuliaan bagi Allah yang 
nota bene lahir dari anugerah Allah semata. Hal ini bukan hanya sekedar 
upah dimasa depan namun demi pengelolaan yang baik dalam ciptaan 
Allah. Dalam kapasitas ini upah adalah efek sekunder, ketika orang 
percaya melakukan perbuatan baik, sedangkan membawa kemuliaan dan 
memanifestasikan kebaikan Allah adalah tujuan utama. Dalam hal ini 
mungkin Thomas sedikut menyimpang dari argumentasinya dengan 
meletakkan perbuatan baik dibawah ordinasi ilahi per se. Namun pada 
akhirnya jelas sebagaimana Kneale, mengutip Georges Didier, 
berargumentasi melihat adanya kecenderungan dari argumentasi Thomas 
mengenai perbuatan baik bahwa Thomas dalam kapasitas tertentu tidak 
akurat melihat II Kor. 5:10 mengenai upah bahwa manusia internal adalah 
roh yang dipersiapkan oleh pengharapan bagi upah di masa depan.30  Di 
lain pihak pemikiran Thomas memang akan sangat lebih menarik untuk 
dikaji, khususnya berkaitan dengan perbuatan baik, jikalau Thomas lebih 
konsisten berargumentasi dalam kerangka konteks luas yang ditawarkan 
olehnya dalam Ordinasi Ilahi. 
  
 Lebih lanjut perlu ditegaskan disini bahwa banyak yang mengkritik 
Thomas membuat  perbedaan antara natur dan anugerah. Sebaliknya 
setelah diteliti, Thomas tidak membuat perbedaan ini. Thomas justru 
membuat suatu perbedaan tajam antara anugerah dan dosa karena dosa 
sudah memisahkan hubungan antara manusia dan Allah. Dan bahkan 
jelas Thomas melihat dosa sebagai suatu penghalang yang sudah 
menghancurkan garis hubungan keadaan manusia dihadapan Allah. 

                                                 
30 Lihat diskusi ini lebih lanjut dalam on Brendan Kneale, ―On Laying up Treasure in 

Heaven,‖ in New Oxford Review: January 2002:37-41. 
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Sebaliknya anugerah, menurut Thomas, memulihkan dan meletakkan 
manusia kembali pada harkatnya sesuai dengan maksud Allah bagi 
manusia. Justru yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah perbedaan 
yang Thomas buat antara kodrati dan adikodrati serta dia menarik garis 
diantara kodrati dan adikodrati berkaitan dengan operasi dari anugerah, 
yang kodrati dan yang sejati.  

 
Dalam hal ini ada natur tambahan yang disuntikkan kepada manusia 

sehingga mereka dapat menjadi pengambil bagian dalam kodrat Ilahi. 
Terlepas daripada kritik umum terhadap pendapat ini, penulis bertanya, 
―Dalam level apakah manusia sekarang setelah disuntikkan anugerah?‖ 
Sepertinya manusia dalam kategori ini lebih tinggi dalam posisi 
dibandingkan dengan manusia yang lain yang tidak dalam status 
demikian. Dalam hal ini, kita lebih tinggi dari mereka yang tidak dalam 
status anugerah. Memang pendapat ini bukan sekedar memberi efek 
kepada status manusia melainkan juga perbedaan antara yang sakral dan 
tidak sakral dalam kehidupan. Sementara dilain pihak Thomas harus jujur 
mengakui bahwa penebusan Yesus Kristus yang dinyatakan kepada 
orang berdosa dengan anugerah-Nya yang luar biasa membawa 
rekonsiliasi antara yang sakral dan non sakral dalam pemikiran manusia. 
Dalam hal ini Allah memerintah dengan penuh kuasa seperti yang 
dimaksudkan Thomas dengan mengatakan bahwa Allah membawa segala 
sesuatu itu kepada tujuan-Nya, yang dia tegaskan dalam ketetapan Ilahi. 
Dengan membawa pemisahan antara yang kodrati dan adikodrati 
berujung kepada apa yang natural itu dosa dan apa yang supranatural itu 
ada anugerah, sementara anugerah, bagi Thomas, tetap ada dalam hal 
yang bersifat kodrati walaupun dalam kapasitas tertentu.  
 

Pemikiran Thomas mengenai karya keselamatan melalui anugerah 
dan kehendak bebas merupakan suatu argumen yang kuat yang dapat 
menolong orang percaya menjelaskan bagaimana Allah bekerja dalam diri 
orang berdosa.  Lebih lanjut penjelasannya mengenai relasi  antara 
anugerah dan perbuatan baik ada dalam bagunan realitas yang kokoh 
bahkan jikalau dia lebih konsisten lagi berargumentasi dalam konteks 
ketatapan ilahi. Secara umum pemikiran Thomas mengenai relasi 
anugerah dan perbuatan baik dalam konteks predestinasi sangat 
persuasif. 
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KESIMPULAN 
 

 Pengajaran Thomas mengenai anugerah dan perbuatan ada dalam 
konteks providensia dan predestinasi. Dia menegaskan keharusan dari 
anugerah dalam diri manusia secara khusus dalam keadaan natur yang 
tercemar oleh dosa. Keharusan dari anugerah ditunjukkan karena mereka 
membutuhkan mengenal kebenaran yang melampaui pengetahuan kodrati 
mereka. Orang percaya membutuhkan anugerah untuk menyempurnakan 
karya kodrati itu menjadi adikodrati, dan yang disebut sebagai 
‖meritorious.‖   

 
Dalam hal itu, anugerah baik kodrati dan aktual bekerja dalam diri 

orang percaya. Jikalau anugerah kodrati itu tidak mempromosikan natur 
dan anugerah aktual tidak mendorong tindakan itu, maka perbuatan baik 
itu tidak dapat mencapai nilai kekekalan. Anugerah bekerja dalam diri 
orang berdosa dengan mempersiapkan dan menstimulasi mereka untuk 
melakukan perbuatan baik serta merestorasi mereka untuk melakukannya 
menuju kepada kehidupan yang adikodrati. Efek pemulihan dari anugerah 
adalah fungsi keharusan dalam diri manusia karena tanpa efek pemulihan 
dari anugerah kodrati itu, manusia tidak dapat menghindari dosa yang 
membawa maut. Manusia dalam kondisi anugerah kodrati membutuhkan 
pertolongan, yaitu anugerah aktual untuk bertindak secara benar dan 
adikodrati. Memang dalam hal ini Thomas setuju bahwa Allah adalah 
penggerak pertama yang menggerakkan manusia untuk bertindak. Dalam 
kaitan ini anugerah berperan dalam membawa manusia kepada 
keselamatan. Dan bahkan keselamatan itu adalah anugerah Allah.  
Ketekunan orang kudus adalah pemberian Allah kepada mereka yang ada 
dalam status anugerah. Disinilah letak argumentasi Thomas yang 
persuasif mengenai keharusan anugerah. 

 
Mengenai divisi anugerah, Thomas membuat perbedaan antara 

anugerah yang menguduskan dan anugerah yang kodrati. Anugerah 
menguduskan adalah anugerah khusus yang menyatukan manusia 
dengan Allah, sedangkan anugerah kodrati diberikan kepada manusia 
dalam relasinya dengan sesama. Perbedaan antara anugerah yang 
operatif dan kooperatif teraplikasi kepada kedua anugerah, yaitu anugerah 
menguduskan dan anugerah aktual.  Anugerah aktual beroperasi ketika 
anugerah itu secara inisial menggerakkan kehendak untuk bertindak, dan 
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anugerah itu disebut kooperatif, ketika anugerah itu bekerja dengan 
kehendak untuk mengeksekusi tindakan, yang diperintahkan oleh 
kehendak. Anugerah menguduskan adalah anugerah yang beroperasi 
ketika menyembuhkan dan membenarkan jiwa dan bersifat kooperatif 
ketika dibawa dalam prinsip melakukan perbuatan baik. Anugerah kodrati 
adalah kharisma dan anugerah menguduskan jauh lebih mulia daripada 
anugerah kodrati. 

 
Mengenai perbedaan antara anugerah prevenient dan subsequent, 

Thomas mengkategorikan lima efek dari anugerah, yaitu memulihkan jiwa, 
menginginkan yang baik, menghasilkan yang baik sesuai dengan yang 
dimaksud, bertekun dalam yang baik dan mencapai kemuliaan. Anugerah 
pevenient berkaitan dengan pengaruh kepada seseorang dengan 
respektasi kepada pengaruh berikutnya dan anugerah subsequent 
melanjutkan efek dari efek sebelumnya yang dikerjakan oleh anugerah. 
  
 Efek dari anugerah yang adalah pembenaran dan  perbuatan baik 
dimana pembenaran adalah suatu perubahan status dari pendosa kepada 
status anugerah, dari status permusuhan kepada persahabatan, dari 
hubungan yang terputus kepada pemulihan dan bahkan meninggikan 
manusia kepada level adikodrati. Ada empat tuntutan pembenaran dari 
orang berdosa, yaitu infusi anugerah yang menguduskan, yaitu iman yang 
olehnya manusia kembali kepada Allah, dukacita yang olehnya manusia 
berbalik dari dosa serta pengampunan dosa. Semua hal ini terjadi secara 
bersamaan, meskipun ada ordo tertentu diantaranya.   
  
 Efek kedua dari anugerah adalah perbuatan baik, yang lahir dari 
anugerah yang bersifat kooperatif yang bekerja dalam diri seseorang. 
Manusia dapat memperoleh upah karena hal itu sudah ditetapkan 
sebelumnya untuk mereka peroleh. Manusia dalam status anugerah dapat 
menghasilkan hidup kekal bukan karena perbuatan mereka yang setara 
untuk memperoleh itu, melainkan karena anugerah yang bekerja melalui 
kasih.  Itulah sebabnya manusia membutuhkan anugerah menguduskan 
itu berdasarkan relasi yang telah dibangun berdasarkan Yesus Kristus. 
Manusia yang jatuh dalam dosa tidak dapat memperoleh perbuatan yang 
sejati karena mereka kehilangan prinsip dasar yang menjadikan kesejatian 
dari perbuatan tersebut. Dan selanjutnya hanya anugerah Allah semata 
yang mempertahankan mereka sampai pada hidup yang kekal  
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Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa dalam kategori umum 
pendapat Thomas sangat menarik dan persuasif. Itulah sebabnya dia 
memang disebut sebagai teolog anugerah karena pemikirannya 
sedemikian rupa diliputi oleh anugerah. Keselamatan adalah anugerah 
Allah dan perbuatan baik yang sejati lahir dari efek anugerah, secara 
khusus anugerah kooperatif. Perbuatan itu penting dalam mencapai hidup 
yang kekal. Namun perlu diingat Thomas tidak meletakkan fungsi 
perbuatan baik itu sebagai a priori untuk mencapai keselamatan namun 
mendekati keselamatan. Diskusi Thomas mengenai relasi anugerah dan 
perbuatan baik adalah upaya interpretasi dan interaksi dirinya dengan 
Kitab Suci dan pemikiran Agustinus.  
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IMPLIKASI VIA DOLOROSA BAGI MANUSIA 
(YESAYA 53:1-12) 

 
 

Agung Gunawan 
 

PENDAHULUAN 
 

etiap tahun orang Kristen dan gereja diseluruh muka bumi 
memperingati hari kesengsaran Tuhan Yesus Krsistus yang kita kenal 

sebagai peringatan hari Jum‘at Agung yang kemudian diikuti dengan 
peringatan hari Paskah yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari 
kematian. Paskah merupakan puncak kemenangan Kristus di dalam 
melawan kuasa maut. Namun sebelum Tuhan Yesus meraih puncak 
kemenangan tersebut Tuhan Yesus harus melewati suatu proses 
kesengsaraan yang sungguh luar biasa. Proses kesengsaraan Kristus ini 
dikenal dengan sebutan Via Dolorosa atau jalan salib. Via Dolorosa 
adalah proses perjalanan yang penuh penderitaan yang dialami oleh 
Tuhan Yesus menuju ke bukit Golgota yang mengerikan untuk menerima 
hukuman yang sangat tidak manusiawi yaitu digantung dan dipaku diatas 
kayu salib yang kasar.  
 

Banyak orang begitu tercengang dan terharu oleh penderitaan 
Kristus yang luar biasa itu. Banyak orang begitu tersentuh hati mereka 
melihat pengorbanan Tuhan Yesus yang tiada terbanding itu. Bahkan ada 
orang yang mengatakan bahwa kesengsaraan Kristus merupakan sesuatu  
yang tidak pernah dialami oleh siapapun didalam dunia ini. Semua sikap 
dan komentar seputar kesengsaraan dan penderitaan Kristus sangatlah 
postif dan tidak keliru. Namun yang lebih penting dari semua itu adalah 
apa sebenarnya implikasi dari kesengsaran dan penderitaan Kristus itu 
bagi umat manusia. Implikasi penderitaan Kristus sangat penting untuk 
dimengerti serta dirasakan oleh manusia. Dengan demikian maka 
manusia akan dapat lebih menghargai bukan hanya sekedar kagum atas 
Kristus yang menderita. Ketika seseorang menghargai penderitaan Kristus 
maka ia akan memberikan respon yang positif terhadap kesengsaraan 
dan penderitaan Kristus.  
 

S 
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 Dalam tulisan ini akan dikaji secara singkat dan padat apa implikasi-
implikasi dari kesengsaraaan dan penderitaan Kristus bagi kehidupan 
insan manusia didalam dunia. Setelah itu komitmen apa yang harus 
diambil berkaitan dengan implikasi dari Via Dolorosa sebagai respon kita 
terhadap karya Kristus yang luar biasa itu.   
 

IMPLIKASI VIA DOLOROSA 
 

 Jalan salib yang dilalui dan dialami oleh Tuhan Yesus Kristus 
bukanlah sesuatu yang sia-sia tanpa ada tujuan. Kalau demikian maka 
adalah sia-sia pula orang kristen memperingati hari Jum‘at Agung setiap 
tahun. Via Dolorosa memiliki implikasi yang sangat luas dan dalam bagi 
umat manusia. Melalui nubuatan nabi Yesaya tentang hamba Tuhan yang 
menderita kita akan membahas tiga implikasi penting kesengsaraan dan 
penderitaan Kristus bagi kita. 
 
IMPLIKASI SOTERIOLOGIS (4a, 5-9)  
 
Pemulihan Dari Penyakit Dosa 
 
 Nabi Yesaya dengan begitu gamblang mengatakan bahwa Tuhan 
Yesus harus melewati jalan salib yang penuh dengan penderitaan, aniaya, 
serta puncaknya kematian dibukit Golgota semata-mata untuk 
menanggung penyakit umat manusia. Penyakit yang dimaksud disini 
adalah penyakit dosa. Via Dolorosa yang dilalui oleh Kristus adalah untuk 
menggenapi rencana Agung dari Allah yaitu untuk membawa kesembuhan 
manusia dari penyakit dosa yang mematikan. Dengan kata lain Tuhan 
Yesus harus menjalani Via Dolorosa semata-mata adalah untuk 
menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh kedalam perangkap dosa.  
 

Manusia pada mulanya diciptakan oleh Allah secara sempurna 
karena segambar dengan Allah. Namun ternyata karena ketidak-taatan 
manusia kepada perintah Allah maka manusia gagal dan jatuh kedalam 
dosa. Dosa adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh siapapun 
didalam dunia ini. Dosa telah menyebabkan manusia  menjadi hancur 
secara total dan terpisah dari Allah. Sebagai akibat dan konsekwensinya 
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maka bukan berkat Allah manusia nikmati melainkan justru kutukan Allah 
yang mereka terima1 
 

Puncak dari kutukan Allah adalah maut yaitu hukuman yang kekal 
dalam api neraka yang sangat mengerikan.2 Neraka digambarkan seperti 
sumur tanpa dasar yang mana didalamnya terdapat ratapan dan kertak 
gigi yang mengerikan. Tidak ada seorangpun yang bisa terluput dari maut 
karena semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan 
Allah.3 Tidak ada seorangpun yang mampu menyelamatkan dirinya sendiri 
dari hukuman dan murka Allah. Manusia menjadi tidak berdaya dan tidak 
berpengharapan. Manusia satu-persatu sedang berbaris menuju sumur 
maut yang tanpa dasar.  
 
 Dalam kondisi manusia yang seperti ini, maka Allah karena kasihNya 
yang besar memiliki kerinduan untuk menolong dan menyelamatkan 
manusia yang berdosa dari hukuman maut. Untuk itulah Allah 
mengirimkan AnakNya yang tunggal datang kedalam dunia untuk 
menggenapi rencana Allah bagi kesembuhan manusia dari penyakit dosa 
yang membawa kepada keselamatan manusia. Kedatangan Tuhan Yesus 
kedalam dunia ini adalah untuk membawa kelepasan bagi manusia dari 
belenggu penyakit dosa yang dapat membinasakan manusia.4 
 
 Ternyata kedatangan Tuhan Yesus kedalam dunia ini melalui 
peristiwa kelahiranNya dikandang Betlehem tidak cukup untuk membawa 
keselamatan bagi umat manusia. Untuk melepaskan manusia dari kutukan 
dosa maka Tuhan Yesus harus mengalami kesengsaraan dan 
penderitaan yang akhirnya mencapai puncaknya disalib di Kalvari. 
Mengapa hal ini harus terjadi? Mengapa Tuhan Yesus harus melewati Via 
Dolorosa? Karena untuk melepaskan dan membebaskan manusia dari 
kuasa dosa harus melalui proses penebusan. Oleh sebab itu Kristus harus 
menderita dan melewati jalan salib untuk menebus umat manusia.  
 

                                                 
1 Louis Berkhof, Systematic Theology, (Grand Rapids: WM.B. Errdmans Publishing 

Co., 1986), p.255. 
2 Roma 6:23 
3 Roma 3:23 
4 Berkhof, Systematic Theology. pp. 256-258. 
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Penebusan Kristus 
 
 Untuk menyelamatkan manusia yang telah dirusak dan dihancurkan 
oleh dosa bukanlah hal yang sederhana karena manusia harus ditebus 
dengan tunai. Tidak ada yang mampu dan sanggup menebus manusia 
dari kuasa dosa. Hanya Yesus yang mampu dan sanggup menebus 
manusia agar terlepas dan terbebas dari belenggu kuasa dosa. 
Penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bukan dengan uang atau 
harta tapi dengan pengorbanan diri Tuhan Yesus sendiri yang 
digambarkan seperti domba yang dibawa ketempat pembantaian. 
Mengapa Tuhan Yesus harus menebus manusia dengan melewati jalan 
salib? Karena melalui penebusanNya diatas kayu salib, Tuhan Yesus 
memenuhi dua tuntutan sekaligus yaitu: 
 
Memuaskan Murka Allah5  
 
 Seperti yang sudah diutarakan diatas bahwa dosa menyebabkan 
Allah murka terhadap manusia. Manusia menjadi seteru atau musuh Allah. 
Untuk memuaskan murka Allah maka manusia harus dihukum. Namun 
ternyata manusia tidak mampu memuaskan murka Allah. Tuhan Yesus 
sanggup memuaskan murka Allah dengan penderitaan dan kematianNya 
deatas kayu salib. Disaliblah murka ditimpakan kepada Tuhan Yesus. 
Kepalanya dan tubuhnya dihancurkan sedemikian rupa untuk memuaskan 
murka Allah. Bahkan ketika Tuhan Yesus diatas kayu salib, Allah seakan-
akan jijik melihat Yesus dan Yesus ditinggal sendiri. Itulah sebabnya 
Tuhan Yesus berseru,‖Eli, Eli, lama sabakhtani?‖ Artinya: Allah-Ku, Allah-
Ku, mengapa Engkau meninggalkanAku?6 
 
 Dengan penderitaan, kesengsaraan serta kematian Kristus berarti 
murka Allah yang seharusnya dijatuhkan kepada manusia ditimpakan 
didalam diri Tuhan Yesus. Selain daripada itu Allah juga merasa puas 
terhadap ketaatan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus kepada kehendak Allah 

                                                 
5 Robert Letham, The Work of Christ: Contours of Christian Theology, (Downer 

Grove:InterVarsity Press, 1993), p.127. 
6 Matius 27:46 
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yang ditunjukkan dengan kerelaanNya untuk menjalani jalan salib yang 
sarat dengan penderitaan.7 
 
Melakukan Subtitusi (Penggantian)8 
 
 Dalam kaitanya dengan apa yang telah kita bahas diatas, 
sebenarnya apa yang dialami oleh Tuhan Yesus adalah untuk 
menggantikan manusia yang berdosa. Seharusnya manusia yang berdosa 
dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan dosanya. Namun semua 
itu telah ditanggung oleh Tuhan Yesus dalam jalan salib. Penggantian 
dibutuhkan dalam penebusan untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat. 
Bagi bangsa Yahudi ketika mereka datang kepada Allah untuk memohon 
pengampunan dosa, mereka harus membawa binatang untuk dikorbankan 
dihadapan Allah. Dengan demikian binatang yang disembelih dan 
dikorbankan dihadapan Allah menjadi pengganti bagi orang Yahudi yang 
berdosa agar mereka tidak dihukum.  
 
 Demikian hal dengan penebusan dosa manusia dibutuhkan korban 
untuk menggantikan manusia yang berdosa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus 
harus disiksa dan disalib hingga mati diatas Golgota untuk menggantikan 
kita manusia yang berdosa. Dengan demikian tuntutan hukum Taurat 
telah terpenuhi Diatas kayu salib. Kristus tertikam oleh pemberontakan 
kita dan dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Disalib Kristus mati 
menggantikan kita. Dengan tubuh dan darah Yesus kita telah ditebus 
secara lunas. 
  
 Apa respon kita terhadap pengorbanan Tuhan Yesus yang harus 
melewati via dolorosa yang penuh dengan penderitaan yang luar biasa 
itu? Pertama, janganlah kita meragukan karya keselamatan yang telah 
dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dibawah kolong langit tidak ada nama lain 
yang dapat menyelamatkan kita selain Tuhan Yesus Kristus yang telah 
menderita dan mati bagi manusia yang berdosa.  
 
 Kita juga jangan malu mengaku sebagai pengikut Kristus didepan 
orang yang mungkin akan membenci bahkan menganiaya kita. Jangan 

                                                 
7 Letham, Robert, The Work of Christ, p.130. 
8 Ibid, p.132. 
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kita mengkhianati kasih Kristus yang sudah dinyatakan dengan 
penderitaan dan kematianNya diatas kayu salib.  
 
 Selain daripada itu janganlah kita bimbang atas jaminan keselamatan 
yang kita miliki dengan percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai 
Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan kita didalam Kristus sangat 
terjamin dan tidak akan mungkin dapat dirampas lagi oleh kuasa dosa 
karena Kristus telah menang diatas kayu salib. Via dolorosa menjamin kita 
untuk menikmati hidup bersama dengan Kristus kelak didalam keabadian. 
  
IMPLIKASI PSIKOLOGIS (4b) 
 
 Nabi Yesaya dalam nubuatanNya tentang hamba Tuhan yang 
menderita  menyatakan bahwa kesengsaraan yang dialami oleh Kristus 
adalah juga untuk memikul kesengsaraan umat manusia. Kesengsaraan 
ini mengandung pengertian semua penderitaan manusia dalam 
menghadapi hidup dalam dunia yang sarat dengan duka dan nestapa. 
Dengan demikian maka pernyataan Yesaya bahwa Hamba Tuhan yang 
menderita memikul penderitaaan kita artinya bahwa penderitaaan dan 
kesengsaraaan Kristus membawa kemenangan bagi umat manusia dalam 
menghadapi berbagai pergumulan hidup dalam dunia yang gelap ini. 
 
 Manusia hidup dalam kondisi dunia yang makin hari makin 
bertambah sulit. Manusia diperhadapkan dengan permasalahan yang 
semakin hari semakin kompleks.  
 
 Hari ini masalah ekonomi banyak melilit manusia didalam dunia ini, 
lebih-lebih di Indonesia. Kenaikkan harga dari kebutuhan-kebutuhan 
pokok membuat banyak orang yang tidak mampu membelinya. Akibatnya 
orang-orang akan berupaya dengan segala macam cara untuk bagaimana 
dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Mencuri, merampok dan menipu 
adalah cara-cara yang lazim dilakukan oleh banyak orang untuk dapat 
memenuhi kebutuhan perut mereka. Oleh sebab itu angka krminalitas 
semakin meningkat seiring dengan melesatnya kenaikkan kebutuhan-
kebutuhan pokok. Bagi mereka yang tidak berani melakukan hal-hal diatas 
maka mereka akan hidup dengan apa adanya. Makan beras aking bagi 
sebagian orang merupakan kebanggaan karena mereka masih bisa 
makan. Tidak sedikit yang mengalami kekurangan makan hingga mereka 
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mengalami masalah gizi buruk yang sangat memprihatinkan. Bahkan ironi 
didalam zaman yang serba modern ini masih ada  orang-orang yang 
harus meninggal dunia karena kelaparan.  
 
 Pergumulan juga dialami oleh mereka yang bergerak didunia usaha. 
Banyak pengusaha yang mengeluh sulitnya mencari keuntungan pada 
saat ini. Akibatnya banyak perusahaan yang gulung tikar yang pada 
gilirannya menyebabkan terjadi PHK dimana-mana. Akibatnya angka 
pengangguran semakin meningkat. Disini mulailah berlaku hukum dimana 
pengganguran meningkat maka disitu kriminalitas juga meningkat. Hari ini 
kejahatan semakin merajalela dan semakin beringas. Bagi mereka yang 
penting bagaimana bisa bertahan dalam kondisi hidup yang sulit ini 
meskipun harus merugikan orang lain. Tidak ada lagi kepedulian dalam 
masyarakat kita hari ini. 
 
 Problem keluarga juga banyak melanda pasangan-pasangan suami 
istri tanpa terkecuali keluarga-keluarga kristen. Angka perceraian semakin 
hari semakin meningkat. Perceraian bukan hanya terjadi dalam keluarga 
non kristen saja namun juga terjadi pada keluarga kristen bahkan keluarga 
para aktivis gereja. Kenyataan ini adalah sungguh sangat 
memprihatinkan. Perceraiaan terjadi disebabkan mulai dari masalah 
komunikasi sampai masalah perselingkuhan. Banyak keluarga tidak dapat 
mempertahankan keutuhan pernikahan mereka karena merasa tidak ada 
kecocokkan lagi diantara mereka. Ada banyak pasangan suami istri 
kristen yang berusaha untuk mempertahankan pernikahannya dengan 
tidak bercerai secara hukum namun sebenarnya didalam kehidupan 
keluarga mereka tidak ada lagi kasih sayang. Didalam keluarga mereka 
yang ada adalah kebencian. Ini disebut  perceraian secara psikologis.  
 
 Selain daripada itu ada banyak orangtua yang memiliki masalah 
dengan anak-anak mereka. Hubungan antara orangtua dan anak menjadi 
renggang bahkan tidak sedikit yang tega saling mencelakakan. Tidak ada 
lagi kehangatan kasih antara orangtua dan anak. Hari ini banyak orangtua 
dan anak yang mengalami kondisi yang sungguh sangat memprihatinkan, 
termasuk keluarga kristen. 
 
 Manusia juga diperhadapkan dengan masalah sakit penyakit. Hari ini 
banyak muncul penyakit yang bermacam-macam yang mengancam 
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kesehatan manusia. Ketika seseorang terserang penyakit maka banyak 
biaya yang harus dikeluarkan untuk menyembuhkannya. Akibatnya 
banyak mereka yang jatuh miskin karena harus mengobati penyakitnya. 
Bagi yang tidak mampu berobat ia akan berusaha bertahan dengan 
menanggung penderitaan yang berkepanjangan. 
 
 Masih banyak pergumulan dan permasalahan lainnya yang dihadapi 
oleh manusia hari ini yang tidak mungkin diutarakan satu-persatu disini. 
Dengan banyaknya persoalan yang dihadapi mengakibatkan banyak 
orang yang mengalami tekanan jiwa. Tekanan jiwa dapat menyebabkan 
seseorang mengalami berbagai macam masalah psikologis. Stress, 
depresi, gila, hingga bunuh diri adalah respon dari tekanan hidup yang 
sangat berat. Manusia tidak berdaya untuk keluar dari semua pergumulan 
yang sarat dengan nestapa ini. Manusia membutuhkan seseorang yang 
mampu untuk memulihkan dan membawa kemenangan dalam 
menghadapi tantangan hidup yang maha berat ini. Kemana manusia 
harus pergi mencari penghiburan? Kepada siapa manusia mencari 
pertolongan? Didalam dunia ini tidak ada tempat dan seseorang yang 
mampu memberikan penghiburan dan pertolongan yang sejati. 
Penghiburan dan pertolongan yang ada didalam dunia ini terbatas dan 
tidak abadi.  
 
 Satu-satunya penghibur dan penolong yang sejati bagi jawaban atas 
pergumulan kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melalui Via Dolorosa 
menanggung bukan hanya dosa kita tetapi juga kesengsaraan kita yang 
disebabkan oleh pergumulan yang kita hadapi didalam hidup ini. Kematian 
Kristus diatas kayu salib membawa kemenangan bagi manusia atas 
berbagai pergumulan hidup didalam dunia yang telah dirusakkan oleh 
dosa.  
 
 Hanya Yesus yang mampu memberikan kekuatan bagi kita dalam 
menghadapi segala persoalan hidup bahkan Ia sanggup mengangkat 
semua beban pergumulan kita. Tuhan Yesus memanggil semua orang 
yang letih, lesu, dan berbeban berat untuk datang kepadaNya untuk 
mendapatkan kelegaan yang sejati.9  

                                                 
9 Matius 11:28 



    IMPLIKASI VIA DOLOROSA BAGI MANUSIA 91 
 

 

Marilah kita yang sedang letih, lesu dan berbeban berat datang kepada 
Yesus dan menyerahkan semua pergumulan kita kepadaNya maka Ia 
yang adalah Gembala yang baik akan menuntun kita ke padang yang 
berumput hijau dan ke air yang tenang serta Ia akan menyegarkan jiwa 
kita.       
 
IMPLIKASI EKLESIOLOGIS (12) 
 
 Nabi Yesaya menubuatkan bahwa setelah Hamba Tuhan yang 
menderita itu menyelesaikan tugas yang dibebankan oleh Allah 
kepadaNya maka Ia akan mengalami kemenangan yang luar biasa. 
Penderitaan jalan salib yang harus Ia lalui ternyata membawa kepada satu 
titik puncak yaitu penaklukkan kuasa dosa yang telah menaklukkan 
manusia. Dengan kemenanganNya diatas bukit Golgota, banyak umat 
manusia akan menjadi milikNya yang oleh Yesaya disebut sebagai 
jarahan atau rampasan yang diberikan oleh Allah. 
 
 Disini nabi Yesaya menubuatkan bahwa akan banyak orang dari 
berbagai penjuru dunia akan menjadi umat Allah dengan datang dan 
percaya kepada Kristus serta menerima Kristus sebagai Juru Selamat 
pribadi mereka. Mereka akan menjadi umat tebusan Kristus yang 
tergabung dalam sebuah persekutuan orang-orang kudus yaitu gereja.10 
Disini kita melihat bahwa gereja terbentuk karena karya penebusan 
Kristus diatas kayu salib. Melalui penderitaanNya menelusuri via dolorosa, 
Kristus mengumpulkan semua orang dari segala golongan untuk 
terhimpun dalam persekutuan orang-orang yang telah dipanggil keluar 
(dibebaskan) dari kegelapan menuju kepada terangNya yang ajaib.11  
 
 Bagi kita yang sudah menerima anugrah Allah didalam Tuhan Yesus 
Kristus kita telah tergabung dalam persekutuan keluarga Allah. Sebagai 
gerejaNya kita tidak boleh tinggal diam namun kita memiliki kewajiban 
untuk mencari jiwa-jiwa yang tersesat seperti domba yang mengambil 
jalannya sendiri-sendiri. Kita sebagai gerejaNya terpanggil untuk 
memberitakan kabar sukacita ini kepada semua orang tanpa memandang 

                                                 
10 Edmund P. Clowney, The Church: Countours of Christian Theology, (Downer 

Grove:InterVarsity Press, 1995), p.30. 
11 Ibid. 
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perbedaan suku, ras, golongan, pendidikan ataupun tingkat sosial yang 
dimilikinya. Tugas kita adalah menjangkau sebanyak mungkin manusia 
yang berdosa untuk dijadikan ‖tawanan‖ dan ‖jarahan‖ bagi Tuhan Yesus 
agar supaya mereka juga mendapatkan jaminan keselamatan dan 
jaminan penghiburan yang sejati. Tuhan Yesus sebelum naik kesorga Ia 
berpesan kepada murid-muridNya untuk pergi dan menjadikan semua 
bangsa muridNya.12 Ini adalah Amanat Agung yang diperintahkan oleh 
Tuhan Yesus yang telah menderita, mati, dan bangkit untuk kita.      
 
 Untuk dapat mengemban tugas penginjilan ini kita harus memiliki tiga 
unsur penting yaitu: 
 
Visi 
 Untuk seseorang mau terlibat dalam pemberitaan Injil maka harus 
memiliki Visi. Menurut D.L. Moody, ‖Vision is a clear understanding to see 
the future ministry and the opportunity to reach beyond‖ Seseorang yang 
memiliki visi akan memiliki beban tatkala melihat banyak jiwa-jiwa yang 
terbelenggu oleh kuasa dosa. Dengan memiliki visi maka seseorang akan 
memiliki belas kasihan terhadap jiwa-jiwa yang tersesat dan memiliki 
kerinduan untuk menjangkau dan menolong jiwa-jiwa tersesat yang 
sedang menuju kepada kebinasaan karena dosa.    

  
Misi 
 Seseorang yang mau terlibat dalam penginjilan tidak hanya cukup 
memiliki visi saja namun juga harus memiliki misi. Ada banyak orang 
kristen yang memiliki visi namun tidak memiliki misi maka kerinduannya 
untuk memberitakan Injil hanya tinggal kerinduan saja. Dengan memiliki 
misi maka seseorang akan mau bergerak untuk menjangkau orang-orang 
yang berdosa untuk dibawa kepada Kristus. Dengan memiliki misi 
seseorang akan mau berkorban dalam memberitakan Injil karena untuk 
melayani Tuhan harus ada harga yang harus dibayar. Namun 
dibandingkan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus dibukit 
Kalvari, pengorbanan yang kita berikan  tidak ada apa-apanya.   

 
 
   

                                                 
12 Matius 28:19,20 
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Milisi 
 
 Akhirnya didalam menyampaikan kabar keselamatan kepada orang-
orang yang berdosa dibutuhkan ketangguhan dan tahan uji. Ada banyak 
tantangan dan kesulitan yang harus kita hadapi didalam memberitakan 
Injil. Namun kita tidak boleh takut dan putus asa. Kita harus memiliki 
semangat militer yang berjuang terus sampai titik darah yang 
penghabisan. Disini ketaatan harus dimiliki oleh seorang prajurit Kristus 
seperti ketaatan yang ditunjukkan oleh Kristus sendiri dengan taat sampai 
mati diatas kayu salib. 

 
PENUTUP 

 
 Tragedi Jum‘at Agung adalah tragedi yang terbesar yang pernah 
dialami oleh seorang anak manusia. Namun disisi lain Tragedi Jum‘at 
Agung merupakan karya ilahi yang luar biasa bagi penyelamatan dan 
pemulihan manusia dari dosa dan pergulatan hidup. Sudahlah kita 
menikmatinya? Selamat Paskah!  
 



 

 94 



JTA 10/18 (Maret 2008) 93-112 

 95 

KEKUASAAN [POWER] SUATU KATEGORI PENTING 
MEMAHAMI REALITAS HIDUP MASA KINI 

 
Markus Dominggus Lere Dawa 

 
 

MODERNISME: KONTROL, MANIPULASI 
DAN PRODUKTIVITAS EKONOMIS 

 
Cynthia A. Jarvis—Gembala Sidang Presbyterian Church of Chestnut 
Hill di Philadelphia dan juga seorang konsultan pada Center of 

Theology Inquiry Pastor-Theologian Project di Princeton, New Jersey—
dalam sebuah seri khotbah tentang Yesus menurut Markus, Matius, Lukas 
dan Yohanes, khususnya dalam topik Yesus Menurut Markus, 
mengatakan bahwa ―the exorcisms presume a pre-Enlightenment 
worldview.‖1 Di dalam pernyataan ini Enlightenment, atau Pencerahan, 
menjadi semacam pintu yang membedakan dua dunia kehidupan 
manusia. Dunia pra-Pencerahan adalah dunia yang diwarnai oleh 
berbagai macam tahayul dan keyakinan yang tidak ilmiah – dan untuk ini 
Pencerahan harus diberi kredibilitas tersendiri; dan ada dunia lain, yaitu 
dunia pasca-Pencerahan yang membebaskan kekuatan berpikir manusia 
ke tingkat yang tidak pernah ada sebelumnya. Dunia pasca-Pencerahan 
ini umum dikenal sebagai dunia modern, dan di dalam dunia modern dan 
paska modern inilah umat manusia sekarang sedang hidup dalam 
kekiniannya.  
  
 Dunia modern, tegas James C. Scott, ditandai oleh suatu keyakinan 
yang kuat, ―a faith,‖ kepada legitimasi sains dan teknologi.2 Apa saja yang 
ditawarkan oleh sains dan teknologi menjadi semacam ―kebenaran‖ yang 
pantas dibela dan diikuti dengan taat. Apa saja yang ditawarkan oleh 
sains dan teknologi menjadi resep keberhasilan dan kesuksesan baru 
menggantikan mitos dan pengetahuan turun temurun.   
 

                                                 
1 http://www.chestnuthillpres.org/sermons/2008/feb17_sermon.html (3/12/08) 
2 James C. Scott, Seeing Like A State: How Certain Schemes to Improve the 

Human Condition Have Failed (New Haven: Yale University Press, 1998), p. 4.  

P 

http://www.chestnuthillpres.org/sermons/2008/feb17_sermon.html
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Ketergantungan yang kuat kepada sains dan teknologi 
mengharuskan struktur kehidupan negara modern ditata dan diatur 
sedemikian rupa menurut prinsip-prinsip sains dan teknologi. Di sini, Scott 
mendapati sebuah prinsip penting yang mengendalikan proses perubahan 
ini dan menandai perbedaan yang amat mendasar antara negara 
pramodern dan negara modern. Prinsip ini disebutnya legibility.3 Negara 
pramodern dalam banyak aspeknya, menurutnya, adalah negara yang 
secara parsial buta. Negara-negara ini hanya tahu sedikit saja tentang 
siapa sebenarnya anggota masyarakatnya. Sedikit saja yang mereka 
ketahui tentang kekayaan, penguasaan tanah, lokasi, dan identitas 
warganya. Dengan kata lain, negara pramodern tidak memiliki ―peta yang 
mendetil‖ tentang penduduk dan kondisi tanah negaranya. Tidak ada 
standard yang memadai yang menjadi alat ukur bersama.4 Dengan kata 
lain, negara dan kehidupan pada masa pramodern kekurangan sekali peta 
yang memadai untuk dapat membaca dan memahami dirinya dengan 
baik. Sains dan teknologi dunia pramodern belum sanggup menyediakan 
peta ini.  
  
 Negara-negara dalam dunia modern tidak lagi demikian. Atas jasa 
sains dan teknologi, kini kemampuan negara dalam memahami dan 
mengerti penduduk dan wilayahnya sudah sangat canggih. Metode utama 
yang dipakai adalah simplifikasi, penyederhanaan.5 Realitas chaos, dan 
tidak terbaca dari masa pramodern, oleh sains diurai dan disusun kembali 
menjadi satuan-satuan sederhana yang dapat dibaca. Kemudian dengan 
bantuan teknologi realitas yang dapat dipahami ini dimasukkan kembali ke 
dalam masyarakat agar apa yang sebelumnya tidak terbaca kini dapat 
terbaca dan dipahami bukan saja oleh negara tetapi juga oleh masyarakat 

                                                 
3 Kamus Webster tahun 1826 menjelaskan legibility sebagai kualitas atau keadaan 

yang mudah dibaca. Kata ini berasal dari kata legible, yang dijelaskan sebagai, dapat 
dibaca; terdiri atas huruf-huruf atau figure-figur yang bisa dibedakan oleh mata. Arti 
selanjutnya adalah dapat ditemukan atau dipahami oleh tanda-tanda atau petunjuk-
petunjuk yang kelihatan. Jadi legibilitas menekankan makna dapat dibaca, dimengerti 
atau dipahami. Prinsip ini terkait dengan sains dan teknologi yang diimani modernisme 
karena sains menjadi alat untuk membuat apa yang illegible menjadi legible, yang tidak 
bisa dipahami menjadi dapat dimengerti, sementara teknologi menjadi alat untuk 
menerapkan legibility ini ke dalam kehidupan masyarakat.  

4 Scott, Seeing Like A State, p. 2. 
5 Ibid., p. 2, 3. 
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yang berdiam di dalamnya. Di sini terjadilah proses reorganisasi besar-
besaran baik yang berhubungan dengan manusia maupun ekosistem 
kehidupannya.  
  
 Tujuan akhir dari seluruh proses penyederhanaan dan reorganisasi 
ini bukan sekedar supaya realitas dapat dibaca dan dipahami, tetapi lebih 
daripada itu agar supaya realitas baru yang dibentuk ini bisa dikontrol dan 
dimanipulasi sedemikian rupa untuk menghasilkan apa saja yang 
dikehendaki oleh negara dan masyarakat6—produktivitas yang lebih tinggi, 
ketertiban, keteraturan, keamanan, keberadaban, dan lain-lain. 
 

Bila Scott memakai metafora peta sebagai metafora dasar 
menjelaskan situasi kehidupan di dunia modern, Michel Foucault, filsuf 
Perancis, memakai konsep gedung penjara rancangan Jeremy Bentham 
yang disebut panopticon, sebagai metafora menjelaskan apa yang coba 
disampaikan oleh Scott dengan metafora peta-nya. Panopticon adalah 
konsep gedung penjara di mana setiap sel tahanan dibuat mengelilingi 
sebuah menara pengawas yang ditaruh persis di tengah. Setiap tahanan 
langsung terlihat oleh pengawas mereka yang berada di menara itu 
sementara mereka sendiri tidak bisa melihat dengan jelas pengawas 
mereka karena lampu ke arah menara dibuat gelap. Para pengawas 
penjara memastikan benar bahwa setiap gerak dan perilaku para tahanan 
benar-benar sesuai dengan apa yang ditetapkan untuk mereka. Setiap kali 
mereka berbuat sesuatu yang tidak sesuai, hukuman akan langsung 
diberikan. Berbulan-bulan dan bertahun-tahun diperlakukan demikian 
membuat para tahanan ini percaya bahwa di menara itu selalu ada 
pengawas yang memperhatikan mereka selama 24 jam penuh. Akhirnya, 
cepat atau lambat, karena tidak tahan kena hukuman terus menerus, suka 
atau tidak, mereka akhirnya menyesuaikan diri dengan aturan dan disiplin 
yang ditetapkan untuk mereka. Sehingga suatu saat ketika keluar dari 
penjara, mereka telah menjadi ―manusia baru‖ yang sudah cocok untuk 
hidup di tengah masyarakat.  
 

Dengan metafora panopticon ini, hal penting yang hendak ditekankan 
oleh Foucault adalah surveillance, pengawasan. Pengawasan 
menciptakan dalam diri suatu kesadaran permanen akan visibilitas, yaitu 

                                                 
6 Scott, Seeing Like A State, p. 2. 
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bahwa tindak tanduk senantiasa dilihat dan diawasi.7 Dalam usaha 
membuat situasi chaos, tidak terbaca, sains dan teknologi, di sini 
disimbolkan dalam panopticon, digunakan semaksimal mungkin untuk 
memastikan setiap orang berpikir dan bertindak, merasa dan berperilaku 
sesuai dengan suatu patokan yang sudah ditetapkan.  

 
Produk akhir dari seluruh proses ini, menurut Bentham, adalah 

―Morals reformed – health preserved – industry invigorated – instruction 
diffused – public burthens lightened – Economy seated, as it were, upon a 
rock – the gordian knot of the Poor-Laws not cut, but untied – all by a 
simple idea in architecture!‖8 Di dalam pernyataan ini nuansa maknanya 
luas dan menjangkau hampir seluruh cita-cita sebuah masyarakat modern 
seperti kesejahteraan hidup yang lebih baik, masyarakat yang tertib dan 
patuh pada hukum, industri yang menunjang kehidupan manusia 
berkembang pesat dan roda perekonomian yang berputar mantap.  
 
 Tidak ada yang salah dengan mengejar semua tujuan-tujuan itu. 
Tidak ada yang salah dengan mencita-citakan suatu masyarakat atau 
suatu bangsa untuk memiliki tingkat kesejahteraan hidup yang lebih, hidup 
yang lebih tertib, dan kehidupan perekonomian yang semakin lebih baik. 
Yang menjadi masalah di sini adalah sederet pertanyaan berikut ini: 
Siapakah yang membuat cita-cita itu? Kenapa cita-cita itu yang diangkat 
dan kenapa bukan yang lain? Bagaimanakah proses pembuatan cita-cita 
itu? Apakah semua pihak yang berkepentingan dilibatkan dan 
diperlakukan setara dan diberi ruang yang sebangun dalam proses? 
Aspirasi siapa yang ditutupi dalam cita-cita itu? Wacana hidup sejahtera 
dan perbaikan hidup milik siapakah yang lebih dominan dan harus diikuti 
oleh yang lain? Ada apa di dalam wacana dominan sehingga wacana 
subordinatif kalah kepadanya?  
 
 Daftar pertanyaan-pertanyaan ini bisa diperpanjang terus. Sekali lagi 
pertanyaan-pertanyaan ini bukan hendak menafikan niat baik atau 
menyangkal kerja keras orang-orang yang dipengaruhi oleh paham 
modernisme dalam proyek meningkatkan kesejahteran hidup manusia di 

                                                 
7 Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison (New York, NY: 

Vintage Books, 1995), p. 200.  
8 Ibid., p. 207. 
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muka bumi. Yang hendak diangkat ke permukaan oleh pertanyaan-
pertanyaan ini adalah mekanisme, proses, untuk sampai kepada semua 
cita-cita, tujuan-tujuan dan proyek-proyek modernisme ini. Di sinilah peran 
kekuasaan menjadi penting untuk diperhatikan.  
 
KEKUASAAN DALAM PERCAKAPAN SOSIAL MASA KINI 
 
 Karl Marx adalah salah satu filsuf modern yang amat menyadari 
adanya permainan kekuasaan yang kuat di dalam hubungan antara kelas 
the property owner (majikan) dan kelas the propertyless worker (buruh) 
terkait soal pekerjaan dan produk pekerjaan tersebut. Pertentangan ini 
oleh Marx dan Engels, dalam Communist Manifesto, disebut bukanlah 
gejala baru. Gejala ini sudah ada sejak zaman purbakala. Bahkan sejarah 
masyarakat manusia itu sendiri adalah sejarah pertentangan dua kelas 
ini.9 Dalam pertentangan ini, Marx temukan bahwa kelas pekerja berada 
pada posisi sangat tidak setara dengan kelas majikan yang menguasai 
sumber-sumber produksi.  

 
Bergerak dalam kerangka sistem kapitalisme, yang dibangun di atas 

milik pribadi (private property), Marx mendapati bahwa kekuatan sistem 
ekonomi ini telah menurunkan derajat pekerja menjadi hanya sebuah 
komoditas (a commodity), bahkan komoditas yang paling terkutuk. Ia 
terkutuk karena penderitaan yang diterima di dalam proses produksi tidak 
sebanding dengan kekuatan dan volume produksi yang dihasilkan pekerja 
serta di pihak lain semakin menumpuk kapital di tangan beberapa orang 
saja yang tidak langsung terlibat dalam proses produksi aktual.10  

 
Ini menghasilkan akibat yang lebih jauh yang menyentuh persoalan 

yang lebih fundamental yang disebut Marx sebagai mengasingkan 
(estranged) pekerja dari hasil pekerjaannya. Bagi Marx, manusia, 
pekerjaan dan hasil pekerjaannya adalah sesuatu yang tidak bisa 
dipisahkan. Pekerjaan bagi Marx adalah means of life, sarana hidup, yaitu 
alat yang dipakai manusia untuk menyesuaikan (appropriate) dunia di luar 
dirinya, membentuknya sesuai dengan cita-citanya, menjadi objek untuk 

                                                 
9 Karl Marx, ―The Communist Manifesto‖ dalam Marx on Religion, John Raines, ed. 

(Philadelphia: Temple University Press, 2002), p. 144. 
10 Karl Marx, ―Estranged Labor‖ dalam Marx on Religion, p. 117. 
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mengaktualisasikan dirinya; dan berikutnya sebagai alat untuk mencari 
nafkah hidup.11 Namun dua hal ini tidak lagi terpenuhi. Malah, ironisnya, 
semakin keras pekerja berusaha membentuk dunia eksternalnya lewat 
kerjanya semakin dalam ia merendahkan dirinya menjadi means of life itu 
sendiri. Objek eksternal yang menjadi alat untuknya mengaktualisasikan 
siapa dirinya menjadi objek eksternal yang semakin menghilang dari 
hadapannya dan dengan itu ia semakin berkurang sebagai alat pekerja 
memperoleh nafkah hidupnya. Dari pemilik dan penguasa atas pekerjaan 
dan apa yang dihasilkan oleh pekerjaannya, pekerja kini menjadi budak 
pekerjaan yang produknya tidak dimilikinya; dan ia dibayar bukan sebagai 
pemilik pekerjaan atau penguasa atas hasil pekerjaannya tetapi hanya 
sebagai pekerja.12  

 
Dari sesuatu yang di dalamnya manusia menemukan makna hidup, 

pekerjaan menjadi sesuatu yang asing dari keberadaan hidup sebagai 
manusia. Manusia tidak lagi mengukuhkan kemanusiaannya dalam kerja, 
malah kerja menjadi tempat di mana ia menyangkali kemanusiaannya, 
merasa sengsara di dalamnya dan tidak bahagia didalamnya. Ia justru 
baru merasa menjadi manusia ketika ia tidak bekerja. Dalam kata-kata 
Marx, ―the worker feels himself only when he is not working; when he is 
working he does not feel himself. He is at home when he is not working, 
and not at home when he is working.‖13 Di titik ini kerja lalu tidak lagi 
menjadi sebuah pilihan sukarela, tetapi menjadi sesuatu yang dipaksakan 
dari luar kepada pekerja. Dan yang sangat mengenaskan, pekerjaan dan 
produknya bukanlah milik pekerja itu tetapi milik orang lain.  

 
Bagaimana sistem yang mengasingkan manusia dari dirinya sendiri 

ini sampai dapat terbentuk dan berkembang? Apa yang membuatnya 
sampai berhasil? Bagi Marx jelas bahwa ini disebabkan karena kekuasaan 
yang dimiliki oleh kelas majikan lebih besar daripada kelas pekerja. 
Kekuasaan kelas pekerja berada jauh di bawah kelas majikan sehingga 
mereka tidak berdaya melawan agenda kelas majikan. Kekuasaan yang 
besar ini menyebabkan mereka memiliki kemampuan mengubah apa yang 
disebut Marx ―the instruments of production‖ yang berakibat pada 

                                                 
11 Karl Marx, ―Estranged Labor‖. 120. 
12 Ibid., Karl Marx, ―Estranged Labor‖ hal. 120. 
13 Ibid., hal. 121. (Cetak miring adalah penulis). 
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perubahan-perubahan pada ―the relations of production,‖ dan dengan itu 
turut berubah pula seluruh ―relations of society.‖14 Itu sebabnya di akhir 
manifestonya, Marx dan Engels mendesak kaum buruh di seluruh dunia 
untuk bersatu, agar mereka punya kekuatan dalam melawan kelas 
majikan.15 

 
Antonio Gramsci adalah tokoh Partai Komunis Italia yang meninggal 

sebagai rezim Benito Mussolini. Seruan Marx agar kaum buruh sedunia 
bersatu untuk mampu melawan kekuasaan kaum majikan dan 
keberhasilan revolusi Komunis di Uni Sovyet pada tahun 1917, membuat 
banyak orang, termasuk di Italia, sangat optimis pada kemampuan 
kekuatan kaum komunis dunia untuk menumbangkan orde ketidakadilan 
terhadap kelas pekerja. Namun kelas pekerja Italia yang selama bertahun-
tahun membenci kaum Fascis yang menindas mereka ternyata malah 
tidak memilih komunisme untuk membebaskan mereka dari penindasan 
ini. Mereka malah memilih kaum ―liberal borugeoisie‖ yang di masa 
sebelumnya mendukung dan mempersenjatai kaum Fascist untuk 
melawan kaum petani dan pekerja.16  

 
Bagi banyak orang di Italia, ini menjadi sebuah teka-teki yang tidak 

terjawab. Bagaimana mungkin orang-orang yang dahulunya tertindas kini 
dengan mudahnya bekerja sama dengan kaum yang telah menindas 
mereka? Kenapa mereka tidak memilih kelompok yang jelas-jelas coba 
memperjuangkan pembebasan mereka dari pembebasan itu? Gramsci 
pun menyadari keanehan ini. Di sini Gramsci memperkenalkan 
gagasannya yang sangat terkenal tentang operasi kekuasaan, yaitu 
hegemoni.  

 
Hegemoni muncul dalam konteks usaha sebuah kelompok atau kelas 

dalam masyarakat menguasai kelompok atau kelas lain dalam 
masyarakat. Dalam usaha ini setidaknya ada dua metode yang dapat 
dipakai: dominasi atau hegemoni. Dominasi memakai kekerasan dan 

                                                 
14 Karl Marx, ―The Communinst Manifesto‖ in Marx on Religion, hal. 146.  
15 Teks Manifesto of the Communist Party dari 
http://www.marxists.org/archive/marx/works/download/manifest.doc (3/15/2008) 
16 ―Neither Fascism nor Liberalism: Sovietism!‖ dalam 

http://www.marxists.org/archive/gramsci/1924/10/fascism-liberalism.htm (3/15/2008) 

http://www.marxists.org/archive/marx/works/download/manifest.doc
http://www.marxists.org/archive/gramsci/1924/10/fascism-liberalism.htm
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sedangkan hegemoni memakai cara-cara nir-kekerasan. Kekerasan, 
menurut Gramsci, tidak akan memberikan suatu kelompok kekuasaan 
untuk jangka panjang. Karena kekerasan tidak bisa memenangkan 
persetujuan (consent) orang. Suatu saat kelak yang ditindas akan balik 
melawan. Kekuasaan atas kelompok atau kelas lain hanya akan bertahan 
lama bila bukan kekerasan tetapi hegemoni yang dipakai.  

 
Untuk mencapai kondisi hegemonik, kunci penting yang harus 

diciptakan oleh kelompok atau kelas yang berkuasa adalah membuat 
kepentingan mereka menjadi kepentingan kelompok yang dikuasai. 
Kelompok yang berkuasa, tulis Gramsci,  

... becomes aware that one‘s own corporate interests, in their present 
and future development, transcend the corporate limits of the merely 
economic group, and can and must become the interests of other 
subordinate groups. This is the most purely political phase, and 
marks the decisive passages from the structure to the sphere of the 
complex superstructures; it is the phase in which previously 
germinated ideologies become ‗party‘, come into confrontation and 
conflict, until only one of them, or at least a single combination of 
them, tends to prevail, to gain the upper hand, to propagate itself over 
the whole social area – bringing about not only a unison of economic 
and political aims, but also intellectual and moral unity, posing all the 
questions around which the struggle rages not on a corporate but on 
a ‗universal‘ plane, and thus creating the hegemony of a fundamental 
social group over a series of subordinated groups.17 

 
Hanya jika kelompok yang dikuasai menemukan bahwa kepentingan 

mereka juga adalah kepentingan kelompok yang berkuasa maka dengan 
sukarela mereka akan memberikan persetujuan mereka untuk dikuasai 
oleh kelompok tersebut, bahkan sekalipun di masa lalu kelompok ini 
sendiri telah menindas mereka. Di sini, Gramsci mencatat peran penting 
institusi-insitusi pendidikan dan intelektual-intelektual kelompok yang 
berkuasa pada penciptaan kondisi hegemonik ini. Pendidikan berperan 
dalam mengamankan persetujuan yang diberikan oleh kelompok yang 

                                                 
17 David Forgacs, ed. Gramsci Reader: Selected Writings 1916-1935 (London: 

Lawrence and Wisehart, 1988), p. 205.  
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dikuasai kepada agenda-agenda kelompok yang berkuasa.18 Di sini peran 
intelektual menjadi menonjol. Karena mereka adalah orang-orang yang 
menjadi agen kunci dalam mempengaruhi persetujuan orang. Mereka 
adalah kelompok kelompok pekerja kultural atau edukasi yang ahli dalam 
membuat legitimasi.19 Kesediaan orang-orang yang dikuasai untuk 
dikuasai oleh kelompok dominan tidak bisa dilepaskan dari peran 
kelompok intelektual ini. 
  

Dari Marx yang menyadari besarnya ketimpangan kekuasaan dalam 
hubungan antara buruh dan majikan, antara kelas pekerja dan kelas 
pemilik alat-alat produksi, antara kelas proletar dan kelas borjuis, Gramsci 
melihat demikian dalamnya operasi kekuasaan kaum borjuis 
mencengkeram kehidupan kelompok proletar, sehingga bukannya 
melawan mereka malah setuju untuk dikuasai. Kecerdikan rezim 
hegemonik dalam membuat kepentingan mereka menjadi kepentingan 
orang-orang yang dikuasai membuat orang-orang yang dikuasai ini tidak 
begitu menyadari bahwa mereka sedang hidup di bawah kekuasaan yang 
sebenarnya sedang menindas mereka.20 

 
Meski demikian tidak berarti bahwa kemungkinan bangkitnya 

perlawanan terhadap kekuasaan hegemonik tidak ada sama sekali. Alur 
berpikir Gramscian melihat kemungkinan itu bila kelompok yang dikuasai 

                                                 
18 Peter Mayo, ―In and Against the State: Gramsci, War of Position, and Adult 

Education‖ dalam http://www.jceps.com/index.php?pageID=article&articleID=49 
(3/15/2008) 

19 Ibid. Gramsci tidak memakai istilah intelektual secara elitis merujuk kepada 
kelompok orang-orang yang berpendidikan tinggi. Mereka mencakup luas kepada siapa 
saja, tidak hanya kelompok elit tersebut, yang kerjanya mempengaruhi orang untuk 
mengikuti agenda suatu kelompok. Mereka juga bukan hanya ada di kelompok yang 
berkuasa saja. Kelompok yang dikuasai juga punya intelektualnya sendiri.  

20 Contoh kongkrit dari kenyataan ini adalah orang-orang yang pada hari ini berpikir 
bahwa hidup di bawah rezim Orde Baru lebih baik daripada di bawah rezim Orde 
Reformasi. Kemampuan Orde Baru dalam mempengaruhi masyarakat begitu 
menakjubkan sehingga dapat terus berkuasa selama lebih dari tiga puluh tahun tanpa 
ada tandingan berarti. Ironisnya, banyak orang yang dahulu di bawah Orde Baru 
mengalami penindasan secara politik, sosial dan budaya dan tidak sedikit yang mati 
tanpa alasan tetap berpikir bahwa hidup di bawah Orde Baru jauh lebih baik. Di pihak 
lain, pendidikan dan institusi-institusi pendidikan serta banyak intelektual di era Orde 
Baru telah menjadi alat legitimasi Orde Baru dan agenda-agendanya. 

http://www.jceps.com/index.php?pageID=article&articleID=49
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telah sampai pada kesadaran bahwa apa yang mereka pikirkan selama ini 
tentang kelompok yang berkuasa sama sekali keliru. Bahwa yang 
diperjuangkan oleh kelas penguasa sebenarnya bukanlah kepentingan 
mereka tetapi kepentingan kelas penguasa itu sendiri.  

 
Scott punya pandangan yang berbeda – yang menjadi kritiknya 

terhadap konsep hegemoni Gramscian – tentang perlawanan ini. Baginya, 
perlawanan sudah terjadi sejak hegemoni terjadi. Penindasan dalam 
segala bentuknya, halus atau kasar, terang-terangan atau terselubung, 
selalu menghasilkan perlawanan. Dan orang-orang yang dikuasai 
mempunyai caranya sendiri dalam menunjukkan perlawanan ini.  

 
Melawan hegemoni suatu kelompok, kelompok yang dikuasai 

umumnya menciptakan dan memakai dua macam naskah hidup. Yang 
pertama menciptakan dan menghayati apa disebut Scott sebagai hidden 
transcript, naskah terselubung, yang dipakai dalam pementasan hidup di 
antara mereka sendiri. Di dalam naskah ini dipelihara segala bentuk 
perlawanan terhadap hegemoni penguasa, yang tersimpan baik dalam 
nyanyian, cerita, gerak tubuh, dan lain sebagainya. Di pihak lain, tatkala 
berhadapan dengan kelas penguasa, mereka menciptakan dan memakai 
public transcript, naskah publik, yang di dalamnya berisi segala bentuk 
ekspresi ―penundukkan‖ kepada hegemoni penguasa.21 Naskah 
terselubung adalah naskah perlawanan terhadap kekuasaan yang muncul 
sejak awal penindasan dimulai. Dan perlawanan terselubung ini dapat 
sewaktu-waktu berubah menjadi perlawanan terbuka. Analisis Gramscian, 
menurut Scott, sulit menjelaskan dengan cara yang memuaskan timbulnya 
perlawanan ini. Ekstrimnya, perlawanan menjadi sebuah anomali. 
Bagaimana mungkin melawan pihak yang sedang bersusah payah 
memperjuangkan kepentingan kita? Bagaimana mungkin melawan pihak 
yang sedang berdaya upaya ―mensejahterakan‖ hidup kita? Tampaknya 
tidak ada penjelasan lain selain bahwa pihak yang berkuasa sudah 
menyeleweng dari cita-cita aslinya. Tetapi bagi Scott penjelasan semacam 
ini masih terlalu deterministik dan mereduksi peran aktif dan sadar dari 
pelaku perlawanan. Yang sebenarnya terjadi, dalam keterselubungan, 

                                                 
21 Untuk uraian lengkap lihat James C. Scott, Domination and the Arts of 

Resistance: Hidden Transcripts (New Haven: Yale University Press, 1990). Kritiknya 
kepada konsep hegemoni Gramsci dapat dibaca dalam ps 4. 
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pihak yang dikuasai telah diam-diam bangkit melawan pihak yang 
menguasainya.22 
 

Kembali kepada Foucault, operasi kekuasaan tampil dalam bentuk 
yang berbeda. Kekuasaan tampil dengan wajah disiplin dan menghukum. 
Dengan meminjam gagasan panopticon, penjara ideal, bikinan Bentham, 
Foucault mencoba memberikan cara baca yang menarik tentang 
terjadinya realitas yang dilihat, dialami dan dipahami manusia hari ini. 
Semuanya berawal dari ide untuk membuat hukuman terhadap terhukum 
tampil lebih manusiawi dan efektif. Di masa lalu, hukuman mati, entah 
dengan cara dipancung atau digantung atau cara lainnya, dilakukan di 
depan umum di alun-alun kota. Setiap anggota masyarakat diwajibkan 
datang menyaksikannya. Tujuan penguasa melakukan hal ini bukan 
sekedar menyediakan tontonan umum untuk ―menghibur‖ rakyat tetapi 
lebih jauh daripada itu, penguasa berharap hal itu akan menimbulkan efek 
takut dan jera kepada orang-orang yang mencoba atau sudah berbuat 
kejahatan. Tujuan akhir dari semua ini adalah terciptanya masyarakat 
yang sejahtera dan tertib  (peace and order).  
 

Seiring dengan berjalannya waktu, cara menghukum yang semacam 
ini dirasa kejam, tidak manusiawi dan jauh dari keefektifan yang dicita-
citakan. Karenanya perlahan-lahan hukuman ditarik ke dalam ruang yang 
tersembunyi dari tontonan publik. Dan di sinilah gagasan tentang rumah 
tahanan khusus yang disebut penjara muncul dan memainkan peran 
penting. Penjara tidak semata-mata menjadi tempat pelaku kejahatan 
membayar hutang kejahatannya tetapi lebih daripada itu penjara menjadi 

                                                 
22 Beberapa bentuk kongkrit dari perlawanan ini antara lain memperlambat 

kecepatan kerja dan produksi, masuk terlambat, berpura-pura sakit, membuat lelucon 
atau akronim-akronim tertentu mengenai penguasa, dll. Lelucon atau akronim yang 
merupakan perlawanan terselubung terhadap penguasa adalah kenyataan yang mudah 
sekali dijumpai pada masa Orde Baru berkuasa. Artikel Budhiarto Shambazy dalam 
Harian Kompas edisi Selasa 11 Maret 2008 yang berjudul Supersemar memberikan 
contoh yang bagus. Dia mencatat Agus Siswowihardjo dalam pleidoinya di depan 
persidangan yang menuduh dia mengkritik Orde Baru memplesetkan supersemar 
sebagai ―sudah seperti Marcos.‖ Kemudian Suharto adalah singkatan dari ―Su-dah Har-
us To-bat‖ dan SDSB sebagai ―Si Dalang Segala Bencana.‖ Saya ingat semasa kecil, 
orang-orang memplesetkan bus DAMRI sebagai ―Dorong Anak-anak Mobil Rusak Ini‖ 
karena jengkel kepada pemerintah yang mengirim ke Sumbawa Besar bus Damri yang 
sering mogok. 
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tempat tahanan didisiplin, dibentuk sesuai dengan ideal-ideal yang dianut 
oleh suatu masyarakat.  
  
 Dalam proses ini, pengawasan memainkan peranan yang penting. 
Pengawasan bertujuan bukan sekedar untuk membuat tahanan mengikuti 
setiap instruksi yang diberikan tetapi lebih daripada itu menciptakan 
kesadaran diri baru yang berujung kepada kepribadian yang baru.  
 

Penjara bagi Foucault adalah gambaran mikro dari operasi makro 
kekuasaan di dalam masyarakat. Dalam penjara panoptik setiap orang 
diawasi dan pengawasan sedemikian rupa agar sebangun dengan cita-
cita ideal. Disiplin dan pengawasan adalah alat-alat kekuasaan untuk 
membentuk tiap-tiap anggota suatu masyarakat menjadi cocok dengan 
cita-cita atau visi masyarakat ideal yang diintrodusir oleh pihak yang 
berkuasa kepada yang dikuasai. Adalah kekuasaan yang menjadikan 
norma atau ukuran atau ideal atau patokan yang diterima dalam suatu 
masyarakat dapat dianut orang. Tanpa suatu kekuasaan yang bersifat 
―mendisiplin‖ atau ―memaksa‖ tidak akan ada  yang akan menganutnya. 
Lukisannya kira-kira menjadi seperti di berikut ini: 

 
 
 
     
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Studi Foucault tentang mekanisme kekuasaan yang seperti ini 
merangsang banyak sekali studi-studi berikutnya yang memakai Foucault 
untuk membaca realitas sosial kemasyarakatan masa kini. Di Indonesia 
sendiri pemikiran-pemikiran Foucault sudah amat populer dipakai untuk 
membaca realitas kontemporer Indonesia masa kini. Dr. Haryatmoko, 
dosen filsafat Universitas Indonesia, Jakarta, dan Universitas Sanata 
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Dharma, Yogyakarta, misalnya, memakai panoptisme Foucault untuk 
menjelaskan kasus penyiksaan mahasiswa di STPDN beberapa waktu 
yang lalu.23 Ia juga menulis artikel lain yang berjudul Lupa Diri dalam 
Jaring Kekuasaan yang memakai Foucault untuk menjelaskan realitas 
masa kini kehidupan di Indonesia.24 Foucault sendiri memakai pendekatan 
ini dalam studinya tentang seksualitas.25  
  
 Keunikan Foucault dibanding dengan Gramsci tentang kekuasaan 
adalah pada operasi kekuasaan yang mencapai tataran kesadaran. 
Sehingga orang-orang yang dikuasai memberikan persetujuannya untuk 
dikuasai oleh hegemon bukan semata-mata karena kepentingan hegemon 
adalah juga kepentingan mereka melainkan karena hegemon berhasil 
menciptakan suatu struktur kekuasaan yang di dalamnya orang yang 
dikuasai membentuk suatu kesadaran diri bahwa apa yang diperbuat 
hegemon adalah ―normal‖ dan ―baik‖ untuk mereka. Mereka sudah lupa – 
meminjam istilah Haryatmoko – siapa dirinya yang sebenarnya karena 
mereka terlahir dan dibesarkan dalam struktur kekuasaan nilai-nilai, 
patokan-patokan, norma-norma yang dominan dianut masyarakatnya. 
  
 Kaum Feminis melihat dalam studi Foucault medium yang ampuh 
untuk menunjukkan bahwasanya ide-ide tradisional tentang kelelakian, 
keperempuanan, seksualitas, dan lain sebagainya adalah hasil operasi 
kekuasaan yang terstruktur di dalam jaring kehidupan manusia itu sendiri. 
Dalam bentuknya yang sangat radikal kelompok ini melihat bahwasanya 
semua ide-ide mengenai jender dan seksualitas tidak lebih sebagai hasil 
konstruksi kekuasaan. Orang memandang dirinya perempuan atau laki-
laki, misalnya, karena norma dominan dalam masyarakat mendisiplinnya 
untuk memandang dirinya demikian.26 
  

                                                 
23 Haryatmoko, ―Panoptisme dan Pendidikan‖ dalam Harian Kompas edisi Senin, 16 

April 2007. 
24 http://members.tripod.com/tumasouw/artikel/lupa__diri__dalam__jaring_ 

kekua.htm (3/17/2008) 
25 Michel Foucault, History of Sexuality.  
26 Lihat misalnya Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of 

Identity (New York: Routledge, 1990) dan The Psychic Life of Power: Theories in 
Subjection (California: Stanford University Press, 1997). 

http://members.tripod.com/tumasouw/artikel/lupa__diri__dalam__jaring__kekua.htm
http://members.tripod.com/tumasouw/artikel/lupa__diri__dalam__jaring__kekua.htm
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Norma-norma dominan ini, dalam pandangan Pierre Bourdieu, 
adalah bagian dari suatu habitus, yakni tempat di mana disposisi 
seseorang berada dan saringan dengan mana dia melihat segala 
sesuatu.27 Ia berisi sejumlah keserupaan cita rasa (taste) dan disposisi-
disposisi atau kecenderungan-kecenderungan kepada tindakan-
tindakan.28 Suatu kelompok masyarakat bertindak sedemikian rupa karena 
habitusnya membuat mereka harus berbuat demikian. Namun keharusan 
bertindak ini tidak semata-mata lahir melulu karena harus tetapi lebih dari 
pada itu karena tindakan-tindakan ini merupakan bagian dari pertarungan 
menentukan memperebutkan kepemilikan atas kapital (capital) di dalam 
suatu arena sosial (social field). Memiliki suatu kapital dalam suatu jumlah 
tertentu penting karena ini yang nantinya akan memberi seseorang atau 
sekelompok orang suatu posisi tertentu dalam arena sosial tersebut.29  
  

Kapital yang dipahami Bourdieu di sini tidak materialistis seperti yang 
dipahami Karl Marx ataupun ekonomis seperti yang dipahami oleh ilmu 
keuangan. Kapital dalam pemahaman Bourdieu lebih banyak dipengaruhi 
oleh gagasan Max Weber tentang salvation goods (barang-barang 
keselamatan) yang dijual oleh Gereja dan diperebutkan monopoli 
penguasaannya oleh imam (priest), nabi (prophet) dan tukang sihir 
(sorcerer).30 Namun Bourdieu memahaminya melampaui apa yang 
diterangkan Weber, dengan melihat di dalam salvation goods ini apa yang 
disebutnya sebagai symbolic capital, kapital simbolis, yang tiada lain 
adalah power, kekuasaan.31 Menguasai salvation goods berarti memiliki 
kekuasaan atas orang-orang yang berkepentingan dengan salvation 
goods ini. Di dalam kapital simbolis tertentu yang dikuasai oleh seseorang 

                                                 
27 Terry Rey, Bourdieu on Religion: Imposing Faith and Legitimacy (London: 

Equinox, 2007), p. 46.  
28 Healy, Kieran. "Sociology." A Companion to Contemporary Political Philosophy. 

Goodin, Robert E., Philip Pettit and Thomas Pogge (eds). Blackwell Publishing, 2007. 
Blackwell Reference Online. 25 March 2008 
<http://libproxy.temple.edu:2124/subscriber/tocnode?id=g9781405136532_chunk_g9781
4051365325>  

29 Terry Rey, Bourdieu on Religion, p. 44. 
30 Ibid. p. 51. Lihat Max Weber, The Sociology of Religion (Boston: Beacon Press, 

1993), Introduction, Bab I, II, III dan IV. Pada Weber, salvation goods yang dipahaminya 
adalah sakramen-sakramen. 

31 Terry Rey, Bourdieu on Religion,  p. 52. 
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tersimpan kekuasaan tertentu atas orang lain. Ia menjadi alat dominasi 
dan reproduksi dominasi dalam masyarakat.32 
  
 Kapital simbolis ini bisa berasal dari apa saja. Ia bisa berasal dari 
uang atau harta dalam suatu jumlah tertentu yang adalah bagian dari 
kapital ekonomi, atau bisa pula dari gelar, jabatan dan pangkat, yang 
adalah bagian dari kapital kultural. Ia pun bisa berasal dari jaringan kontak 
dengan orang-orang yang berkuasa yang bisa memberi jalan masuk 
kepada bentuk kapital yang lain. Yang terakhir ini disebut sebagai kapital 
sosial.  
  

Kapital simbolis ini dapat berubah menjadi kekerasan simbolis ketika 
suatu sistem simbolisme dan makna dipaksakan untuk dianut, dipegang, 
diterima oleh suatu kelompok dominan kepada kelompok-kelompok, 
golongan atau kelas-kelas dalam masyarakat dalam suatu cara di mana 
kelompok yang dikuasai ini mengalaminya sebagai hal yang sah.33 
Bourdieu memberikan contoh konkrit mengenai hal ini dalam artikelnya 
yang membahas pemberlakuan bahasa Perancis standard kepada semua 
penduduk Perancis.34 Ia menjadi sebuah bentuk kekerasan simbolis 
karena sistem simbolisme dan makna yang kini harus dianut oleh 
masyarakat adalah seperti yang dikembangkan di Paris di kalangan 
orang-orang yang berpendidikan di sana. Dengan ini maka punahlah juga 
dialek-dialek lokal yang selama ini hidup dan berkembang dalam banyak 
masyarakat lokal.  
  
 Bagaimana sampai masyarakat dengan dialek lokal masing-masing 
sampai mau mengikuti penyeragaman ini? Bourdieu menjelaskannya 
karena inilah yang dipandang sah dan memberi posisi tersendiri kepada 
mereka yang mengikutinya. Di sini menjadi penting dicatat sekali lagi 
peran institusi-institusi pendidikan dalam membuat masyarakat menerima 
hal tersebut sebagai hal yang sah.  
 

                                                 
32 Terry Rey, Bourdieu on Religion,  p. 52.  
33 Ibid, p. 55. 
34 Pierre Bourdieu, ―The Production and Reproduction of Legitimate Language‖ 

dalam Language and Symbolic Power (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 
2003), Bab 1. Proyek penyeragaman ini terkait erat dengan proyek modern membangun 
bangsa Perancis yang modern pasca Revolusi Perancis.  
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 Dibaca dari analisis di atas maka upaya seseorang atau sekelompok 
orang memproduksi, mengejar, mengkonsumsi, atau mengumpulkan 
sesuatu tidak lagi semata-mata karena hal itu baik atau benar baginya 
melainkan lebih daripada itu, di dalam arena hidupnya, memiliki sesuatu 
itu akan memberinya posisi tertentu dalam relasinya dengan orang lain. 
Mengkonsumsi norma dominan, dengan jalan mentaatinya, misalnya, 
tidak lagi sekedar karena hal itu baik menurut ukuran masyarakat namun 
memberi orang yang mengkonsumsinya suatu posisi sebagai anggota 
masyarakat yang taat aturan, yang terpandang, yang selanjutnya 
memberinya akses untuk menguasai dan memaksa orang lain untuk 
memproduksi ketaatan yang sama seperti dia atas kepada orang lain 
tatkala ia, karena ketaatannya itu, menjadi penguasa atas hidup orang 
lain, atau tatkala orang lain menerima ketaatannya sebagai teladan sah 
yang perlu untuk diikuti di dalam arena di mana mereka hidup. 

 
Singkatnya, bagi Bourdieu dan juga pemikir-pemikir sosial yang 

dibahas di sini, kekuasaan adalah unsur generik yang melekat erat dalam 
setiap hubungan antar manusia. Suatu ide, gagasan, ajaran, dogma, 
doktrin, menjadi diikuti, dianut, dan dipraktikkan karena ada kekuasaan, 
dalam segala bentuknya, yang bermain di antara ide, dogma atau suatu 
ajaran dan orang yang mengikutinya. Ada suatu kekuasaan, entah 
kelihatan atau tidak keliahatan, dapat dirasakan atau tidak dirasakan lagi, 
yang sedang bermain membuat semuanya itu menjadi terjewantahkan 
(embodied) dalam hidup orang. Ironisnya, sewaktu orang yang menerima 
ide, gagasan, ajaran, dogma atau doktrin itu mempraktikkan apa yang 
diajarkan oleh semuanya itu, ia bukan saja sedang dikuasai oleh 
semuanya itu tetapi di saat yang sama juga menjadi memiliki kapital 
tertentu untuk mreproduksi kekuasaan simbolis yang menguasainya untuk 
menguasai orang lain yang belum atau sama sekali tidak atau hanya 
setengah-setengah saja menganut dan mempraktikkannya. Ia merasa 
berdaya (empowered) atas orang lain di saat dia sendiri sedang dikuasai 
oleh kekuasaan lain yang membuatnya tunduk mengikuti semuanya itu.  

  
KEKUASAAN DALAM WACANA TEOLOGIS 

 
 Teologi Pembebasan adalah teologi yang mula-mula membahas 
realitas kekuasaan ini secara teologis. Pada fase awalnya, yakni yang 
dikembangkan oleh teolog-teolog Amerika Latin, teologi ini amat 
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berhutang pada analisis kelas Marxisme, dan karena itu dicurigai banyak 
orang sebagai teologisasi Marxisme. Di Indonesia sendiri teologi ini tidak 
banyak dipelajari, dan bahkan ada isu dilarang, pada masa kekuasaan 
Orde Baru, karena terkait dengan Marxisme, salah satu paham yang 
dikutuk di bumi Indonesia oleh Tap MPRS No. XXV tahun 1966. Namun 
dalam fase-fase selanjutnya, teologi pembebasan mulai banyak berdialog 
dengan ilmu-ilmu sosial lainnya dan memberikan pemikiran yang lebih 
mandiri dari Marxisme. 
 
 Pada masa kini telah banyak sekali pemikir-pemikir Kristen yang 
mencoba mengulas kekuasaan ini dari sudut pandang analisis sosial 
terkini yang dikembangkan oleh filsafat sosial kontemporer maupun ilmu-
ilmu sosial dan politik kontemporer. Yang menarik diangkat di sini adalah 
sebuah seri buku tentang kekuasaan yang ditulis oleh Walter Wink, 
Professor Interpretasi Alkitab di Auburn Theological Seminary, New 
York.35 Yang terkenal di antaranya adalah trilogi tentang kekuasaan: 
Naming the Powers: The Language of Power in the New Testament 
(Philadelphia: Fortress Press, 1994), Unmasking the Powers: The Invisible 
Forces  that Determine Human Existence (Philadelphia: Fortress Press, 
1986) dan Engaging the Powers: Discerment and Resistance in the World 
of Domination (Minneapolis: Fortress Press, 1992). Selain itu, ia juga 
menulis When the Powers Fall: Reconciliation in the Healing of Nations 
yang diterbitkan bersama oleh penerbit Fortress Press tahun 1998 dan 
penerbit Life and Peace Institute di Swedia dengan judul Healing a 
Nation's Wounds: Reconciliation on the Road to Democracy, pada tahun 
yang sama. Yang terakhir adalah Powers That Be: Theology for a New 
Millenium (New York: Double Day, 1999).  
 
 Dalam buku-buku ini, Wink menunjukkan kepekaan yang luar biasa 
atas persoalan kekuasaan yang menentukan kehidupan umat manusia 
dalam dunia masa kini, sesuatu yang sama dilihat oleh pemikir-pemikir 
sosial kontemporer di atas. Dalam Introduction bukunya yang berjudul 
Engaging the Powers, Wink mengungkapkan dua tesis melandasi 
tulisannya. Pertama, ―any attempt to face the problem of evil in society 
from a New Testament perspective must be bound up with an 
understanding of what the Bible calls the ‗Principalities and Powers‘.‖ Dan 

                                                 
35 Lihat situs pribadinya http://www.walterwink.com.  

http://www.walterwink.com/
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kedua, ―no social ethic can be constructed on New Testament grounds 
without recognition of the role of these Powers in subverting human life.‖36 
Berbeda dengan tafsiran tradisional yang memahami kekuasaan ini 
melulu dari sudut pandang spiritual, Wink mengajak pembacanya untuk 
melihat bahwa dalam Alkitab kekuasaan ini sekaligus visibel dan invisibel, 
duniawi dan surgawi, spritual dan institusional. Ia memiliki manifestasi-
manifestasi lahiriah-fisik dan juga spiritualitas batiniah, atau kultur korporat 
atau personalitas kolektif. Karenanya, kekuasaan ini sekaligus adalah 
struktur visibel lahiriah dan realitas batiniah spiritual.37  
  
 Selain kedua tesis dasar ini, tiga tesis lain yang mengendalikan 
seluruh tulisannya adalah bahwa ―The Powers are good; The Powers are 
fallen‖ dan ―The Powers must be redeemed.‖38 Kekuasaan itu baik karena 
diciptakan oleh Allah yang baik. Namun kekuasaan ini juga turut 
terpengaruh oleh peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa. Namun 
kekuasaan ini telah ditebus oleh Allah dan akan dikembalikan kepada 
ordo yang sebenarnya. Dalam dunia yang sudah jatuh ini orang yang 
berdosa terus hidup sebagai yang telah ditebus, sebagai ciptaan Allah 
yang baik. Namun, dunia dengan segala sistem kekuasaannya yang rusak 
terus menjadi medan hidup orang-orang yang sudah diubah, orang-orang 
yang telah diperdamaikan dengan Allah dan yang sedang dalam proses 
transformasi.  
 

Di titik ini Wink melihat dua ilusi yang mengancam manusia. Yang 
pertama adalah keyakinan bahwa institusi-institusi dan struktur-struktur 
hidup manusialah yang telah membuat manusia menjadi jahat dan rusak. 
Karena itu dibutuhkan suatu pembaharuan sistem, institusi dan struktur-
struktur sosial di mana manusia hidup agar manusia bisa hidup lebih baik. 
Institusi-institusi dan struktur ini akan berubah seiring dengan perubahan 
individu-individu di dalamnya. Tanpa menyangkal adanya fakta-fakta 
seperti ini, Wink melihat ini sebagai ilusi karena tidak menyadari dalamnya 
kerusakan institusi, sistem dan struktur dunia yang sudah jatuh ini. Orang 

                                                 
36 Walter Wink, Engaging the Powers: Discernment and Resistance in the World of 

Domination (Minneapolis: Fortress Press, 1992), p. 3. 
37 Ibid. Ia menjelaskan soal ini dalam tafsirannya atas beberapa bahasa kekuasaan 

yang dipakai oleh Perjanjian Baru, seperti exousia, dynamis, dan lain-lainnya dalam 
Naming the Powers.  

38 Ibid., p. 10. 
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Kristen yang terbaik sekalipun sering tidak mampu memahami 
kompleksitas masalahnya dan banyak solusi-solusi Kristen yang diberikan 
malah berujung kepada kejahatan yang lebih besar.39 
 
 Ilusi lain adalah memandang kekuasaan yang mendominasi hidup 
manusia pada tataran personal belaka dan melupakan dimensi 
institusional dan sistemiknya. Padahal kekuasaan yang dibicarakan 
Alkitab, sanggah Wink, memiliki dimensi struktur sosialnya. Mengabaikan 
upaya-upaya untuk mengadakan perbaikan sistem dan struktur sosial 
kehidupan dan lebih fokus kepada perubahan individu-individu demi 
menciptakan suatu transformasi hidup yang lebih baik adalah tindakan 
yang tidak sejalan dengan semangat injil.40 
 
 Dunia yang sudah jatuh ini ditandai oleh apa yang disebut Wink 
sebagai Sistem Dominasi. Dominasi, penguasaan satu pihak atas pihak 
lain, menjadi sistem yang mengendalikan hubungan-hubungan antar 
manusia, merasuk ke dalam sistem, institusi dan struktur-struktur hidup 
umat manusia di dalam dunia ini. Kekerasan adalah wajah konkritnya. 
Dalam bagian selanjutnya, Wink menjelaskan apa yang dipahaminya 
sebagai cara Kristus mengatasi problema sistem dominasi dunia ini.  
 

Terkait dengan kebijakan keamanan Amerika Serikat saat ini yang 
dikenal sebagai Doktrin Bush, beberapa pemikir Kristen kontemporer 
Amerika Serikat saat ini coba membaca situasinya secara teologis dengan 
mengajukan berbagai pertanyaan dan koreksi terhadap motif-motif 
kekuasaan yang menunggang bahasa-bahasa teologi Kristen yang 
dipakai pemerintahan Bush untuk mencapai kepentingan mereka.41  
 

PENUTUP 
 
 Kekuasaan yang dibicarakan dalam tulisan ini lebih dikaitkan dengan 
realitas kehidupan modern dalam mana manusia saat ini hidup dan 
bergerak. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh Wink dalam sejumlah 

                                                 
39 Walter Wink, Engaging the Powers, p. 74. 
40 Ibid. pp. 77, 78. 
41 Wes Avram, ed. Anxious About Empire: Theological Essays on the New Global 

Realities (Grand Rapids: Brazos Press, 2004).  



114                    JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 

 

 

studinya, dan para pemikir sosial, kekuasaan adalah topik kuno, yang 
sudah ada dan beroperasi dalam hidup manusia sejak manusia ada di 
dalam dunia ini.  
  
 Kekuasaan menjadi alat yang membuat suatu ide, gagasan, pikiran, 
dogma, isme atau apa saja menjadi terejawantahkan dalam hidup 
seseorang. Begitu nyatanya operasi kekuasaan ini maka dalam proses 
berpikir dan bertindak hari ini dan ke depan, orang harus dicerahkan akan 
hal ini dan berjuang untuk membangun relasi dengan siapa saja sebagai 
orang yang benar-benar merdeka di dalam Allah – merdeka dari paksaan 
ataupun tekanan, baik halus ataupun terang-terangan – untuk mengambil 
sikap, pandangan, pikiran dan perbuatan yang terbaik untuk dirinya dan 
bertanggung jawab atas apa yang diambilnya itu. Seperti kata Wink, ―Our 
freedom under God means that, in the final analysis, each person is 
responsible for choosing life, regardless of the structure.‖42  
 
 
 

                                                 
42 Walter Wink, Engaging the Powers, p. 74. 
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KEDEWASAAN IMAN/SPIRITUALITAS 
 
 

Alfius Areng Mutak 
 
 

PENDAHULUAN 
 

khir-akhir ini pembahasan tentang ―spiritualitas‖ menjadi  popular 
dikalangan Kristen protestan. Menurut Paul Hidayat ada beberapa 

faktor yang menjadi penyebab dari fenomena tersebut: Pertama, 
kemajuan tehnologi modern menyadarkan manusia bahwa selain Allah 
tidak ada yang dapat mengisi kedalaman kebutuhan hakiki manusia 
sebagai ciptaan Allah. Kedua munculnya kesadaran dikalangan umat 
percaya bahwa kehidupan bergereja itu tidak identik dengan mengikuti 
berbegai aktivitas rohani. Hidayat lebih lanjut berkata bahwa ada 
semacam kesan bahwa mereka perlu memupuk dan memiliki karakteristik 
yang berakar tentang spiritualitas protestantisme. Mereka rindu memiliki 
harta karun yang bukan hanya dalam bentuk pemahaman dogma dan 
etika, tetapi dalam bentuk kebiasaan dan tradisi yang meliputi seluruh 
keberadaan mereka. Hidayat mengindikasikan bahwa agaknya orang 
percaya hari ini telah bosan dengan kehidupan kerohanian yang sekedar 
ritinitas, legalistis, dan formalitas mengikuti berbagai aktivitas kegerejaan.  
Mereka ingin lebih dari sekedar datang kegereja mendengarkan khotbah 
yang sering membosankan tanpa persekutuan yang mendalam, serta 
penjumpaan yang nyata pribadi dengan Tuhan.1   

 
 Memang harus diakui bahwa kerohanian adalah merupakan topik 
yang relevan dan banyak dibicarakan hari ini khususnya dalam dunia 
sekuler, pelayanan maupun dalam dunia akademik. Dalam dunia sekuler, 
orang berbicara banyak tentang spiritualitas, sehingga kita mendengar 
orang berbicara  tentang spiritualitas Budha, spiritualitas Hindu, 
spiritualitas Islam, dan spiritualitas Kristen dan banyak lagi spiritualitas-
spiritualitas yang lainnya. Dalam dunia pelayanan spiritualitas merupakan 
pokok penting yang menjadi sentral dari seluruh pelayan baik dalam 

                                                 
1 Paul, Hidayat. Hidup Dalam Ritme Allah. (Jakarta: Persekutuan Pembaca Alkitab. 

2005).  hal. 34.  
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konteks pelayanan gereja maupun pelayanan Kristen lainnya. Salah satu 
standar orang menilai pelayanan baik itu pelayanan gereja maupun 
pelayanan Kristen lainnya adalah berkaitan dengan sejauh mana 
pertumbuhan spiritualitas/kerohanian jemaat atau pelayanan.  
 
 Berbicara tentang spiritualitas/kerohanian memang diakui pelik 
apabila kita membicarakan tentang kadar dari kehidupan kerohanian/ 
spiritualitas seseorang. Dalam dunia akademis para ahli terus 
memperdebatkan masalah ini, masalah utama yang diperdebatkan adalah 
bagaimana kita mengukur atau menilai tingkat kerohanian seseorang. 
Studi tentang pembentukan spiritualitas mahasiswa di sekolah–sekolah 
theologi dalam dua dekade ini menunjukkan bahwa para pakar pendidikan 
theologi terus berbeda pendapat tentang pembentukan spiritualitas 
disekolah theologi. Mereka terus bersilang pendapat tentang bagaimana 
menilai kerohanian seorang mahasiswa theologi. Hal ini didasarkan pada 
kenyataan bahwa tidak ada dasar untuk menilai tingkat kerohanian 
mahasiswa disekolah theologi. Pertanyaannya ialah apa standar dan 
kriteria yang valid untuk mungukur dalam memberikan kategori penilaian 
terhadap kerohanian seseorang ini didasarkan atas hukum yang berlaku 
dalam dunia akademis yaitu bahwa standar suatu penilai diberikan 
berdasarkan apa yang dicapai oleh mahasiswa yaitu hasil akhir yang 
dicapai dalam memenuhi tuntutan akademis, serta indikator-indikator lain 
yang bisa digunakan untuk standar sebuah penilaian. Hal ini berbeda 
dengan spiritualitas atau kerohanian, tidak ada standar yang dapat dipakai 
untuk menilai dan memberi angka bagi pertumbuhan kerohanian 
mahasiswa.2  
 
 Dalam dunia pelayanan para rohaniwan terus memfokuskan diri pada 
pelayanan pada kehidupan kerohanian jemaatnya. Berbagai bentuk 
pembinaan diselengarakan digereja guna memfasilitasi jemaat dalam 
pertumbuhan kerohanian, tujuan akhirnya ialah agar jemaat pada akhirnya 
menjadi dewasa secara rohani. Memang sekali lagi sangat sulit mengukur 
tingkat kedewasaan kerohanian jemaat, tetapi itu bukan berarti bahwa 

                                                 
2 Alfius Areng Mutak. The Importance of Spirtual Formation in Equipping 

Evangelical Seminary Students in Malang Region Indonesia. Unpublished Doctoral 
Disseration. Asia Graduate School of Theology, Philippines, 2008. p. 6.  
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spiritualitas jemaat sama sekali tidak bisa dinilai dan diketahui tingkat 
pertumbuhan kerohaniannya. 
 
 Pembahasan dibawah ini akan menolong kita untuk melihat beberapa 
indicator dari tingkat pertumbuhan spiritualitas/kerohanian yang sedang 
bertumbuh dan menuju kepada kedewasaan spiritualitas/kerohanian.       
       

Saya mulai pembahasan ini dengan mengutip dua bagian ayat firman 
Tuhan sebagai dasar pijakan untuk kita membahas tentang kedewasaan 
spiritualitas/kerohanian:  
 

Sebab sekalipun kamu, ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya 
menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok 
dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan 
makanan keras…. Tetapi makanan keras adalah untuk orang orang 
dewasa, karena mempunyai pancaindera yang terlatih untuk 
membedakan yang baik dari pada yang jahat (Ibrani 5:12,14). 

 
Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan 
yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat 
pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus (Ephesus 
4:13).    

 
Ketika kita berbicara tentang kedewasaan spiritualitas/ rohani maka 

ada dua kata penting yang harus perhatikan yaitu kata spritualitas dan 
kata dewasa. Kata spiritualitas adalah kata yang dikenal baru baru in saja. 
Kalau mau dirunut sebenarnya kata spiritualitas memiliki tradisi yang lebih 
tua sejauh sejarah kekristenan. Dalam sejarah dogma kata spiritualitas 
adalah kata yang punya arti sejajar dengan kata ―Kesalehan.‖ Isitilah 
spiritualitas secara sederhana dimengerti sebagai status dan keadaan 
seorang beriman dalam sikap, kepercayaan dan kelakuannya. Aatau 
status hubungannya dengan Allah bersama sesama yang seiman dan 
ditengah sesamanya manusia untuk memuliakan Allah. Karena itu 
spiritualitas Kristen identik dengan penghayatan kehidupan Kristen itu 
sendiri3                    

 

                                                 
3 Hidayat, Hidup Dalam Ritme Allah. hal. 36. 
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Kata kedua adalah kata dewasa. Kata ―dewasa‖ yang umum dikenal 
dalam bahasa Ingeris Mature diambil dari dari kata latin ―Maturus‖ yang 
artinya ―dihasilkan pada saat yang tepat‖ atau ―memetik buah pada saat 
yang tepat‖ pada saat buah itu sudah matang secara sempuna. Ketika 
kata maturus di pakai dalam konteks manusia, maka seseorang yang 
dewasa adalah orang yang telah mengembangkan seluruh potensi yang 
ada padanya4.  
 

Berbicara tentang kedewasaan rohani proposal James Fowler 
tentang stages of faith dapat menolong kita melihat tingkat perkembangan 
kerohanian seseorang. Fowler membagi tingkat iman dalam 6 tingkatan 
Fowler mendeskripsikan iman sebagai berikut: 

Faith is a compassing, a dynamic and holistic construction of 
relations that include self to others, self to world, and self to self 
construed as all related to an ultimate environment.5  
 

 Fowler mengatakan bahwa setiap orang memiliki iman terhadap 
sesuatu. Iman yang bukan hanya terbatas pada agama atau keyakinan 
yang dimiliki seseorang. Setiap orang berada dalam pencarian terhadap 
makna atau arti yang diexpressikan lewat imannya. Setiap orang memiliki 
iman ketika ia berusaha untuk menemukan makna dari hidupnya.6  
Keeman tingkatan iman adalah: a) Intuitive/projective faith, b) mythic/literal 
faith, c) synthetic/conventional faith, d) individuative/reflective faith, e) 
conjugative faith, dalam tingkatan ini seseoarng menyadari tentang 
keterbatasannya dan menyadari sepenuhnnya betapa relatifnya perspektif 
diri dibandingkan dengan kebesaran Allah. Orang pada tingkatan iman ini 
lebih terbuka dan menghargai pandangan orang lain selain dirinya.      
f) universalizing faith. Orang dalam tahap ini mengalami perubahan yang 
radikal dari dirinya kepada Allah. Dengan ekpektasi yang baru mereka 
memfokuskan diri kepada kasih dan keadilan.     
 

                                                 
4 Coleman,L.E. Understanding Today’s Adults. (Nashville: Convention Press, 1982,.p. 
67).    
5 Parry E. Downs.  Teaching for Spiritual Growth: An Introduction toChristian Education . 
Grand Rapids: Zondervan Publishing House. 1994. p.114.  
6 Ibid, p. 120. 
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Walaupun teori tentang tingkatan perkembangan iman yang 
diusulkan oleh Fowler bermasalah secara theologis, tetapi ia memberikan 
kontribusi yang berarti bagi pemahaman iman. Downs mengatakan‖ In 
addition, Fowler‘s stage can help Christian educators understand the 
maturity of faith of their people. Instead of focusing only on strength, they 
can also assess maturity.7  
    

Pernyataan manifesto dalam Evangelical Anglican, 1977, 
mendefinisikan kedewasaan spiritualitas sebagai proses yang melibatkan 
upaya memperdalam hubungan kita dengan Dia didalam pertobatan, iman 
dan ketaatan, serta perubahan menurut gambar-Nya, melibatkan pikiran, 
perilaku, sikap dan karakter. Bertumbuh didalam pengetahuan Allah dan 
kebenaran-Nya yang memampukan kita untuk membedakan yang baik 
dan yang jahat. Puncak dari kedewasaan ini adalah bertambahnya 
kemampuan untuk mengasihi dan dikasihi dalam hubungan kita dengan 
Allah, gereja dan dunia. Perubahan ini dicapai lewat karya Roh Kudus. 8  
 

Cully menekankan bahwa kedewasaan rohani adalah sebuah proses, 
itu adalah perkembangan yang berkelanjutan, bukanlah sesuatu yang 
terjadi secara spontan tetapi proses yang berkelanjtan seumur hidup. 
Cully lebih lanjut menyatakan bahwa seseorang itu dewasa ketika ia terus 
mau diajar, cepat belajar belajar dan fleksible.9  
 

Karena itu orang yang dewasa secara rohani adalah orang yang 
dinamis, aktif dan agresif didalam hidupnya. Orang yang dewasa adalah 
orang-orang yang mengabdikan dirinya dalam mempelajari kitab suci, 
berdoa, bertumbuh secara rohani dan mengekspresikan imannya dalam 
kehidupan nyata tiap-tiap hari.  

 
Kao, mengusulkan dua pendekatan untuk memahami kedewasaan 

seseorang, yang pertama adalah berhubungan dengan status 
keberadaannya dan sebagai sebuah proses. Kao menegaskan: ―as state 

                                                 
7 Downs,Teaching for Spiritual Growth, p 122. 
8 Nottingham‘s Statement (Manifesto) in Evangelical Anglican 1977 A Model for Strategic 
Disciple Building by Dukes. p. 2.   
9 Cully, I.V. Education for Spiritual Growth. San Fransisco: Harper and Row Publishers. 
1984. p. 39. 
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of being-- maturity denotes an ideal state of full growth, full development, 
and perfection. Secondly, as a process of becoming—maturity is viewed 
as a direction.10 Karena itu kedewasaan iman Kristen adalah perpaduan 
antara keduanya yaitu antara status kita sebagai orang percaya yang 
dipenuhi oleh Roh Kudus dan yang menyebabkan orang percaya 
bertumbuh dalam imannya.11  
 

KEDEWASAAN SPIRITUALITAS DALAM ALKITAB 
 

Dalam perjanjian lama, relasi antara Allah dan umatnya dalam 
konteks perjanjian memberikan karakteristik tentang kedewasaan rohani. 
Umat yang taat pada perjanjian adalah ekspresi dari umat yang setia 
kepada Allah dan hukum-hukum-Nya. Umat yang dewasa secara rohani 
adalah adalah mereka yang setia dalam memelihara hukum-hukum Tuhan 
yang diringkas dalam hukum mengasihi Allah dan sesama. Selain itu 
dalam tradisi kenabian Israel terdapat dimensi kedewasaan rohani. Para 
nabi dalam perjanjian lama sangat menekankan hubungan yang erat 
antara mengasihi dan menyembah Allah, serta praktek keadilan dan 
bentuk sosial politik. Para nabi dengan jelas menyatakan bahwa bukan 
hanya lewat ibadah atau ritual yang benar umat dapat menjadi baik dan 
benar, tetapi dengan berjalan pada jalan keadilan.  
 

Dalam literatur hikmat orang yang dewasa secara rohani 
digambarkan sebagai seorang yang bijaksana dalam hubungannya 
dengan Allah dan sesama. Orang yang bijak adalah orang yang mencapai 
makna hidup yang terdalam dalam suka maupun dalam duka. Unsur 
penting dalam tradisi ini terdapat dalam kitab Ayub. Dalam hal ini jelas 
bahwa relasi seseorang dengan dan kedewasaan rohani dilihat ketika 
menghadapi penderitaan, sakit penyakit dan ketakutan akan kematian. 
Lewat pengalaman ini seseorang menyadari tentang Allah dan hidup 
dalam bentuk yang sangat bermakna, dan itulah yang menandakan 
seseorang yang dewasa secara rohani.                      

                                                 
10 Kao, C.  Maturity and  the Quest for Spiritual Meaning. (Lamhan: University Press of 
America. 
11 Tan Giok Lie. The Relationship Between Ministry Satisfaction and Spiritual Maturity of 
Volunteer Workers in Indonesian Churches in Southern California. Ed.D Dissertation 
Biola University, 1995. p. 45.   
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Dari penyelidikan dan pembacaan kitab suci khususnya tradisi 
Yahudi jelaslah bahwa kedewasaan rohani adalah tugas sepanjang hidup. 
Kedewasaan itu dibentuk didalam kehidupan seseorang bersama dengan 
Tuhan dalam persekutuan dengan sekelompok orang yang memiliki iman 
dan keyakinan yang sama. Makna dari kedewasaan rohani tidak terdapat 
dalam status yang dicapai atau dalam tindakan legal dan pelaksanaan 
ritual, tetapi terdapat pada kehidupan dalam kesetiaan, kasih, dan 
ketaatan kepada Allah yang dihadapi dalam pengalaman sehari-hari dan 
dalam persekutuan doa dan ibadah.   
 

Perjanjian baru mendeskripsikan seorang yang dewasa secara 
rohani sebagai orang yang memiliki iman, orang yang taat kepada 
perintah Tuhan, orang yang berlaku adil, orang yang bijak dan memiliki 
relasi yang baik dengan Tuhan dan sesama. Dalam kitab-kitab Injil orang 
yang dewasa secara rohani adalah orang yang memiliki iman yang luar 
biasa yang percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam 
Yesus Kristus. Iman ini membutuhkan kerendahan hati, kasih terhadap 
sesama, kehidupan yang didasarkan pada pengakuan dan pertobatan, 
dan kerelaan untuk mengampuni.  
 

Yesus sendiri menyatakan dirinya kepada murid-murid dan pengikut-
pengikut-Nya sebagai seorang dewasa yang hidup serta perbuatan-
perbuatan-Nya menjadi standard atau patokan bagi sebuah kedewasaan. 
Dalam perumpamaan tentang penghakiman terakhir Yesus menekankan 
bahwa akhir dari hidup seseorang dilihat dari sejauhmana ia berlaku adil 
terhadap yang lain.  
 

KARAKTERISTIK KEDEWASAAN SPIRITUALITAS 
 

Perry Downs mengatakan bahwa pemahaman yang tepat tentang 
Allah adalah sarana bagi kedewasaan spiritualitas. Downs berkata, ― 
Understanding what God is like will shape our understanding of what it 
means to be spiritually mature and how we should help believers to grow 
toward maturity.‖12 Kedewasaan iman seseorang itu didemonstrasikan 
lewat perilakunya, seperti yang dikatakan oleh Warren: 

                                                 
12 Perry Downs. Teaching for Spiritual Growth, p. 45-46. 
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Spiritual maturity is demonstrated more by behavior than by beliefs. 
The Christian life isn‘t just a matter of creeds and convictions; it 
includes conduct and character.Beliefs must be backed up with 
behavior. Our deeds must be consistent with our creeds. 13           

 
Rick Warren dalam ―The Purpose  Driven-Church‖ lebih lanjut 

memberikan lima karakteristik kedewasaan rohani: (1) Orang yang telah 
lahir baru, (2) Orang memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, (3) 
Orang yang mengerti firman Tuhan, (4) Orang yang bertumbuh dalam 
pikiran, sikap, kebiasaan dan karakter, (5) Orang yang mengasihi Allah 
dan sesamanya 14                                                                                      
 

Jim Wilhoit melihat kerohanian dari perspektif Alkitab dengan 
memberikan empat tanda kedewasaan rohani:  (1) Spiritual autonomy. 
Wilhoit menekankan bahwa pribadi yang dikategorikan sebagai spiritual 
autonomy adalah pribadi yang self-directed dan memiliki control terhadap 
dirinya, yang mempersembahkan hidupnya sebagai korban yang hidup 
kudus dan berkenan kepada Allah (Roma 12:1). Tanpa self-directed yang 
tepat orang percaya tidak dapat dewasa dalam hibungannya dengan 
Kristus. (2) Spiritual wholeness. Ayat yang tepat untuk mendeskripsikan 
tentang spiritual ewholeness adalah Ulangan 6:5 ―Kasihilah Tuhan 
Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap 
kekuatanmu.‖  Menurut Wilhoit devosi yang mendalam terhadap Allah 
adalah sebuah kualitas yang dapat dicapai oleh seseorang pada setiap 
tingkat perkembangannya. Karena itu agar dapat memiliki spiritual 
wholeness ialah dengan memberikan segala yang ia pahami kepada 
Tuhan, faktor yang terpenting dalam spiritual wholeness ialah bukan 
kuantitas pengetahuan atau latihan, tetapi kualitas dedikasi, dengan 
memberikan sepenuhnya kepada Tuhan. (3) Spiritual Stability. Ini 
membutuhkan waktu dan pertumbuhan dengan respon yang tepat dalam 
menghadapi ujian dan keraguan dalam hidup. Kerena itu menurut Wilhoit ― 
perhaps only those who have suffered or have had sufficient empathy with 

                                                 
13 Rick, Warren. The Purpose Driven Church. (Grand Rapids: Zondervan Publishing, 
1995), p. 331.  
14 Ibid,  p. 29.    
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trials of others can be spiritually stable‖15 (4) Wise use of knowledge. 
Orang yang dewasa secara rohani mengerti isu-isu yang significant 
tentang iman dan dapat menggunakan pengetahuan ini untuk 
mengingatkan dirinya sendiri dan dapat mengajar orang lain. Karena itu 
orang Kristen yang dewasa dapat memahami essensi dari iman dan dapat 
bekerja dengan kebenaran itu untuk membentuk hidupnya, 
pengetahuannya bukanlah untuk memberikan impresi orang lain tapi 
untuk memuliakan Tuhan.16  

 
B.S. Sijabat memberikan empat karakteristik kedewasaan spiritual 

yaitu: (1) kedewasaan adalah sebagai pertumbuhan atau proses 
perubahan hidup (life transformation) oleh kuasa Roh Allah dan 
pengajaran Firman-Nya. (2) Kor 3:17-18). 2) kedewasaan itu meliputi 
aspek kognitif atau pengenalan, pengertian, pemahaman akan Yesus 
Kristus, dalam artian secara pribadi. Iman yang bertumbuh kearah 
kedewasaan akan semakin memahami betapa besarnya kasih Allah bagi 
manusia, yang telah dinyatakan dalam Yesus kristus (Efesus 1:3-14). (3) 
Kedewasaan itu harus berefleksi dalam komunikasi dan hubungan antar 
sesama dalam jemaat, demi terwujudnya pemeliharaan kesatuan Roh. (4) 
Kedewasaan yang diekspresikan dalam ibadah, doa, dan mampu 
mengalahkan tantangan-tantangan yang dihadapan dalam pergumulan 
hidupnya. 17  

 
Kedewasaan spiritualitas/rohani bersifat holistik yang berkaitan 

dengan bagaimana ia berpikir, dimana dia menempatkan perasaannya, 
dan bagaimana ia bertingkah laku yaitu pikiran, hati, dan kehendaknya. 18 
Chausa mengemukakan hal yang sama dengan mengatakan bahwa:                   

Spirituality is the area of the person that manages, thoughts, feelings, 
will and actions. It is the inner being that in the believer is in a 
constant process of transformation through the work of the Holy 
Spirit, fashioning him or her as a disciple and follower of Jesus, and 

                                                 
15 Jim, Wilhoit. Christian Education  and the Search for Meaning. Grand Rapids,) 

1986. p. 70. 
16 Ibid, p. 68. 
17 Samuel, Sidjabat. Strategi Pendidikan Kristen: Suatu Tinjauan Teologis-Filosofis. 

(Yogyakarta: 
    Yayasan Andi. 1994). Hal 43-44.    
18 Wilhoit, Christian Education and Search for Meaning.  p. 200. 



124                    JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 

 

 

which is expressed in a new pattern of relationship with God, with the 
world and with their neighbour, characterized by love and holiness.19  

 
Lebih lanjut Chausa berkata:   

 We must not forget to mention that in spirituality our own personality, 
our own way of seeing things, has a special influence. One spiritually 
mature person can and should be distinguished from another… Our 
personality is unique and we cannot use criteria which come from our 
personality in order to weight up the spirituality of other Christians 
who are dofferent from us.20   

 
Carter sebagaimana dikutip oleh Tan Giok Lie, menyajikan paralelisme 
kedewasaan dari perspektif psikologi dan Alkitab.21    
 
Psychological View of Maturity  Biblical View of Maturity  

1.  Having realties view of oneself and 
others 

 
2.  Accepting oneself and others 

objectively  
3.  Living in the present but having long 

term goals of life. 
 
4.  Holding values. 
 
 
5.   Developing one‘s abilities, potentials, 

and interests while coping with 
challenges of life.  

1.  Perceiving the self, others as sinners 
and being in need of salvation (Rom 
3:23) 

2.  Accepting one self and others in love 
(Mat 22:39). 

3.  Living in the present by having long 
term goals of life within the context of 
eternity. 

4.  Having self-chosen values that involve 
an integrity between motives and 
actions (Jos 24:15). 

5.  Developing one‘s potentials and 
interests in daily life as a ministry to 
the Lord (Eph 6:8).   

 
Menurut Chausa seorang yang dewasa secara rohani adalah orang yang 
dewasa dalam kepridaiannya ―A person who is spiritually mature will be 
some one who is mature in their whole personality (1 Cor 2:15).   
 
 

 

                                                 
19 E..C. Chausa. Partnership. Perspectives. Focus: Spirituality Revisited. October, 

2006. p. 25.  
20 Ibid, p. 24. 
21 Tan ,  The Relationship Between…p. 44.  
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KESIMPULAN 
 

Kedewasaan iman itu bersifat holistik yaitu yang bersifat individu dan 
kelompok. Secara individu, setiap orang percaya dipanggil agar mereka 
dewasa dalam cara befikir, perasaan, dan tindakan. Secara kelompok, 
setiap orang percaya harus bertumbuh secara rohani dalam konteks 
gereja sebagai komunitas orang percaya. Karena itu setiap orang percaya 
dipanggil agar bertumbuh baik secara individu maupun kelompok untuk 
mencapai kedewasaan.             
  

Spiritualitas menekankan keseimbangan unsur pribadi dan unsur 
kebersamaan. Keduanya penting dan perlu, tidak boleh dan tidak dapat 
saling meniadakan. Pertobatan pribadi, doa pribadi, saat teduh pribadi, 
ibadah pribadi bukan alasan untuk tidak berbakti bersama, saling 
mendoakan, saling menghibur, membagikan berkat rohani dan jasmani, 
bersehati sebagai tubuh Kristus. Penghayatan kebersamaan ini pada 
dasarnya lahir dari sebuah keyakinan iman Kristen tentang Allah 
Tritunggal. Allah yang menyatakan diri dalam gambaran keluarga dan 
komunitas bukan dalam gambar suatu keberadaan manusia yang sepi 
dan menyendiri.  
 

Moon and Fantuzzo mengusulkan empat karakteristik orang Kristen 
yang dewasa:  

(1) Berakar dan percaya yang mendalam kepada Tuhan. (2) Orang 
percaya yang dewasa menemukan penerimaan pribadi (self –
acceptance lewat pengalamannya tentang kasih Allah yang tanpa 
syarat. (3) Mengasihi orang-orang disekitarnya. (4) 
Mengekpresikan kasihnya lewat perbuatan.22 

A. W. Pink mengungkapkan lima karakteristik kedewasaan rohani yaitu: 
bertambah dalam pengetahuan tentang iman, menyenangi perkara-
perkara rohani, kasih yang mendalam kepada Allah, bertumbuh dalam 
iman, dn bertambah dalam kesalehan hidup.23 
 

                                                 
22 Moon G.W. and Fantuso J. An Integration : Christian Maturity and Possitive 

Mental Health. Journal of Psychology and Christianity. p.. 28. 
23 Pink, A.W. Spiritual Growth: Growing in Grace, or Christian Progress. (Grand 

Rapids: Baker Book House, 1971). p. 54.   
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ANALISA KRITIS TERHADAP BUKU : 
The Invention of Ancient Israel. The Silencing of Palestinian History  

(oleh Keith W. Whitelam) 
 

Sia Kok Sin 
 

eith W. Whitelam dalam buku ini mengangkat suatu permasalahan 
yaitu upaya studi Alkitab dalam menghadirkan Israel kuna 

mengakibatkan membungkamkan realita adanya sejarah Palestina. Oleh 
karena itu perlu diupayakan adanya suatu subyek sejarah Palestina yang 
berdiri sendiri dan tidak hanya menjadi bagian studi Alkitab. Ia 
mengungkapkan: 

For too long Palestinian history has been a (minor) subset of biblical 
studies dominated by biblically inspired histories and archeologies of 
ancient Israel. In effect, Palestinian history, particularly for the 
thirteenth century BCE to the second century CE, has not existed 
except as the backdrop to the histories of Israel and Judah or of 
second Temple Judaism.1  

 
Dalam bagian awal bab satu Whitelam mengungkapkan bahwa 

konseptualisasi dan representasi peristiwa masa lalu merupakan suatu hal 
yang sulit, karena tidak hanya data yang ambigu dan kurang, tetapi juga 
upaya konstruksi sejarah itu merupakan suatu tindakan politis.2 
Selanjutnya ia mengungkapkan: 

Clearly an important element in our attempts to understand ‗ancient 
Israel‘ and other historical entities, though usually unspoken, is the 
politics of history, the way in which political attitudes and views define 
the agenda and strongly influence the outcome of the historian‘s 
search – an agenda and search which often presents us with, to use 
Eden‘s pharse, ‗a partial text‘.3 

 
Hal ini nampak dalam upaya menghadirkan Israel kuna. Upaya ini 

tentu tak lepas dari kehadiran negara Israel modern. Tentu tidak 

                                                 
1 Keith W. Whitelam, The Invention of Ancient Israel. The Silencing of Palestinian 

History (London and New York: Routledge, 2003), 2. 
2 Ibid., 11. 
3 Ibid., 13. 

K 
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mengherankan jika yang dihasilkan membungkam upaya menghadirkan 
sejarah Palestina.4 Whitelam mengungkapkan dominasi tradisi Alkitab 
sebagai sumber utama bagi sejarahwan Israel.5 Ketika tradisi Alkitab ini 
diselidiki dengan metode historiografi modern muncul beberapa hal yang 
perlu diperhatikan. Ada perbedaan dalam pemahaman tentang waktu. 
Sejarah modern yang menekankan kronologis dan keprogresifan 
berakibat kurangnya penghargaan kepada pentingnya siklus waktu dalam 
konsep traditional.6 Penggenaan istilah mitos dan fiksi kepada tradisi 
Alkitab.7 Ia juga memaparkan bahwa tradisi itu merupakan hasil kelompok 
tertentu dalam masyarakat dengan agenda tertentu.8 Selanjutnya ia 
mengungkapkan: 

The recognition that we are constantly working with partial texts, 
ancient and modern, and an acceptance that it is important to 
understand the politics of our ancient and modern accounts of the 
past have important implications for the direction of historical 
research…. 
The historian has to work with partial texts, trying to expose the 
questions which lie behind the text and which have been vital in 
claiming and shaping the past.9 
 

 Nampaknya bagi Whitelam sangatlah sulit untuk dapat menghadirkan 
munculnya Israel, oleh karena yang ada hanyalah ―partial texts‖ yang 
hanya akan menghasilkan ―fractured histories‖. Di lain pihak ia 
mengungkapkan mulai tumbuhnya pengakuan sejarah Palestina sebagai 
suatu subyek yang tersendiri.10 
 

Dalam bab dua ia memaparkan tentang adanya pengingkaran akan 
tempat dan waktu terhadap sejarah Palestina. Kronologi seringkali 
dianggap sebagai tulang punggung sejarah, sedangkan kenyataan tempat 
adalah panggung di mana sejarah itu dipentaskan.11 Whitelam mengamati 

                                                 
4 Keith W. Whitelam, The Invention of Ancient Israel., 21. 
5 Ibid., 24. 
6 Ibid., 28. 
7 Ibid., 23, 29. 
8 Ibid., 29-30. 
9 Ibid., 33. 
10 Ibid., 35. 
11 Ibid., 37. 
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bahwa kalau Israel mendapatkan tempat yang istimewa dalam aspek 
waktu dan tempat, sebaliknya adanya pengingkaran aspek waktu dan 
tempat dalam kaitan dengan Palestina.12 
 Dalam kaitan dengan pengingkaran sejarah Palestina, Whitelam 
mengungkapkan: 

Thus Palestine has no intrinsic meaning of its own, but provides the 
background and atmosphere for understanding the religious 
developments which are the foundation of Western civilization. 
Palestine does not have a history of Israel and thereby the history of 
the West.13 

 
Seringkali Palestina dianggap bahwa ia tidak mempunyai nilai 

intrinsik dalam dirinya, melainkan hanya menjadi arena untuk ―the real and 
authentic history of Israel‖.14 Palestina adalah tanah perjanjian dan 
menjadi tanah leluhur bagi Israel dan bukan menjadi tanah leluhur bagi 
orang Palestina.15 Daerah itu memang disebut sebagai Palestina, tetapi 
tidak pernah dikaitkan dengan penduduk Palestina. Hal ini tentu 
merupakan suatu pengingkaran dan pembungkaman terhadap sejarah 
Palestina. Sejarah Palestina dimulai hanya dalam hubungan dengan 
sejarah Israel.16 Whitelam mengungkapkan kecenderungan studi Alkitab 
dalam kaitan dengan Palestina sbb: 

Thus Palestine can be presented as a small, poor, isolated region – 
frequent descriptions in biblical studies – which has been transformed 
and made notable by the unique historical presence of Israel. Biblical 
studies is, thereby, implicated in an act of dispossession which has its 
modern political counterpart in the Zionist possession of tha land and 
dispossession of its Palestinian inhabitants. As a people without 
history – or deprived of that history by the discourse of biblical studies 
– they become unimportant, irrelavant, and finally non-existent.17 

 
Dalam kaitan dengan arkeologi nampak juga upaya pengingkaran 

dan pembungkaman terhadap keberadaan Palestina. Arkeologi seringkali 

                                                 
12 Keith W. Whitelam, The Invention of Ancient Israel., 38-39. 
13 Ibid., 41. 
14 Ibid., 43. 
15 Ibid., 44. 
16 Ibid., 46. 
17 Ibid. 
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hanya untuk dapat menemukan lokal perkembangan Perjanjian Lama dan 
Perjanjian Baru saja.18 Palestina hanya sekedar suatu nama, tetapi 
keberadaan penduduk Palestina, budaya dan kepercayaannya seringkali 
diabaikan ataupun dianggap rendah.19 Whitelam mengungkapkan:‖The 
irony of this situation is that for the past there is a Palestine but no 
Palestinians, yet for the present there are Palestinians but no Palestine.‖20 
Hal-hal di atas ini yang disebut oleh Whitelam sebagai upaya 
pengingkaran dan penbungkaman aspek tempat dalam sejarah Palestina. 

 
Sejarah Palestina kuna juga diingkari dari aspek waktu. Istilah 

Palestina tidak pernah digunakan dalam kaitan upaya pembagian periode 
arkeologis.21 Pembagian waktu itu digunakan dalam kaitan sejarah Israel 
dan bukan bagian dari sejarah Palestina.22 Whitelam mengungkapkan: 
―Palestinian history, if it is to emerge as a subject in its own right, has to be 
freed from both the tyranny of biblical time and the tyranny of prehistoric 
time which denies it substance and voice.‖23 Selanjutnya ia 
menambahkan:‖The danger remains that in trying to free the history of 
Palestine from the tyranny of biblical time it will become replaced by a 
nation of world time which continues to deny Palestine its own inherent 
importance and coherence.‖24  

 
Sejarah Palestina harus lahir melalui hasil penyelidikan segala aspek 

dari sejarah daerah itu tanpa mempedulikan bahwa apa yang dihasilkan 
itu dapat ataupun tidak menolong dalam pemahaman Kitab Suci Ibrani.25  

 
Dalam bab tiga Whitelam memaparkan tiga teori utama tentang asal 

usul Israel kuna di Palestina. Ia berpendapat bahwa tiap teori tersebut 
dipengaruhi oleh asumsi teologis dan politis tertentu.26 

 

                                                 
18 Keith W. Whitelam, The Invention of Ancient Israel., 49.  
19 Ibid. 
20 Ibid., 58. 
21 Ibid., 57, 60-61. 
22 Ibid., 66.   
23 Ibid. 
24 Ibid., 67. 
25 Ibid., 69. 
26 Ibid., 74. 
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Teori pertama yang dipaparkannya adalah teori imigrasi atau infiltrasi 
damai bangsa Israel ke Palestina. Adapun tokoh-tokoh teori ini adalah Alt, 
Noth, M. Weippert dan Israel Finkelstein.27 Teori ini mengungkapkan 
bahwa infiltrasi Israel ke Palestina bukan merupakan pendudukan dan 
perampasan, tetapi merupakan upaya pemilikan atas daerah yang kosong 
dan berpenduduk.28 Hanya dalam tahap tertentu terjadi konflik dengan 
penduduk pribumi.29 Whitelam berpendapat bahwa teori ini sejajar dengan 
Zionisme pada tahun 1920an. Ia mengungkapkan:‖Similarly, in the 1920s 
when Zionism with its strong sense of national consciousness was seeking 
a ‗national homeland‘ in Palestine through immigration, it was common to 
deny any sense of national consciousness to Palestinian Arabs.‖30 

 
Teori kedua yang dipaparkan adalah teori pendudukan. Adapun 

tokoh teori ini adalah William Foxwell Albright, George Ernest Wright dan 
John Bright. Keberadaan Israel di Palestina melalui invasi dan 
pendudukan. Selain menekankan bukti-bukti arkeologis, teori ini 
didasarkan pada tradisi Alkitab, khususnya Yosua dan Hakim-hakim.31 
Dalam menanggapi Albright Whitelam mengungkapkan: 

Albright‘s whole philosophy of history is underpinned by the notion of 
the evolutionary development of organisms so that it is natural for 
Israel to ‗replace‘ the inferior indegenous population of Palestine, just 
as it was natural for Christianity to replace ‗inferior‘ religions. The 
justification of genocide, the justification for the silencing of 
Palestinian history.32 

 
 Teori menekankan keunikan dan keunggulan Israel dalam hal 
keagamaan, moral dan politik dibandingkan dengan penduduk pribumi 
Palestina.33 Kepercayaan penduduk pribumi dianggap tidak bermoral dan 
bobrok.34 Keadaan inilah yang menyebabkan ‗legalitas‘ pendudukan Israel 

                                                 
27 Keith W. Whitelam, The Invention of Ancient Israel., 74. 
28 Ibid., 78. 
29 Ibid. 
30 Ibid., 79. 
31 Ibid., 80. 
32 Ibid., 86. 
33 Ibid., 90-98. 
34 Ibid., 98. 
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atas Palestina. Teori pendudukan ini pastilah akan membungkam sejarah 
Palestina. 
  
 Teori ketiga yang diungkapkan adalah pemberontakan internal dari 
kaum petani. Adapun tokoh teori ini adalah George Mendenhall dan 
Norman Gottwald. Asal usul Israel di Palestina adalah dari penduduk 
Kanaan ditambah dengan kelompok kecil dari keluar dari Mesir.35 
Kelompok kecil yang keluar dari Mesir berpengaruh dalam kelompok-
kelompok pribumi ini untuk melawan rezim yang eksploitatif secara sosial 
dan politis.36 Dalam menanggapi teori ini Whitelam mengungkapkan: 

The distinctive element of Gottwald‘s formulation of a revolt 
hypothesis is his stress upon the socio-political aspects of the model. 
As with Mendenhall‘s formulation, it would appear that this stress 
upun the socio-political conditions of Late Bronze Age Palestine 
offers a voice to Palestinian history. However, once again this voice is 
effectively excluded by the concentration upon Israel and the 
presentation of  a corrupt indigenous socio-political system devoid of 
value.37 

 
Nampaknya bagi Whitelam ketiga teori tentang asal usul Israel di  

Palestina tidak memberi tempat bagi sejarah Palestina. Ketiga teori ini 
juga mengingkari dan membungkam sejarah Palestina. Oleh karena itu 
diperlukan penghadiran dan pembebasan sejarah Palestina dari dominasi 
Israel. 
  
 Dalam bab empat Whitelam membahas tentang pembentukan 
negara Israel kuna yang mengakibatkan kepada pengingkaran dan 
pembungkaman sejarah Palestina. 
  

Dalam tradisi Alkitab pembentukan negara Israel yang dikaitkan 
pertama-tama dengan Saul, kemudian Daud dan Salomo merupakan 
waktu yang menentukan dalam sejarah daerah itu.38 Biasanya para ahli 

                                                 
35 Keith W. Whitelam, The Invention of Ancient Israel., 103-113. 
36 Ibid., 106, 118. 
37 Ibid., 112. 
38 Ibid., 122. 
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menempatkan pada transisi era akhir tembaga dan besi.39 Whitelam 
mengungkapkan upaya para ahli yang memaparkan pendirian negara 
Israel tak dapat dilepaskan dengan pengaruh politik masa kini, khususnya 
berkaitan dengan negara Israel modern.40 Selanjutnya Ia mengungkap: 

The biblically inspired political vision and claims of the modern world 
are confirmed, for the most part, by the construction of an imagined 
past of the ancient Israelite state within the discourse of biblical 
studies. Furthermore, here ironically is an imperial control, 
constructed by the Hebrew Bible and modern ‗biblical historians‘, 
which mirrors the dominant theme of empire in the history of the 
region to such an extent that Palestinian historu no longer exists: all 
we have is a history of an imagined imperial Israel.41 

 
 Bagi Whitelam pendapat para ahli – seperti: Alt, Noth, Bright, 
Hermann, Meyers dan Ahlström - tentang pembentukan negara Israel 
tetap tidak memberikan tempat bagi sejarah Palestina itu sendiri. Bahkan 
munculnya pendapat tentang pembentukan negara Israel kuna itu perlu 
dievaluasi ulang, tetapi pendapat inipun belum memberi tempat bagi 
sejarah Palestina.42  Ia mengungkapkan tentang munculnya keraguan 
terhadap pembentukan negara Israel sbb: 

The convergence of a variety of factors – changes in approaches to 
the text of the Hebrew Bible, the lack of archeological evidence, and 
the infrastructural inferiority of Palestine in comparasion with the 
great riverine civilizations and other powers of the ancient world – 
undermines the claim of biblical studies to have discovered a Davidic 
empire which was a major power in the Iron Age. The recognition of 
the mirage of the Davidic empire, an Israelite state which has 
dominated the Palestinian past, means that Palestinian history is 
freed from the control of an imagined past which has been claimed 
for Israel alone.43 

 

                                                 
39 Keith W. Whitelam, The Invention of Ancient Israel. 122. 
40 Ibid., 124, 128, 148. 
41 Ibid., 127. 
42 Ibid., 160. 
43 Ibid., 174. 
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 Dalam bab lima Whitelam mengungkapkan tentang ―upaya 
penyelidikan baru‖ terhadap Israel kuna yang menantang dominasi 
pendapat tradisional.  Ia mengungkapkan: 

Their challenge to the dominat discourse of biblical studies, the 
questioning of fundamental presuppositions and consensus positions 
about the emergence of Israel, has contributed to a climate of 
confusion in the discipline leading to claims of a major paradigm shift 
in biblical studies….  
However, the effects of the debate despite, the professed intentions 
by some to pursue Palestinian history, have been to reinforce the 
continued search for ancient Israel therby obscuring the claim to a 
Palestinian past which is worthy of study.44 

 
Bagi Whitelam ―upaya penyelidikan baru‖ yang dilakukan oleh para 

ahli seperti Finkelstein, Lemche, dll. belumlah memberi tempat bagi 
penyelidikan sejarah Palestina. Upaya-upaya itu tetap merupakan upaya 
penyelidikan terhadap Israel kuna, sehingga sejarah Palestina tetap belum 
tersentuh. Ia menyimpulkan bahwa ―The history of ancient Palestine has 
been dominated by a single entity, ‗ancient Israel‘.45 
  

Dalam bab enam atau terakhir Whitelam memaparkan upaya 
penghadiran sejarah Palestina. Upaya ini perlu ditunjang dengan 
penyelidikan arkeologis pada daerah-daerah lain yang selama ini 
diabaikan oleh arkeolog Alkitab. Ia mengungkapkan: 

Historians must await the results of further archaeological research, 
particularly comprehensive surveys of the lowlands and coastal areas 
along with comparative excavations of sites of differing sizes in these 
areas in order to produce a more complete regional picture of the 
sttlement patterns. The lack of comprehensve surveys of all regions 
of Palestine, and particularly of the lowlands, is a major obstacle in 
trying to understand the processes at work in the Late-Bronze-Iron 
Age transition.46 

 

                                                 
44 Keith W. Whitelam, The Invention of Ancient Israel., 177. 
45 Ibid., 220. 
46 Ibid., 230-1. 
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 Whitelam mengungkapkan bahwa upaya ini bukanlah suatu upaya 
penolakan terhadap keberadaan kerajaan Israel dan Yehuda, tetapi 
merupakan suatu usaha penyeimbang terhadap upaya menempatkan 
sejarah Israel dan Yehuda sebagai satu-satunya sejarah daerah itu dan 
bukannya sebagai bagian dari sejarah Palestina kuna.47 Pada akhirnya 
Whitelam mengungkapkan: 

The principal challenge, however, still remains to (re) discover the 
rich cultural heritage of ancient Palestine which testifies, through its 
written texts and traditions (including the Hebrew Bible), ceramics 
and artifacts, monuments and material remains, to the achievements 
of its many peoples. It is, surely, an idea worth pursuing.48 

 
Tanggapan: 
 
1. Upaya Penghadiran Sejarah Israel Kuna Berakibat Pembungkaman 

Sejarah Palestina 
Argumen utama dalam buku Whitelam ini adalah setiap upaya 

penghadiran sejarah Israel kuna mengakibatkan pembungkaman 
kehadiran sejarah Palestina. Niels Peter Lemche mengungkapkannya 
sbb: 

… a repetition of the main arguments of the book-originally presented 
in the introduction, that is, Israel‘s history is an imagined history, and 
in recent times the interest in this putative history has effectively 
blocked the way to any interest in the Western world in the history of 
the Palestinians, objectively the inhabitants of the landscape called 
Palestine.49 

 
Ide utama dalam buku ini menghadirkan suara minoritas, yaitu bangsa 
Palestina. Ide ini penting dan perlu diperhatikan, namun nampaknya 
Whitelam cenderung untuk menyalahkan semua pihak atas belum muncul 
atau hadirnya sejarah Palestina. Ia menuduh sarjana Biblika dan arkeolog 
yang hanya memusatkan perhatian kepada sejarah Israel. Menurut 

                                                 
47 Keith W. Whitelam, The Invention of Ancient Israel., 232. 
48 Ibid., 237. 
49 Niels Peter Lemche, ―Clio is also among the Muses! Keith W. Whitelam and the 

History of Palestine: A Review and a Commentary,‖ Can A ‘History of Israel’ be Written?. 
Edited by Lester L. Grabbe. JSOT Supplement Series 245 (Sheffield: Sheffield Academic 
Press, 1997), 149. 
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penulis tuduhan Whitelam ini berlebih-lebihan. Bukankah suatu kewajaran 
bagi seorang sarjana Biblika ataupun seorang arkeolog yang dibiayai oleh 
suatu lembaga pendidikan Teologia ataupun lembaga tertentu yang 
berkepentingan dengan sejarah Israel memusatkan perhatiannya kepada 
materi-materi yang berkaitan dengan Israel dan sejarahnya? Di tengah-
tengah keterbatasan dana, waktu dan tenaga tentu para ahli ini 
mempunyai prioritas-prioritas tertentu, bahkan pada masa kini upaya 
penghadiran sejarah Israel kuna sendiri masih menjadi bahan perdebatan 
yang tak kunjung selesai.  Kehadiran dan penulisan sejarah Palestina 
merupakan tanggung jawab utama bangsa Palestina atau orang-orang 
tertentu (non-Palestinian) yang tertarik dalam menyelidiki dan 
menghadirkan sejarah Palestina ini. Dever mengungkapkan adanya upaya 
pada saat ini untuk menuliskan sejarah Palestina. Ia 
mengungkapkan:‖These Palestinians are already collaborating with 
American, Israeli, and Jordanian acrchaeologist to write a history of 
ancient Palestine in all periods, not just that of the Israelite monarchy.‖50 
 

Seruan Whitelam untuk menghadirkan dan menuliskan sejarah 
Palestina merupakan suatu hal yang perlu didengar dan diperhatikan, 
namun hal ini tidak berarti bahwa upaya penulisan dan penghadiran 
sejarah Israel secara otomatis merupakan tindakan pembungkaman 
sejarah Palestina. Kalau tidak hati-hati dapat saja penulisan sejarah 
Palestina dapat juga menjadi ―pembungkaman‖ terhadap sejarah Israel 
sendiri. Dever mengkuatirkan kandungan anti Yahudi dan anti Israel yang 
terdapat dalam uangkapan-ungkapan Whitelam.51 Tiap kelompok –dalam 
kaitan dengan hal ini Israel dan Palestina- mempunyai kepentingannya 
sendiri-sendiri. Kehadiran sejarah Palestina merupakan tanggung jawab 
utama bangsa Palestina sendiri atau orang-orang tertentu yang 
mempunyai perhatian terhadap Palestina. 
 
2.  Penulisan Sejarah Tak Terlepas Dari Kepentingan Politik 

Whitelam mengungkapkan bahwa upaya penghadiran sejarah Israel 
tak lepas dari kepentingan politik ngeara-negara Barat, Zionisme dan 

                                                 
50 William G. Dever terhadap Lemche adalah What Did The Biblical Writers Know 

and When Did  They Know It? (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2001), 
36. 

51 Ibid., 37. 
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negara Israel modern. Menurut penulis hal penulisan sejarah suatu 
bangsa tak terlepas dari kepentingan politik atau kepentingan lainnya 
merupakan hal yang wajar. Walaupun seringkali para sejarahwan 
berupaya untuk menghadirkan dan memaparkan suatu sejarah 
‗seobyektif‘ mungkin, namun setiap karya pasti ‗terkontaminasi‘ 
kepentingan-kepentingan tertentu. Penulis yakin bahwa kalaupun 
Whitelam menulis tentang sejarah Palestina pasti takkan terlepas dari 
‗kepentingan politisnya‘ dalam mengangkat suara minoritas bangsa 
Palestina. Lemche mengungkapkan bahwa munculnya negara Palestina 
merupakan suatu kebetulan dan tak terduga sebagai akibat dari gerakan 
Zionisme.52 Ia mengungkapkan: 

This evidence drawn from Herodutus shows, however, that Whitelam 
is right and wrong at the same time, and probably makes it clear-as I 
already indicated above-that there never was a Palestinian people, 
except as part of a greater world: for Herodotus as for the European 
travellers of the nineteenth century they were identified as the Syrians 
living in that part of Syria which was called Palestine and which is 
considered to be identical with the territory between the Phoenician 
cities, that is, Lebanon, and the city of Gaza. Instead of speaking of 
an independent history of  Palestinenin Antiquity, we should talk 
about the history of Syria. Since the Arab conquest this could then be 
easily extended to expand the history of Palestine to become an 
inseparable part of history of the Arab world. Although in danger of 
repeating muself, this also indicates that there was no Palestinian 
history before 1948 CE, simply because the nationalism of Europe 
has not yet reached this part of the world. Palestine as a nation was 
unintentionally created by the Zionist movement on the basis of a 
population which counted themselves as Arabs (or Syrians) living in 
the landscape of Palestine. The failure of the Europeans was simply 
that in the Zionist declaration, already quoted, ‗people‘ is understood 
to be synonymous with ‗nation‘, but if you asked an Arab living in, say 
Nablus around 1900 CE, whether he was a Palestinian, he would 
probably have understood this to be no more than an indication of his 
geographical background.53 

 

                                                 
52 Lemche, ―Clio,‖ 132. 
53 Ibid. 
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Lemche juga mengungkapkan: 
Whitelam is not very specific as to the identity of his ancient 
Palestinians-he prefers to speak about the silencing of their history as 
such-the reason probably being that he has introduced a new intenty 
to the historical scene, the ancient Palestinians, thus probably having 
invented a new people which may in fact never themselves have 
existed or recognized themsleves to be Palestinians: the inhabitants 
of the strip of land otherwise in our tradition known as Canaan, the 
land of Israel, Palestine or the Holy Land, an entity which would 
certainly also have included the historical Israelites and Judaeans, 
alias the inhabitants of the two states of Israel and Judah. 

 
Whitelam‘s enterprise is a very respectful one: to give back their 

history to the inhabitants of a certain country. I have few problems in 
lending my support to his project. What worries me, however, is the 
way it is done. It can easily be that political circumstances with a 
background in present political developments in Palestine/Israel will 
only result in a repetition of the mistakes of past historical 
investigations, that is, that scholars will in the future concentrate on a 
history of the Palestinian nation to such a degree and in such a way 
that it is at the same time forgotten that there never was a Palestinian 
nation, or rather that the Palestinian nation is the fruit in modern times 
of colonilaism (including Zionism).54 

 
Pada umumnya penulisan sejarah suatu bangsa tak terlepas dari 
kepentingan-kepentingan tertentu, di antaranya kepentingan politis. Hal itu 
tidak hanya dikenakan kepada upaya penghadiran sejarah Israel, tetapi 
juga kepada upaya penghadiran sejarah Palestina. 
 
3.  Sejarah Israel sebagai bagian dari sejarah Palestina 
 Bagi para ahli yang berpendapat bahwa Israel itu berasal dari 
penduduk pribumi Kanaan atau Palestina, maka Israel sebenarnya 
merupakan perkembangan bagian penduduk Kanaan. Lemche 
mengungkapkan: However, as along as modern description of this 

                                                 
54 Niels Peter Lemche,‖History of Palestine or History of Syria,‖ ,‖ Can A ‘History of 

Israel’ be Written?. Edited by Lester L. Grabbe. JSOT Supplement Series 245 (Sheffield: 
Sheffield Academic Press, 1997), 151-2. 



TINJAUAN BUKU 139 
 

 

Israelite history were almost paraphrases of the biblical narratives, nobody 
thought it worthwhile to question the fundamental ethnic difference 
between the Israelite and the Canaanite population of Palestine.‖55 Hal ini 
berarti bahwa penghadiran sejarah Israel dapat dilihat sebagai bagian dari 
penghadiran sejarah Palestina. Oleh karena itu kritik Whitelam terhadap 
pembungkaman sejarah Palestina melalui penghadiran sejarah Israel 
tidak dapat dikenakan kepada kelompok ini. 
 

Bagi para ahli yang berpendapat bahwa Israel itu berasal dari daerah 
luar Kanaan atau Palestina, maka penghadiran sejarah Israel dapat saja 
berakibat pada pembungkaman sejarah Palestina. Orang Kanaan 
seringkali digambarkan sebagai  bahaya laten bagi bangsa Israel.56 Dalam 
kaitan dengan hal ini peringatan atau kritik Whitelam perlu diperhatikan 
bahwa penghadiran sejarah Palestina perlu diupayakan dan penghadiran 
sejarah Israel janganlah menjadi upaya pembungkaman sejarah 
Palestina. 
 

Buku Keith W. Whitelam ini perlu dihargai sebagai upaya 
pengangkatan suara minoritas perlunya penulisan sejarah Palestina di 
tengah-tengah dominasi penulisan sejarah Israel. Upaya ini dapat 
disejajarkan dengan upaya E.W. Said –yang sering dikutip oleh Whitelam 
dalam buku ini- dapat menyerukan suara minoritas di tengah-tengah 
dominasi dunia Barat dan kekristenan. 

 

 

                                                 
55 Niels Peter Lemche, The Canaanites and Their Land. The Tradition of the 

Canaanites. JSOT Supplement Series 110 (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1991), 
20. 

56 Ibid. 



 

 140 



JTA 10/18 (Maret 2008) 139-141 

 

 141 

RESENSI BUKU 

 

Judul :  Gereja yang Sehat Secara Emosional, Judul Asli: The 
Emotionally Healthy Church,  

Penulis : Peter Scazerro dengan Warren Bird  
Penerbit : Batam: Gospel Press 
Tahun : 2005 
 

Krisis hidup kerap membawa seseorang kepada kesadaran dan 
paradigma yang baru.  Demikian pula yang dialami Peter Scazerro, 
seorang pendeta senior dari sebuah gereja yang multietnis dan 
internasional dengan anggota jemaat yang berasal dari lebih 55 negara 
yang berbeda.  Krisis perpecahan gereja dan krisis pernikahan mengantar 
Peter kepada penemuan bahwa semua pemerlengkapan rohani yang 
didapatkannya semasa dimuridkan dan melayani sebagai staf di 
InterVarsity Christian Fellowship (di Indonesia bernama Perkantas) serta 
semasa studi teologi di seminari, tidaklah cukup untuk menjawab 
kebutuhan yang mendalam di bawah permukaan kehidupan manusia. 
 

Masalah-masalah relasional dan emosional yang kerap muncul  
dalam rupa konflik di dalam rumah tangga dan konflik di dalam gereja,  
tidak bisa sekadar ditangani dengan doa dan nasihat untuk lebih sungguh-
sungguh mencari Tuhan.  Masing-masing pribadi yang ada dalam lingkar 
masalah perlu mengalami pembedahan dengan melihat secara serius dan 
dengan kesungguhan hati pada hal-hal di bawah permukaan.  Pertama-
tama, sang pemimpinlah yang harus mengalami revolusi ini.   
 

Peter menyimpulkan bahwa akar permasalahan gereja selama ini 
terletak pada kerohanian yang salah, yang berakar pada teologi alkitabiah 
yang salah. Gereja terjebak pada pengkutuban antara masalah emosional 
dan masalah rohani.  Padahal kematangan emosional dan kematangan 
rohani tidak terpisahkan.  
 

Banyak orang Kristen telah menerima pelatihan yang berguna dalam 
area-area tertentu dalam pemuridan, seperti doa, penyelidikan Alkitab, 
ibadah, cara menemukan karunia-karunia rohani, dan cara untuk 
menjelaskan Injil kepada seseorang.  Namun, para pengikut Yesus juga 
membutuhkan pelatihan dan keahlian-keahlian dalam hal: melihat ke 
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bawah permukaan lapisan es di dalam kehidupan mereka (Bab 5: Prinsip 
1), mematahkan kekuatan dari pengaruh-pengaruh masa lalu mereka 
dalam kehidupan saat ini (Bab 6: Prinsip 2), hidup dengan hati yang 
hancur dan terbuka (Bab 7: Prinsip 3), memahami keterbatasan-
keterbatasan mereka (Bab 8: Prinsip 4), menerima kehilangan dan 
dukacita mereka (Bab 9: Prinsip 5), dan dalam hal menjadikan inkarnasi 
sebagai teladan mereka untuk mengasihi dengan sungguh-sungguh (Bab 
10: Prinsip 6).  Keenam prinsip ini mendasari paradigma gereja yang 
sehat secara emosional.  Gereja yang sehat secara emosional akan 
melahirkan  komunitas yang secara radikal dan dengan segenap kekuatan 
mengasihi orang lain.   
 

Penuturan buku ini mudah diikuti, mudah dipahami dan tidak 
membosankan.  Pokok-pokok pikiran buku ini dipilin dengan kisah pribadi 
penulis dan gerejanya serta kisah skandal pemimpin-pemimpin rohani. 
Penulis membagi buku ini dalam empat bagian.   
 
Bagian I: Mata Rantai yang Hilang dalam Pemuridan, menegaskan dalil: 
seperti apa para pemimpinnya, seperti itu juga gerejanya.  Kita tidak dapat 
menumbuhkan gereja yang sehat secara emosional bila kita sendiri, 
sebagai pemimpin gereja, tidak menyelesaikan masalah-masalah di 
bawah permukaan kehidupan kita.  Bagian II: Dasar Alkitabiah untuk 
Suatu Paradigma Baru dalam Pemuridan, menelusuri dan sekaligus 
mengoreksi kekeliruan teologis yang meninggikan kerohanian melebihi 
aspek-aspek kemanusiaan kita lainnya.  Kekeliruan ini melatari 
kecenderungan kita untuk mengabaikan aspek fisik, sosial, intelektual dan 
juga aspek emosional kita.  Peter sendiri mengakui dirinya menemukan 
kaitan antara kesehatan rohani dan kesehatan emosional setelah menjadi 
Kristen selama hampir 20 tahun.  
 

Bagian II juga menyediakan Inventarisasi Kematangan Spiritual/ 
Emosional sebagai alat bantu mengukur kematangan emosional yang 
terentang dari bayi, kanak-kanak, remaja hingga dewasa emosional.  
Bagian III membahas satu demi satu dari Enam Prinsip Gereja yang Sehat 
Secara Emosional.  Bagian IV Ke Mana Kita Akan Melangkah, menutup 
pembahasan buku ini dengan saran praktis dan penuntun diskusi untuk 
restrukturisasi pemuridan. 
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Gagasan-gagasan buku ini bukan teori belaka.  Peter Scazerro 
memang telah menerapkan isi buku ini dalam merestrukturisasi gerejanya, 
New Life Church, yang kini mencakup lima jemaat berbeda di New York 
City dan tiga di luar negeri.  Untuk mencapai penerapan yang lebih 
kontekstual dan dinamis, para pemimpin dan aktivis  gereja perlu untuk 
membaca dan menggumuli penerapannya.  Buku terbaru Peter Szacerro 
dalam bahasa Inggris telah terbit dengan spirit yang sama: The 
Emotionally Healthy Spirituality. 
 

 

Sindunata Kurniawan 
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