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CATATAN REDAKSI 
   

 Segala kemuliaan patut kita kembalikan kepada Allah yang 

mengasihi kita dan yang telah memimpin kita selama tahun 2003. 

Sekarang kita telah berada dalam tahun 2004 yang penuh dengan 

liku-liku kehidupan. Kita akan menghadapi pemilu dan banyak hal 

yang tidak kita ketahui, tetapi harus kita hadapi. 

 

 Seringkali di dalam kehidupan ini, kita menghadapi dilemma 

dan seolah-olah sedang berdiri di persimpangan jalan. Mana yang 

harus saya pilih? Apa yang harus saya lakukan? Keputusan mana 

yang lebih baik saya ambil? Etiskah jika saya melakukan ini? 

Semuanya itu kita alami dan menjadi bagian dari hidup kita.  

 

 Jurnal edisi kali ini berfokus pada artikel-artikel tentang etika 

yang berhubungan dengan politik, konseling, lingkungan, dan 

sebagainya. Dimana dengan semuanya itu diharapkan dapat 

memberikan sumbangsih bagi kita yang dipanggil untuk melayani 

Tuhan dan sesama, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui 

kehidupan dan pelayanan kita.  

  

Soli Deo Gloria. 

 

 

 

                                                                                       Redaksi JTA     

 

                                                               

 

Nomor AC Bank untuk JTA adalah:

BII, Malang AC Nomor 1052055031 

a/n Lanna Wahyuni dan Kornelius A. 

Setiawan 
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KLONING MANUSIA: Sic aut Non? 
 

Mariani Febriana 

 

 

Pengantar 

 

Saat ini diskusi tentang kloning manusia atau rekayasa 

genetika manusia menjadi isu yang hangat kembali, baik di televisi 

maupun radio di Amerika Serikat. Para ilmuwan berpendapat 

bahwa rekayasa genetika membawa revolusi baru untuk membuat 

generasi manusia lebih baik secara fisik di masa depan. Isu ini 

membangkitkan perdebatan bagi kalangan tradisionalist dan gereja, 

sehingga mereka memberikan respons terhadap pencapaian 

spektakuler ini. Penulis tertarik memberikan tulisan ini mengingat 

betapa pentingnya isu ini, meskipun isu ini tidak begitu hangat di 

Indonesia pada saat ini. Yang jelas perkembangan teknologi maju 

secara pesat, seperti yang dikatakan oleh Lee Silver, Biomolekuler 

dari Universitas Princeton, ―anyone who thinks the technology will 

move slowly is being naive.‖
1
 Perkembangan ini memberikan 

pengaruh yang cepat dan luar biasa bagi manusia. Sejak ―Dolly‖ 

dihasilkan pada tahun 1997, para ilmuwan mulai mengarahkan diri 

kembali pada rekayasa genetika manusia, karena mereka 

berpendapat bahwa paling tidak kemajuan ini dapat memberikan 

sumbangsih dalam perkembangan dan kemajuan manusia di masa 

depan. Seperti mimpi bukan? Jikalau kita melihat film-film 

imaginatif Hollywood tentang manusia masa depan dan sepertinya, 

impian ini akan terbukti. Ilmuwan berpendapat bahwa pencapaian 

ini akan membawa manfaat dalam hidup manusia untuk 

memodifikasi struktur genetik dari penyimpangan genetik dalam 

diri manusia, dan menghindari organ reproduksi bagi mereka yang 

tidak dapat memiliki anak melalui cara tradisional. 

 

Dalam terang etika Kitab suci sebagai norma dasar bagi orang 

Kristen, dapatkah isu ini diaplikasikan dalam kehidupan kristen? 

                                                 
1
 Cecie Starr, Basic Concept in Biology, Fourth Edition, USA: Brooks/Cole, 

2000, p. 198.   
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Apakah keputusan moral ini harus berdasar pada kitab Suci? Tentu 

saja jawabannya adalah sudah seharusnya, dan apakah relevan 

menggunakan Kitab Suci untuk menarik keputusan moral ini? 

Sekali lagi jawabannya adalah tetap relevan sebagaimana Dr. Ebbie 

Smith, professor di South Western Baptist Teological Seminary 

bersikokoh berkata, ―The Bible is relevant to the cloning debate,‖ 

karena ―The Bible contains God‘s revelation about what we ought 

to be and do, if we can understand it.‖
2
 Karena itu doktrin tentang 

manusia adalah sangat penting dalam membahas isu ini, secara 

khusus tentang ―family order‖ dan ciptaan manusia dalam gambar 

Allah. Tulisan dibawah ini bukanlah suatu hal yang mudah untuk 

diputuskan karena dibutuhkan diskusi lebih lanjut untuk sampai 

pada pertimbangan akhir. Karena itu tulisan ini adalah suatu ajakan 

untuk berdiskusi bersama dan memberikan stimulasi berpikir lebih 

lanjut bagi pembaca. Untuk lebih jelasnya, tulisan ini adalah 

percikan awal dan singkat dari pertimbangan etika teologis 

Alkitabiah dalam memutuskan apakah praktek kloning manusia 

dapat diterima atau tidak.        

 

 

Apa Itu Kloning? 

 

 Sebelum menarik penjelasan dari perspektif etika Alkitab, 

ada baiknya penulis membawa pembaca untuk memahami sejenak 

tentang kloning secara umum. Kata kloning dipakai dalam berbagai 

macam konteks penelitian-penelitian biologi. Dalam arti 

tunggalnya, kata ini ditujukan sebagai copy genetika dari molekul, 

sel, tumbuhan, hewan, atau bahkan manusia. Dalam konteks ini, 

sebenarnya kloning sudah diaplikasikan dalam dunia pertanian dan 

saat ini sebagai dasar yang penting dalam penelitian biologi 

modern.
3
  

                                                 
2
 Michael Ruse, ed., Philosophy of Biology, Amherst: Prometheus Books, 1998, 

p. 358.  
3
 Martha C. Nussbaum & Cass R. Sunstein, Clones And Clones: Facts and 

Fantasies about Human Cloning, New York: W.W. Norton & Company, 1998, 

p. 29.   
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 Jenis-Jenis kloning dapat dibagi secara sederhana dalam 3 

jenis.
4
 Ketiga jenis tesebut adalah:  

 

Kloning molekuler     

 

Para biomolekuler melakukan kloning ini dari DNA—

molekuler dasar dari gen. Pecahan DNA yang berisi gen dicopy 

dan dibesarkan dalam sel-sel induk yang biasanya disebut sebagai 

bakteri. Kloning ini bermanfaat untuk menghasilkan obat seperti 

insulin, tissue plasminogen activator (TPA) yang berguna untuk 

mencegah pembengkakan setelah serangan jantung dan 

erythropoietin untuk mengobati anemia yang dikaitkan dengan 

penyakit ginjal.   

 

Kloning Seluler 

 

Kloning ini dibuat dengan cara copy dibuat dari sel yang 

berasal dari organ tubuh manusia dan selanjutnya 

dikembangbiakkan dalam laboratorium. Manfaat kloning ini adalah 

sama dengan kloning molekuler yakni untuk menggantikan sel-sel 

tubuh yang rusak akibat penyakit degeneratik, misalnya stroke, 

diabetes, dan kelainan jantung. Kedua kloning ini tidak dapat 

dikembangkan menjadi bayi karena kloning ini tidak menggunakan 

sel telur ataupun sperma dalam perkembangbiakan.  

 

Kloning Transpelasi Sel Inti 

 

Adalah ―the nucleus of somatic cells is diploid‖, yang berarti 

dua set dari gen yang berasal dari sel telur atau sperma. Setiap sel-

sel ini berisi ―haploid nucleus‖ atau sel tunggal dari gen ayah atau 

ibu. Dalam pelaksanaan kloning ini, nucleus dipindahkan dari sel 

telur diganti dengan ―diploid nucleus‖ dari sel tubuh. Dalam 

kloning ini genetik tunggal dari kedua orangtua tetap ada 

sebagaimana reproduksi secara seksual. 

 

                                                 
4
 Nussbaum and Sunstein, p. 30.  
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Kloning Manusia dalam Perspektif Etika  

Religius Teologis Umum 

 

 Tidak dapat disangkali bahwa para ilmuwan berargumentasi 

tentang manfaat-manfaat besar dari kloning dalam sejarah manusia. 

Bagi para ilmuwan kloning dapat mengantisipasi penyembuhan 

serangan jantung, mengatasi ketidaksuburan pada pasangan yang 

tidak dapat memiliki anak, menambah daya tarik dalam 

penampilan, mengatasi cacat genetika dari pasangan yang akan 

ditransfer kepada anak, memampukan individu untuk mengkloning 

seseorang yang memiliki arti khusus dalam hidup mereka namun 

telah meninggal, dapat menciptakan duplikasi dari individu yang 

genius dan bertalenta.
5
 Manfaat-manfaat ini sungguh menjanjikan 

harapan yang besar dalam menghadapi tantangan-tantangan di 

masa depan. Jikalau kita memiliki manfaat yang demikian 

spektakuler, dapatkah kita melaksanakan kloning ini demi 

perbaikan hidup manusia? Belum tentu, karena pertimbangan-

pertimbangan agama dan moralitas secara khusus dalam perspektif 

etika Alkitab harus diperhatikan secara seksama dan serius.  

  

Jika kloning manusia dilaksanakan secara tidak alamiah, 

maka banyak orang berkeberatan terhadap praktek itu. Menurut 

CNN Poll tahun 1997, diantara 10005 orang dewasa yang tersebar 

di Amerika Serikat banyak yang menolak kloning ini. Hal ini 

disebabkan karena kebanyakan dari mereka menerima instruksi 

moralitas dalam konteks keyakinan religius dan bahwa mereka 

tidak dapat membayangkan jikalau moralitas terlepas dari agama. 

Keyakinan ini tetap melekat bagi kebanyakan warganegara 

Amerika saat ini.  

  

Perdebatan serius antara para ilmuwan, teolog dan etikawan 

membawa dampak yang sangat serius dalam perwujudannya 

melalui kebijakan pemerintah. Pada tahun 1997, Presiden Clinton 

memerintahkan untuk melakukan penelitian kembali tentang 

                                                 
5
 Nussbaum and Sunstein, pp. 145-151.  
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kloning manusia guna mencari pertimbangan-pertimbangan etis di 

dalamnya.
6
 Clinton berkata,  

―Each human is unique, born of a miracle that reaches beyond 

laboratory science… I believe we must respect this profound 

gift and resist the temptation to replicate ourselves.‖
7
  

 

Praktek tentang kloning manusia ini juga dilarang di Inggris, 

dilarang oleh Biotechnology Patents Directive dari European 

Commission dan UNESCO dengan deklarasi, khususnya mengenai 

Human Genome and Human rights. Lebih lanjut WHO 

mengeluarkan pernyataan larangan secara etika mengenai kasus ini 

bahwa kloning manusia ―as ethically unacceptable and contrary to 

human integrity and morality.‖
8
 Penolakan ini tidak membuat jera 

para ilmuwan. Mereka bersikukuh bahwa kloning manusia sangat 

bermanfaat bagi manusia.  

  

Perdebatan teologis tentang kloning ini juga memberikan 

nuansa dalam pencarian keputusan dari masalah yang dilematis ini. 

Dalam kalangan Katolik Roma, kesepakatan dalam menolak 

praktek kloning manusia sangat tegas dalam berbagai macam 

bentuk terlepas dari segala tawaran untuk perbaikan kondisi 

manusia. Sikap akhir ini mengacu pada surat edaran Paus 

tertanggal 22 Februari 1987, tentang Donum Vitae (anugerah dari 

hidup), yang memberikan larangan mengacu dari sikap tradisional 

historis gereja yang berdasar pada Kitab Suci terhadap kasus ini.
9
 

Dalam kalangan Protestan, sikap terhadap kloning pada dasarnya 

ada 2 sikap: menolak secara tegas, sebagai contoh Paul Ramsey, 

seorang pengajar etika teologis dari Princeton Teological 

Seminary.  Ramsey mengatakan: ―Men and women are created in 

                                                 
6
 Keputusan Clinton ini mendapat dukungan dari the Christian Life Commission 

of the Southern Baptist Convention pada tanggal 6 Maret 1997.  
7
 Barbara MacKinnon, ed., Human Cloning: Science, Ethics, and Public Policy, 

Urbana & Chicago: University of Illinois Press, 2000, p. 68.  
8
 Arlene Judith Klotzko, The Cloning Source Book, New York: Oxford 

University Press, 2001, p. 184.  
9
 Lihat J. Neuner, S.J. & J. Dupuis, S.J., ed., The Christian Faith: In the 

Doctrinal Documents of the Catholic Church, New York: Alba House, 2001, 

paragraph 2070-2071, 2244a-2252.  
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covenant, to covenant, and for covenant. Creation is toward the 

love of Christ.‖
10

  

 

Dalam hal ini Ramsey menegaskan bahwa manusia 

diciptakan dalam suatu relasi dan prokreasi adalah bagian dalam 

relasi ini. Bagi Ramsey, kita tidak dapat memisahkan secara 

menyeluruh apa yang Allah satukan bersama dalam perjanjian 

(covenant) dari generasi manusia.
11

 Kelompok yang lain menolak 

dengan persyaratan sejauh mana pemahaman kloning itu diberikan. 

Jikalau dalam pengertian manfaat untuk perbaikan gen, maka hal 

itu dapat diterima. Representatif dalam pandangan ini adalah 

Ronald Cole-Turner, pengajar teologi di Memphis Teological 

Seminary. Cole berpendapat bahwa kita harus membedakan di 

antara penegasan yang inti dari tradisi, bahwa natur itu baik namun 

telah rusak. Kerusakan ini adalah akibat dari dosa Adam dan Hawa 

dan malaikat yang jatuh. Orang Kristen saat ini tidak membutuhkan 

penjelasan dari konteks ini. Karena itu Turner mengembangkan 

suatu penjelasan baru dengan argumen ―the earth is not exactly 

what God intends it to be, not is it the home God intends for human 

beings.‖
12

 Disini Turner menegaskan bahwa dosa Adam dan Hawa 

merusak natur dan natur sebaliknya merusak manusia, ―since we 

are part of nature, our own nature is affected almost as a genetic 

defect.‖
13

 Turner memberikan tantangan dalam dunia teologia 

mengenai intervensi genetik teologisnya terhadap kerangka 

berpikir teologis secara tradisional. Dia menyarankan interpretasi 

ulang dari doktrin kejatuhan manusia dalam terang genetika 

modern. 

―What it would seek to articulate and to clarify are the 

convictions that nature is good but morally disordered, that 

good and disorder are pervasive and inevitable by products of 

                                                 
10

 Paul Ramsey, Fabricated Man: The Ethics of Genetic Control, New Haven, 

Connecticut: Yale University Press, 1970, p. 38.  
11

 Ibid, p. 33.  
12

 Ronald Cole-Turner, The New Genesis: Theology and the Genetic Revolution, 

Louisville, Kentucky: Westminster/John Knox Press, 1993, p.85; Lihat juga 

Thomas A. Shannon, Made in Whose Image? Genetic Engineering and Christian 

Ethics, Amberst, New York: Humanity Books, 2000, pp. 61-64.  
13

 Ibid.  
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the evolutionary process, that a predisposition toward good 

and evil is genetically inheritable, and that good and disorder 

affect human intellect and will.‖
14

        

  

Dalam upaya argumennya, Turner mencoba untuk membawa 

rekayasa genetika dalam upaya penatalayanan yang baik dalam 

ciptaan, dan bahwa manusia adalah rekan kerja Allah dalam dunia 

ciptaan untuk mengelola dunia ciptaan Allah dengan baik. Dalam 

kesimpulannya tentang rekayasa genetika ditinjau secara teologis 

Turner berkata: 

―Christian theology labels a genetic anomaly a ―defect‖ when 

it is linked, through scientific research, with a condition 

similar to those that, according to the Gospels, Jesus acted to 

heal. Acting together, theology and genetic science can 

appropriately use the label ―genetic defect‖ to speak of a 

genetic condition that is not merely painful or debilitating by 

human standards but is also contrary to God‘s intentions for 

the creation.‖
15

  

 

Jikalau genetic defect sebagai penyimpangan dari maksud 

ciptaan Allah, maka menurut Turner ini dapat diubah dengan 

rekayasa genetika. Tugas ini adalah bagian dari tindakan partisipasi 

dari pekerjaan penebusan Allah dalam dunia ciptaan. Karena itu 

rekayasa genetika dapat dikatakan perpanjangan dari aktivitas 

Allah dan sesuai dengan kehendak Allah untuk membaharui dunia 

ciptaan Allah.   

 

Karakteristik pandangan Protestan ini membawa 2 pandangan 

berbeda: tetap pada pandangan dan penjelasan secara tradisional, 

atau penjelasan ulang dari tradisi dalam konteks perkembangan 

teknologi modern dan keseimbangan ekosistem. Masalah dasar 

disini adalah apakah pandangan tradisional yang diwarisi dari para 

teolog pendahulu mengalami degradasi dalam konteks modern? 

Dan apakah pandangan-pandangan teologis tersebut ada dalam 

ketidaksesuaian dengan perkembangan teknologi modern sehingga 

                                                 
14

 Turner, p. 89; Shannon, p. 75.  
15

 Turner, p. 91; Shannon, p. 76.  
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perlu direvisi, bahkan memberikan implikasi yang sangat serius 

berkenaan dengan doktrin ciptaan dan kejatuhan manusia, dan 

berkenaan dengan konteks penebusan Kristus dalam dunia ciptaan? 

Apa yang Turner tawarkan adalah sangat provokatif dan 

memberikan stimulasi serta input segar dalam diskusi teologis saat 

ini. Namun sebaliknya, penulis tidak akan memperpanjang diskusi 

ini dengan memberikan ruang penjelasan diskusi dari pandangan 

Turner. Namun adalah baik bagi kita untuk menyimak pandangan 

dari Abraham Kuyper, yang mana penulis merasa pandangannya 

singkat namun memberikan akses terhadap pandangan teologi 

modern dalam kerangka rekayasa genetika dan perkembangan 

teknologi. Penulis tetap yakin bahwa pandangan tradisional tetap 

memiliki kekuatan dalam era perdebatan modern tentang isu ini, 

sebagaimana Kuyper mengakuinya. Kuyper mengatakan: 

―The conflict is not between faith and science, but between 

the assertion that the cosmos, as it exists today, is either in a 

normal or abnormal condition. If it is normal, then it moves 

by means of an eternal evolution from its potencies to its 

ideal. But if the cosmos in its present condition is abnormal, 

then, a disturbance has taken place in the past, and only a 

regenerating power can warrant it the final attainment of its 

goal. This, and no other is the principal antithesis, which 

separates the thinking minds in the domain of Science into 

two opposite battle- arrays.‖
16

 

 

 

Kloning dalam Perspektif Etika Alkitab Secara Khusus 

 

Masalah dasar dari kloning manusia adalah terletak pada 

proses dan mekanisme dari kloning tersebut yang terpisah dari apa 

yang sudah ditetapkan oleh Allah. Reproduksi dapat terjadi terlepas 

dari hubungan intim antara laki-laki dan perempuan yang telah 

dibangun oleh Allah dalam ordo ciptaan mengenai keluarga. 

Seperti yang dikatakan oleh Paul Ramsey diatas mengenai 

pentingnya institusi pernikahan sebagai suatu relasi kasih yang 

                                                 
16

 Abraham Kuyper, Lectures on Calvinism, Grand Rapids: Eerdmans, 1999, p. 

132 ff.  
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meliputi bagian apakah itu kasih secara seksual ataupun prokreasi. 

Mari kita perhatikan beberapa contoh ayat Alkitab tentang ordo 

tersebut dalam tabel dibawah ini: 

Ayat-Ayat Kitab Suci Penjelasan 

Kejadian 1: 27, 28 Allah menciptakan laki-laki dan 

perempuan.
17

 Mereka bersama-

sama dipanggil untuk memenuhi 

ordo dalam ciptaan yakni beranak 

cuculah dan bertambah banyak. 

Kejadian 2:23, 24 (Band.    

Mat. 19:4-6; Ef. 5:31) 

Laki-laki dan perempuan menjadi 

satu daging dalam institusi 

pernikahan. Institusi ini bukan 

hanya sekedar melukiskan 

institusi pernikahan, namun 

bernuansa rohani yang 

melambangkan hubungan Kristus 

dengan gereja.  

Kejadian 4:1 Bahasa Ibrani secara literal 

berarti mengetahui (yada), dan 

Alkitab bahasa Indonesia 

menterjemahkannya dalam arti 

langsung, yakni bersetubuh 

karena kata ini yang hendak 

ditekankan dalam ayat ini. Kata 

ini memberikan makna yang unik 

dalam pernikahan sebagai 

intimasi seksual. Kata ini diulangi 

berkali-kali dalam bab ini dalam 

hubungannya dengan Hawa 

menjadi mengandung dan 

melahirkan. 

                                                 
17

 Sebelum kedua kata ini dalam bahasa Ibrani Zakar dan Neqbah dalam Kej. 

1:27, kata yang mendahului adalah Allah menciptakan manusia. Dalam bahasa 

Ibrani sangat jelas dengan artikel penunjuk yang secara literal berarti ―the man‖ , 

yang berarti ditujukan pada pribadi secara khusus yang disebut laki-laki dan 

perempuan. Ayat ini memberikan penekanan khusus tentang ordo keluarga 

dalam ciptaan.  
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Dari data singkat di atas, sebenarnya kloning manusia adalah 

upaya merampas peran Allah dalam penciptaan dan keunikan yang 

Allah berikan dalam martabat manusia sebagai gambar dan rupa 

Allah.
18

 Manusia adalah berasal dari pekerjaan tangan Allah dalam 

ciptaan, dan bukan berasal dari laboratarium penyelidikan ilmiah 

dan rekayasa manusia. Institusi pernikahan ditetapkan dalam 

hukum dunia ciptaan untuk menunjukkan betapa pentingnya relasi 

dalam pernikahan, memuliakan Allah dalam keluarga dan bahkan 

peran menjadi orang tua sebagaimana ditekankan kembali oleh 

Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus dan Kolose (Ef. 5: 

23-33; 6:1-5; Kol. 3:18-21). Kloning pada hakekatnya mengubah 

prokreasi menjadi reproduksi dan memisahkan ―unitive end‖ dalam 

mengekspresikan dan mempertahankan kasih bersama dalam 

hubungan seksual yang intim.
19

 Jikalau para ilmuwan bersikukuh 

dengan pandangan mereka tentang kloning bahwa kloning tidak 

menghapus identitas pribadi dan otonomi individu, sebenarnya 

masalah utama adalah dalam hal ordo keluarga dan identitas 

gambar Allah sebagai sentuhan Allah yang menunjukkan kesucian 

dari hidup manusia itu sendiri. Dalam hal ini hidup itu bukan 

sekedar diadakan dalam kategori baik untuk mengelola ciptaan, 

namun hidup itu sendiri adalah anugerah dari Allah untuk melayani 

tujuan Allah dalam kebebasan yang sejati, sebagaimana Allah 

menghembuskan nafas hidup itu sehingga manusia dikatakan 

makhluk yang hidup dalam pengertian ontologis. Pemerkosaan 

terhadap hukum ini dalam kasus kloning mengakibatkan secara 

ekstrem pembebasan manusia dalam relasi pernikahan dan peran 

keluarga yang benar, serta menggoda manusia untuk jatuh pada 

dosa seksual yang lain seperti yang Paulus ungkapkan dalam Roma 

1:24-28. Jikalau para pendukung dari kloning berargumentasi 

                                                 
18

 Ruse, p. 359.  
19

 Dalam hal ini penulis mencoba memberikan penjelasan yang netral untuk 

menghindari bahwa pernikahan adalah semata untuk tujuan prokreasi, seperti 

serangan pendapat dalam konteks ini, padahal keluarga memiliki tujuan untuk 

melayani maksud Allah dan membawa kemuliaan Allah dalam dunia ciptaan. 

Lihat debat yang melihat kelemahan dari sisi ini dalam The Ethics of Human 

Cloning oleh Leon R. Kass & James Q. Wilson, Washington, D.C: The AEI 

Press, 1998, pp. 89-100.    
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bahwa keputusan itu terletak pada manusia dan tidak ada standar 

untuk memutuskannya, karena itu tergantung dari kebebasan 

manusia, maka bagi penulis pernyataan ini agak berlebihan dalam 

melihat otonomi manusia. Bagi orang Kristen, standard tetap 

diberikan bagaimana manusia itu hidup berdasarkan Alkitab.     

 

Bagi penulis, pendapat Ramsey dan Turner diatas dapat 

dibawa bersama dalam konteks terang etika Alkitab secara bersama 

menurut jenis daripada kloning tersebut. Penulis yakin dalam 

konteks ini secara jujur diakui seperti yang telah dan yang akan 

dilakukan dalam dunia kedokteran, kloning dapat dilaksanakan 

dalam sisi kloning molekuler dan kloning seluler dalam pengertian 

dampak atau manfaat besar bagi hidup manusia, seperti yang 

Turner bersikukuh dalam menggunakan karunia dari Allah sebagai 

penatalayan yang baik dalam dunia ciptaan. Sedangkan penulis 

sangat kuatir dengan kloning transplantasi sel yang terlepas dari 

ordo ciptaan mengenai keluarga dan relasi kasih di dalamnya. 

Lebih daripada itu, pandangan Ramsey menjadi fokus utama disini 

dan realitas dosa dalam dunia ciptaan. Tidak berarti realitas ini 

melumpuhkan secara total segala kemampuan, karena pada 

dasarnya ada banyak pencapaian manusia dalam dunia ciptaan. Di 

sisi lain, penebusan yang sudah terjadi dalam dunia ciptaan adalah 

penebusan yang bersifat holistik dan menyeluruh seperti yang 

Turner kemukakan. Namun masalahnya efek kesempurnaan 

penebusan ini ada dalam paradoks ―already and not yet‖ dalam 

terang eskatologis dari hidup manusia saat ini. Segala 

kemungkinan kelemahan dalam genetika bisa terjadi dan upaya 

untuk perbaikannya haruslah dalam konteks apa yang diijinkan dan 

tidak diijinkan oleh Alkitab, dalam batasan mana yang bersifat 

normatif dan mana yang bersifat aplikatif. Jikalau Allah 

mengijinkan defeksi dalam gen, sekalipun itu adalah 

penyimpangan akibat dari dosa, namun kita tidak dapat 

menyangkali pemerintahan dan pemeliharaan Allah dalam semesta 

yang dapat membawa kebaikan dalam dunia ciptaan. Pertanyaan 

penting yang timbul disini adalah apakah dengan manfaat kloning 

manusia dapat melayani dan memenuhi realitas seperti apa yang 

dikatakan membawa kebaikan dalam dunia ciptaan, sebagaimana 
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sesuai dengan apa yang Allah kehendaki? Sikap dari Christian 

Reformed Church di Amerika Utara dalam Our World Belongs to 

God: A Contemporary Testimony, Study Edition, memberikan kita 

stimulasi untuk berpikir seimbang dalam kategori pikiran dari 

Ramsey dan Turner diatas, dan menjadi bahan pikiran penting bagi 

gereja Reformed dalam menyikapi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan penelitian genetika modern, secara khusus  

kloning. Kesaksian kontemporer yang merefleksikan tradisi ini 

mengungkapkan bahwa: 

―Resources for the pursuit of science must be allocated in 

such a way that the discovery of the new knowledge and 

technology proceeds at a pace that allows society to develop 

controls to use these discoveries to the end that God intended 

them. We reject, as contrary to God‘s will, those applications 

of genetic manipulation wherein genetic material is 

introduced into the cells of humans to produce new life 

through asexual reproduction by techniques such as cloning. 

We acknowledge with gratitude the discovery of techniques 

for genetic manipulation which make possible the 

introduction of genetic instruction to cells of the human body 

which will have the potential for curing many diseases 

resulting from genetic abnormalities. We urge the christian 

community to be dilligent in the work of directing the use of 

such knowledge toward the relief of suffering and the 

happiness and health of the human race.‖
20

  

   

Dalam realitas lain, kita dapat melihat sebagaimana Alkitab 

memberikan kesaksian tentang pekerjaan Allah dan rencana-Nya 

dalam hidup manusia. Data dibawah ini menunjukkan beberapa 

contoh data Alkitab mengenai pekerjaan Allah dan rencana Allah 

tersebut dalam diri manusia. Perhatikan jikalau disebut pekerjaan 

Allah, tidak berarti Allah sebagai pencipta dari defeksi dalam diri 

manusia. 

 

 

                                                 
20

 Our World Belongs to God: A Contemporary Testimony, Study Edition, Grand 

Rapids, MI: CRC Publication, 1987, p. 42.  
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Ayat-ayat Alkitab Penjelasan 

Dan. 4:35; Ams. 21:1; 16:33; 

Kis. 2:23; 4:27-28; Roma 9:19; 

11: 33-36; Yoh. 9:3-5; Ef. 

1:11; Wahyu 4:11 

Rencana rahasia Allah yang 

menentukan segala sesuatu yang 

terjadi dalam semesta.  

Kej. 1:26, 28; Maz. 8:4-9;139; 

Yer. 1 

Manusia (Adam) diciptakan 

dalam gambar Allah dengan 

mandat kebudayaan yang pada 

akhirnya tujuan puncak adalah 

untuk memuliakan sang 

Pencipta, Tuhan atas semesta.
21

 

Roma 2:18; I Tes. 4:3; 5:18; 2 

Kor. 6:14  

Allah menyatakan rencana-Nya 

bagaimana manusia (orang 

percaya) harus hidup.
22

 

Kej. 24; Maz. 32:8; Ams. 3:5-

8; Roma 12:2; Ef. 5:17; 6:6; 

Kol. 1:9; 4:12 

Rencana ideal, detail dan unik 

Allah bagi setiap pribadi. 

       

Data di atas menunjukkan bahwa kloning manusia secara 

khusus kloning transpelantasi sel dalam satu sisi adalah tidak tepat 

sesuai dengan Alkitab. Mengapa? Karena hal itu di satu sisi dapat 

mengubah ordo keluarga dalam ciptaan dan peran Allah dalam 

penciptaan manusia yang menunjukkan hidup itu adalah anugerah 

Allah, dan manusia adalah gambar dan rupa Allah sendiri dan 

menjadi mahkota dalam ciptaan. Segala upaya manusia untuk 

hidup hendaknya ditempatkan di bawah Allah sendiri dan untuk 

kemuliaan Allah sendiri. Allah mengijinkan segala sesuatu terjadi 

dalam diri manusia sebagai perwakilan Allah dalam dunia ciptaan, 

termasuk pencapaian spektakuler manusia dalam teknologi kloning 

manusia. Sebaliknya kloning ini seperti menara Babel yang 

olehnya manusia mencari untuk mengatasi otoritas Allah atas diri 

                                                 
21

 Lihat diskusi ini lebih lanjut dalam Systematic Theology oleh Louis Berkhof, 

Grand Rapids: Eerdmans, 1993 , pp. 182-183; Lihat juga Herman Bavinck, In 

The Beginning: Foundations of Creation Theology, trans. by John Vriend and 

edited by John Bolt, Grand Rapids: Baker Book House, 1999, pp. 186-260.   
22

 Lihat lebih lanjut Garry Friesen, Decision Making & the Will of God, Portland: 

Multnomah Press, 1980, p. 35.   
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manusia dan membuat seolah-olah manusia punya otoritas juga, 

sama seperti Allah. Padahal pusat dari kehendak Allah seharusnya 

menjadi pusat dari segala upaya kita dalam melaksanakan pilihan 

bebas kita.  

 

 

Evaluasi Akhir dan Kesimpulan 

 

Kloning manusia adalah buah dari teknologi ilmu 

pengetahuan yang spektakuler. Meskipun demikian ada beberapa 

pertimbangan yang harus diputuskan secara etis dalam mengambil 

keputusan aplikatif dari teknologi ini. Bahkan sebagai orang 

Kristen, kita memiliki dasar otoritatif untuk datang pada keputusan 

apakah hal ini dapat dilaksanakan atau tidak. Pertimbangan jatuh 

pada dua sisi, bisa ya dan bisa tidak. Pertimbangan ini bukanlah 

suatu sikap kompromi terhadap sesuatu dalam sisi etika. Melainkan 

hal ini adalah upaya penulis untuk melihat secara berimbang 

tentang pencapaian besar ini berdasarkan pemahaman penulis 

tentang masalah ini. Dikatakan ya dan tidak berdasarkan kategori 

dari kloning itu sendiri. Tidak semua kloning berbahaya bagi 

kelangsungan hidup manusia, seperti dalam pemahaman penulis 

dalam kategori kloning molekuler dan kloning seluler. Dalam hal 

ini dapatlah dikatakan ya dalam terang  bahwa kloning ini 

diupayakan untuk menghasilkan obat-obatan yang bermanfaat bagi 

manusia secara kedokteran dan perbaikan sel-sel organ tubuh 

manusia akibat penyakit degeneratif. Dikatakan tidak dalam 

kategori kloning transpelantasi sel, karena mekanisme prosesnya 

bagi penulis sangat tidak ideal dengan pelaksanaan kehendak Allah 

dalam perwujudan sebagai penatalayanan yang baik dalam dunia 

ciptaan. Meskipun ada banyak manfaat yang dapat ditarik dengan 

argumen bahwa genetic determinism dapat dihindari, namun dalam 

terang Alkitab tidak dapat dibenarkan, khususnya dalam sistim 

ordo keluarga dan manusia sebagai gambar Allah yang unik.
23

 

Dalam keterkaitan dengan institusi keluarga, menikah dalam iman 

                                                 
23

 Disini penulis yakin bahwa pendekatan pelayanan pastoral dalam pernikahan 

adalah penting dalam memberikan penekanan makna dalam pernikahan Kristen 

dan keluarga Kristen.  
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kristiani bukanlah semata bertujuan untuk melahirkan dan memiliki 

anak namun lebih tinggi daripada itu adalah memuliakan Allah 

dalam keluarga. Kita tidak seharusnya menarik manfaat dengan 

alasan perbaikan hidup manusia, namun memperkosa hukum Allah 

dalam ciptaan. Jikalau manusia adalah pribadi yang dihormati 

Allah sebagai gambar dan rupa-Nya, maka biarlah Dia saja yang 

berhak atas hidup manusia dan tidak meletakkan manusia dibawah 

investigasi manusia untuk reproduksi atau menciptakan kembali 

manusia baru karena kita berpikir itu adalah baik. Baik dihadapan 

mata manusia belum tentu baik di hadapan Allah. Dalam hal ini, 

hikmat yang dari atas dibutuhkan untuk melihat baik itu secara 

ontologis dan bukan secara empiris. Allah sebagai Tuhan atas 

semesta dalam rencana-Nya yang besar telah merancang sesuatu 

yang terbaik dalam dunia ciptaan-Nya. Meskipun dalam dunia 

yang berdosa ini ada banyak hal yang tidak membuat kita menjadi 

tenang untuk melihat, namun Allah dapat meraih yang terbaik dari 

yang terburuk sekalipun. Jika demikian Allah dapat melakukan 

sesuatu yang lebih besar dari sekedar kloning manusia yang 

sepertinya menjanjikan hidup yang lebih baik dimasa depan, 

dapatkah dipastikan bahwa kloning manusia membawa perubahan 

hidup di masa depan, sementara realitas dosa tidak berubah dan 

beranjak? Hal ini bukanlah suatu sikap apriori terhadap pencapaian 

sesuatu, namun melihat realitas dunia dalam konteks yang nyata. 

Secara pasti ada banyak cara untuk meningkatkan hidup manusia. 

Dalam hal ini kita tidak seharusnya menjadi seorang yang 

menyerah pada nasib. Kita harus bekerja dan berkarya dalam dunia 

ciptaan Allah sebagai penatalayan Allah yang baik. Aksioma 

teologia Alkitab menyatakan bahwa manusia telah mengalami 

kejatuhan dalam dosa dan bahwa ini telah mempengaruhi semua 

aspek manusia, termasuk aspek pikiran manusia atau yang disebut 

noetic aspect dari dosa. Jawaban ontologis dalam kasus manusia 

sebenarnya seperti Kuyper katakan adalah regenerating power dari 

atas dan menggunakan segala anugerah Allah dengan baik, 

termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membawa 

kemuliaan bagi Allah. Mari kita ingat bahwa tidak ada satupun di 

bawah kolong langit ini terjadi tanpa ijin dan maksud Allah.  

Deus Summum Bonum. 



JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 18 

 

 

        

  

       



JTA 6/10 (Maret 2004) 19-34 

 19 

DIPIMPIN OLEH ROH 
 Etika Paulus Menurut Galatia 5:16-23 

 

Kimiko Goto 

 

 

Pendahuluan 

 

loyd-Jones menulis di dalam bukunya yang berjudul ―Studies 

in the Sermon on the Mount‖ bahwa dunia ini benar-benar 

mencari dan memerlukan orang Kristen yang sejati.  Menurut dia 

apa yang dibutuhkan gereja bukanlah mengorganisasikan kegiatan-

kegiatan penginjilan untuk menarik orang-orang di luar, tetapi 

gereja mulai untuk menghidupi kehidupan Kristen yang 

sesungguhnya.  Jika gereja melakukannya, orang-orang di luar 

akan memenuhi gedung gereja dengan berkata, ―Apakah rahasia 

ini?‖  Inilah penginjilan yang terbaik.
1
  

 

Kita, orang-orang Kristen telah diselamatkan dari dunia yang 

gelap dan dibawa ke dunia yang terang.  Pada saat ini kita diutus 

kembali ke dunia yang gelap itu untuk melakukan suatu misi, yaitu 

menjadi terang dunia.  Namun sering kali kita gagal dalam 

menunjukkan status kita sebagai terang dunia sebagaimana 

dikatakan Lloyd Jones di atas, sehingga orang-orang di luar tidak 

tertarik untuk datang kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita.  

Krisis dari gereja Kristen pada masa kini ialah kegagalan jemaat 

untuk memancarkan cahaya kebenaran bagi dunia yang sangat 

rindu untuk melihatnya.  Bagaimanakah kita sebagai orang-orang 

yang telah dibenarkan dan hidup sepenuhnya dalam anugerah-Nya 

dapat mewujudkan identitas kita di tengah-tengah dunia yang 

mencari kebenaran?   

 

Fee mengatakan bahwa Roh adalah pusat dari etika Paulus, 

karena tidak ada hal yang demikian yaitu bahwa ―righteousness‖ 

(kebenaran) dari pihak umat Allah tidak tercakup dalam 

                                                 
1
 D. Martyn Lloyd-Jones, Studies in the Sermon on the Mount, Grand Rapids:  

Eerdmans, 1959-60, p. 18. 

L 
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keselamatan di dalam Kristus.
2
  Buah Roh (Gal 5:22-23) adalah 

―the righteousness of God‖ yang dihasilkan oleh Roh di dalam 

kehidupan orang-orang Kristen.
3
 Kehendak Allah untuk kita ialah 

bahwa kebenaran yang  kita miliki benar-benar terwujud dalam 

kehidupan kita.  Sebagaimana dikatakan Fee di atas, Roh Kudus 

yang berdiam di dalam diri orang Kristen merupakan kunci dari 

apakah kehidupan kita berhasil atau tidak dalam mewujudkan 

kebenaran di tengah-tengah dunia yang mencarinya.  

  

 

Galatia 5:16-23 

 

Latar Belakang dan Konteks 

 

Surat Galatia ditulis kepada jemaat Galatia yang sedang 

terancam oleh suatu bahaya, yaitu ajaran yang bertentangan dengan 

Injil yang diberitakan oleh Paulus. Mereka mengajarkan bahwa 

orang-orang Kristen bukan Yahudi perlu disunat dan diwajibkan 

untuk menuruti hukum Taurat.  Paulus, sebagai pendiri jemaat 

Galatia, menulis surat ini untuk menegaskan secara panjang lebar 

dalam 1:6-5:12, bahwa manusia diselamatkan hanya oleh iman. Dia 

mengingatkan bahwa mereka telah merdeka karena iman kepada 

Kristus, dan menasihati supaya mereka tetap teguh di dalam 

keadaan merdeka itu. ―Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, 

Kristus telah memerdekakan kita.  Karena itu berdirilah teguh dan 

jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan‖ (5:1).  Orang-orang 

Kristen yang merdeka haruslah hidup sebagai orang-orang yang 

benar-benar merdeka dan jangan menghambakan diri lagi kepada 

kuasa hukum Taurat.  

 

Namun Paulus sangat hati-hati karena dia mengetahui tentang 

adanya bahaya yang terbalik, yaitu orang-orang Kristen 

menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk hidup menurut keinginan 

daging.   

                                                 
2
 Gorden D. Fee, Paul, the Spirit and the People of God, Peabody: Hendrickson, 

1996, p.104. 
3
 Ibid., p.103. 
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―Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk 

merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan 

kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam 

dosa,
4
 melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih.  

Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, 

yaitu:  ―Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri!‖ 

(5:13-14) 

 

Perlu diperhatikan di dalam perikop di atas, terlihat adanya 

kombinasi diantara dua hal tsb (digarisbawahi oleh penulis), 

―merdeka‖ dan ―layanilah (sebagai budak)‖ (bentuk 

present imperatif menunjukkan aksi terus menerus melayaniyang 

nampaknya paradox.   

 

Paulus perlu mengingatkan bahwa kemerdekaan dari hukum 

Taurat tidak membatalkan kewajiban moral.  Dalam keadaan 

merdeka, orang Kristen adalah seorang budak untuk melayani.  

Dengan demikian Paulus menghindari terjadinya dua ekstrim, yaitu 

legalisme dan antinomianisme.
5
   

 

Longenecker melihat bahwa latar belakang dari nasihat 

Paulus 5:13-6:10 ialah kegagalan dari   jemaat Galatia untuk 

memasuki kehidupan etis yang berkwalitas secara penuh sesuai 

dengan Injil yang mereka terima.  Jelas bahwa adanya perselisihan 

tanpa kasih dengan sikap dan tindakan yang membuktikan 

dominion ―daging‖.
6
  Dalam ayat 15 Paulus menggambarkan 

kehidupan tanpa kasih sebagai kehidupan ―saling menggigit dan 

saling menelan‖.  Kehidupan yang demikian  mempunyai derajat 

yang sama dengan kehidupan binatang.  Akibat dari kehidupan 

                                                 
4
 Terjemahan LAI ―kesempatan untuk kehidupan dalam dosa‖ secara harfiah 

berarti ―kesempatan untuk daging‖ ( ). Di dalam perikop 

5:16-24 terlihat antithesis di antara Roh dan daging secara lebih jelas.  
5
 ―Antinomianisme‖ adalah ―sikap tidak menghargai atau menghina hukum.‖  

Sejak zaman PB berbagai macam sekte mengajarkan bahwa orang Kristiani tidak 

lagi terikat pada hukum.‖ Gerald O‘ Collins, Edward G. Farrugia, Kamus 

Teologi, Yogyakarta: Kanisius, 1996, p. 28.  
6
 Richard N. Longenecker, Galatians, Word Biblical Commentary, Dallas: 

Word, 1990, p.238. 
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yang egois, yang berpusat pada diri sendiri, ialah orang-orangnya 

akan ―saling membinasakan.‖
7
   

 

Bagaimanakah mereka dapat mengatasi persoalan yang 

demikian?  Dengan kata lain, bagaimanakah seharusnya mereka 

menghidupi kehidupan baru sebagai orang Kristen yang merdeka, 

yang melaluinya tuntutan hukum kasih terpenuhi?  Dalam perikop 

5:16-23, Paulus memperkenalkan jalan orang Kristen yang 

sebenarnya, yaitu jalan yang ―dipimpin oleh Roh‖, di mana 

tuntutan hukum terpenuhi bukan oleh upaya manusia, tetapi oleh 

karya Roh yang berdiam di dalam diri orang Kristen.   

 

Penafsiran 

Ayat 16 

Jemaat Galatia telah diingatkan bahwa mereka menerima Roh 

pada waktu mereka percaya kepada Injil (3:2,5).  Dalam perikop ini 

dikatakan secara implisit bahwa progres menuju kesempurnaan 

perlu konsisten dengan masa awal dimana mereka memulainya 

oleh Roh.
8
  Mereka perlu untuk terus menerus hidup (secara 

harfiah ―berjalan‖) oleh Roh.  Kata ―berjalan‖ 

(bentuk present imperative menunjukkan aksi terus 

menerus berjalan) adalah metafora Yahudi yang menunjukkan 

berjalan di dalam hukum Allah.  Paulus mengajukan pengertian 

―alternatif‖ tentang bagaimanakah umat Allah seharusnya 

bertingkah laku – bukan dengan menunjuk secara terus menerus 

kepada hukum Taurat, tetapi dengan menunjuk kepada Roh sebagai 

sumber, bukan sebagai norma.
9
  Bahwa pimpinan Roh dapat 

dialami di dalam kehidupan orang Kristen sebagai hal yang nyata, 

inilah tanda bahwa nubuat Yeremia tentang Perjanjian Baru telah 

digenapi.  Di dalam masa Perjanjian Lama orang-orang Israel 

mengetahui hukum Allah sebagai hukum yang tertulis, sekarang di 

                                                 
7
 Leon Morris, Galatians, Downers Grove: Intervarsity Press, 1996, p. 166. 

8
 James D.G. Dunn, gen. ed., The Theology of Paul’s Letter to the Galatians, 

New Testament Theology, Cambridge: 1993, p. 105. 
9
 James, D. G. Dunn, The Epistle to the Galatians, Black‘s New Testament 

Commentary, Peabody: Hendrickson, 1993, p. 295. 
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dalam dispensasi Perjanjian Baru hukum Allah ditaruh di dalam 

hati umat-Nya (Yer 31:31-34)
10

, dan hukum itu digenapi di dalam 

diri orang Kristen yang dipimpin oleh Roh.   

 

―Berjalan oleh Roh‖ berarti terus-menerus berada di bawah 

pengarahan, kontrol dan pimpinan Roh.
11

  ―Maka kamu tidak akan 

menuruti keinginan daging,  

‖. Kata ―‖ (emphatic, double 

negative menunjukkan ‗pasti tidak akan‘) merupakan janji bagi 

orang Kristen yang berjalan terus menerus oleh Roh .  Di sini 

Paulus melihat bahwa di dalam diri orang Kristen sebagai individu, 

ada dua kekuatan etika yang ingin mengontrol pikiran dan 

aktivitasnya, yaitu Roh Allah dan daging.
12

  Apa yang 

dimaksudkan oleh ―keinginan daging, ‖ dan 

apakah hubungannya dengan dosa?   Guthrie menjelaskannya 

sebagai berikut: 

―Karena keinginan mengawali tindakan, maka dapat 

dikatakan bahwa Paulus memandang daging itu sebagai salah 

satu sumber dosa.  Karena manusia berpaling dari Allah, 

maka  menyimpang ke arah dosa;  sebenarnya itu 

sendiri tidak mempunyai dosa. ...Karena sudah dikuasai 

oleh dosa, maka tidak dapat menghindarkan diri dari 

perbuatan dosa.  Karena alasan inilah, maka Paulus yakin 

bahwa mereka yang hidup dalam daging, tidak mungkin 

berkenan kepada Allah (Rom 8:7).  Sesungguhnya, ia 

menyatakan bahwa ―keinginan daging‖ adalah perseteruan 

terhadap Allah. (Rom 8:7)‖
13

 

 

Kedua kekuatan tsb, yaitu daging dan Roh yang saling 

berlawanan, dijelaskan dengan lebih terperinci di dalam ayat 17.  

                                                 
10

 Ronald Y. K. Fung, The Epistle to the Galatians, The New International 

Commentary on the New Testament, Grand Rapids: Eerdmans, 1988, pp.248-

249. 
11

 Ibid., p.249. 
12

 Longenecker, p.245. 
13

 Donald Guthrie, Teologi Perjanjian Baru 1, terj. L. Tirtapraja Gamadhi, 

Jakarta: Gunung Mulia, 1981, p.225. 
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Ayat 17 

―Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh 

dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging – 

karena keduanya bertentangan – sehingga kamu setiap kali 

tidak melakukan apa yang kamu kehendaki.‖ 

 

Apa yang dikatakan oleh ayat 16 secara implisit dikatakan 

dengan lebih jelas di dalam ayat 17.  Roh dan daging saling 

berlawanan secara diametrical
14

 di dalam diri orang Kristen.  

Longenecker menafsirkan ayat ini sebagai berikut:   

―Here in v 17 Paul gives a precis of his basic soteriological 

anthropology, which underlies not only what he has said in v 

16 but also his whole understanding of humanity before God 

since ‗sin entered the world‘ (cf. Rom 5:12): ‗the flesh‘ and 

‗the Spirit‘ are diametrically opposed to one another, with the 

result that one cannot do what he or she knows to be right 

when in ‗the flesh‘ (i.e., when living only humanly according 

to one‘s own guidance and the direction of whatever simply 

human) but only when in ‗the Spirit‖ (i.e., when living in the 

new reality of being ‗in Christ‘ and directed by God‘s 

Spirit).‖
15

 

 

Sejak dosa masuk ke dalam dunia, manusia tidak dapat 

melakukan apa yang dia anggap baik apabila dia berada di dalam 

daging, yaitu apabila dia hidup menurut pimpinan diri yang 

manusiawi, tetapi dia dapat melakukannya apabila dia hidup dalam 

Kristus dan hidup dipimpin oleh Roh.   

 

Anak kalimat  
(‗sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu 

kehendaki‘, LAI) menunjukkan maksud dari kedua pihak, yaitu 

daging dan Roh.  Daging melawan Roh dengan keinginan bahwa 

orang Kristen tidak melakukan apa yang dia lakukan apabila 

dipimpin oleh Roh, dan Roh melawan daging dengan keinginan 

bahwa dia tidak lakukan apa yang dia lakukan apabila dipimpin 
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oleh daging.
16

  Ayat ini  menjelaskan mengapa orang Kristen perlu 

untuk terus menerus berjalan oleh Roh.  Karena adanya konflik 

yang asasi antara Roh dan daging, maka peranan Roh sangat vital 

untuk memimpin orang Kristen ke dalam pola tingkah laku yang 

sama sekali berbeda dengan keinginan daging yang normal.
17

  

Pergumulan batin tsb akan berlanjut bagi orang Kristen selama dia 

berada di dalam daging (cf. Rom 7:14-25).
18

   

 

Ayat 18 

Namun Paulus tidak menganggap orang Kristen sebagai 

penonton yang tidak berdaya di dalam konflik antara daging dan 

Roh, sebaliknya dia mengasumsikan bahwa orang Kristen dapat 

menang dengan berada di pihak Roh.  Paulus berkata, ―Jikalau 

kamu dipimpin oleh Roh, kamu tidak ada di bawah hukum Taurat.‖  

―Dipimpin oleh Roh, ‖ adalah bentuk pasif, 

namun itu tidak berarti pasif sama sekali, sebaliknya orang Kristen 

harus menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Roh, yaitu dia secara 

aktif memilih untuk berdiri di pihak Roh dengan melawan daging.  

Karya Roh di dalam diri orang Kristen tidak membuat dia bebas 

dari konflik antara daging dan Roh.  Roh bukanlah mesin yang 

bekerja secara otomatis di dalam kehidupan orang Kristen, 

melainkan sebagai Pribadi yang karya-Nya diresponi oleh orang 

Kristen, yaitu dengan mengandalkan kepada dan bekerja sama 

dengan Roh.
19

   

 

Perlu diperhatikan bahwa di dalam ayat 18 ada kontras antara 

Roh dan hukum Taurat, bukan  antara Roh dan daging 

sebagaimana terlihat di atas.  Apa alasan Paulus mengontraskan 

kedua hal tsb di dalam konteks ini?  Guthrie berpendapat bahwa 

                                                 
16

 Longenecker, pp. 245-246, Longenecker menafsirkan klausa tersebut sebagai 

―purpose clause‖, ―not the divine purpose but the purpose of both the flesh and 

the Spirit.‖  Hal yang sama dikatakan Burton. Ernest De Witt Burton, Galatians, 

The International Critical Commentary, Edinburgh: T. & T. Clark, 1988, p.302,  

Sedangkan LAI menterjemahkan sebagai result (sehingga).   
17

 Donald Guthrie, Teologi Perjanjian Baru 2, terj., Jan S Aritonang, Jakarta: 

Gunung Mulia,  1981, p.195. 
18

 Dunn, The Theology of Paul’s Letter to the Galatians, p.110.  
19

 Fung, pp.251-252 . 
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mungkin Paulus merasa takut jika orang-orang Galatia 

mengasumsikan bahwa hanya ada dua jalan alternatif.  Penolakan 

dari legalisme menuju kepada antinomianisme, sehingga 

mengakibatkan kehidupan yang tidak bermoral.
20

  Nasihat Paulus 

menunjuk kepada jemaat-jemaat yang diyakinkan bahwa hukum 

Taurat memberikan pengarahan untuk pola tingkah laku mereka.  

Paulus ingin menunjukkan bahwa pola tingkah laku yang dikontrol 

oleh Roh memberikan segalanya, bahkan lebih dari yang mereka 

butuhkan.  Tidak ada hukum eksternal yang dapat melawan 

―keinginan daging‖ secara cukup.  Apa yang dibutuhkan oleh 

mereka adalah Roh, dengan ungkapan alternatif, hukum yang 

tertulis dalam batin (Yer 31:33-34).
21

  Jalan dipimpin oleh Roh 

bukan jalan tengah di antara legalisme dan antinomianisme, tetapi 

―highway above them both‖, kehidupan yang merdeka dari hukum, 

iman dan kasih.
22

  

 

Ayat 19-21a 

Dalam perikop selanjutnya, Paulus mengontraskan antara 

perbuatan-perbuatan daging (5:19-21) sebagai konsekwensi dari 

kehidupan yang dikontrol oleh daging dan buah Roh (5:22-23) 

sebagai konsekwensi dari kehidupan yang dipimpin oleh Roh.   

 

Paulus berkata, ―Perbuatan daging telah nyata, 

‖ (19a).  Kata ―nyata, 

‖ (―open to public observation‖, ―evident‖, 

―obvious‖)menunjukkan pengetahuan umum.  Seseorang tidak 

membutuhkan hukum Taurat untuk mengidentifikasikan tentang 

kesalahan dari perbuatan-perbuatan daging,
23

 karena siapapun 

dapat mengetahuinya.  Paulus menggunakan ―‖ (bentuk 
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 Donald Guthrie, Galatians, The New Century Bible Commentary, Grand 

Rapids: Eerdmans, 1973, p.136. 
21
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22
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23
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jamak) yang artinya selalu bersifat aktif.
24

  Kata tsb mungkin 

digunakan Paulus sehubungan dengan ―works of the law‖, yang 

beberapa kali disebut di dalam surat ini (2:16; 3:2,5).  Karena jelas 

dari Roma 6:14 dan 7:7-25, bahwa kehidupan di bawah hukum 

Taurat cenderung menghasilkan perbuatan-perbuatan dosa.  Namun 

―works of flesh‖ (perbuatan-perbuatan daging) tidak sama dengan 

―works of the law‖, karena ―works of the law‖ tidak menunjukkan 

perbuatan-perbuatan yang jahat, melainkan perbuatan-perbuatan 

ketaatan kepada hukum, yang gagal untuk mencapai kebenaran.
25

   

 

Perbuatan-perbuatan daging dapat dibagi ke dalam empat 

kelompok.  Yang pertama ialah ―percabulan‖, ―kecemaran‖ dan 

―hawa nafsu‖ (19b).  Dalam kelompok tsb ―hawa nafsu dalam arti 

sempit‖ (sensuality in the narrower sense), yaitu dosa sexual sangat 

menonjol.  Yang ke dua ialah ―penyembahan berhala‖ dan ―sihir‖ 

(20a).  Kedua perbuatan tsb berhubungan dengan agama kafir.  

Yang ke tiga ialah, ―perseteruan‖, ―perselisihan‖, ―iri hati‖, 

―amarah‖, ―kepentingan diri sendiri‖, ―percideraan‖, ―roh 

pemecah‖ dan ―kedengkian‖ (20b-21a).  Dalam kelompok ini 

terlihat adanya unsur konflik dengan sesama manusia. Yang ke 

empat ialah ―kemabukan‖ dan ―pesta pora‖
26

, yang menunjukkan 

adanya kekurangan akan penguasaan diri.  Daftar tsb mencakup 

bukan hanya tindakan yang nyata, tetapi juga sikap yang kurang 

nyata.  Ini adalah daftar dari perbuatan-perbuatan yang berasal dari 

kehidupan yang dikuasai oleh daging.  

 

Kata ―dan sebagainya‖ menunjukkan 

bahwa daftar tsb tidak lengkap.  Longenecker mengutip Betz 

sebagai berikut:  ―Kejahatan muncul dalam bentuk yang sangat 

banyak, dan hanya ada beberapa contoh di dalam daftar itu‖.
27

  

Semua perbuatan daging adalah manifestasi dari kehidupan yang 
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 Burton, p.304, Fung mengutip Wuest sbb: ― is probably to be understood 
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dikuasai oleh ―self‖, daripada kehidupan yang dipimpin oleh Roh, 

dengan mengejar tujuan diri sendiri daripada menuruti kehendak 

Allah.
28

 

 

Ayat 21b 

Selanjutnya Paulus mengingatkan jemaat Galatia tentang 

konsekwensi dari perbuatan-perbuatan daging.  

―Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu – seperti yang 

telah kubuat dahulu – bahwa barangsiapa melakukan hal-hal 

yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam 

Kerajaan Allah.‖ (21b) 

 

―Barangsiapa melakukan hal-hal demikian,  

‖ diterjemahkan dengan lebih akurat 

sebagai berikut: ―Those who practice such things.‖  Participle 

(present, aktifmenunjukkan tingkah laku yang 

bersifat ―habitual.‖
29

 Paulus memperingatkan jemaat Galatia 

(seperti yang dia telah perbuat dahulu), bahwa barangsiapa yang 

secara ―habitual‖ melakukan hal-hal yang demikian tidak akan 

mendapat bagian dalam Kerajaan Allah.  

 

Fung menafsirkan ―tidak akan mendapat bagian dalam 

Kerajaan Allah‖ sbb: 

―This kingdom may be inherited by the children of the King; 

and such are all believers in Christ, for through union with 

him and by virtue of his redeeming act they have become 

Abraham‘s true offspring and God‘s sons and heirs according 

to promise (3:26-29;  4:4-7).  But God‘s reign or rule is moral 

in nature;  those who consistently behave in ways that are 

opposed to God‘s nature (cf. 1 Cor. 6:9f,) show thereby that 

they have not accepted God‘s rule through Christ in their 

lives.  They are no part therefore of the present phase of the 

divine kingdom, nor will they have a part in its future phase 

                                                 
28
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29

 Ibid., p.261, Burton, p.312. 



DIPIMPIN OLEH ROH 

 

29 

and its blessings, since the two phases are clearly 

conjoined.‖
30

  

 

―Pembenaran oleh iman‖ tidak bertentangan dengan apa yang 

dikatakan di dalam ayat ini.  Sebagaimana dikatakan Fung di atas, 

Kerajaan Allah bersifat moral.  Orang-orang yang secara ―habitual‖ 

bertingkah laku apa yang berlawanan dengan sifat Allah, 

membuktikan bahwa diri mereka belum menerima kuasa Allah di 

dalam hidup mereka melalui Kristus, yaitu belum menjadi anggota 

Kerajaan Allah, sehingga mereka tidak mendapat bagian di dalam 

Kerajaan Allah.  Burton berpendapat bahwa Kerajaan Allah di 

dalam konteks ini menunjuk kepada Kerajaan Allah pada masa 

yang akan datang, berdasarkan pada penggunaan kata tsb oleh 

Paulus. Dia juga mengatakan bahwa  apa yang ditekankan oleh 

Paulus adalah kwalitas etis, yang pada dasarnya sama, entah bagi 

Kerajaan pada masa kini atau bagi Kerajaan pada masa yang akan 

datang.
31

   

 

Ayat-ayat 22-23 

―Tetapi buah Roh ialah,  ‖  

Kata ―‖ adalah ―adversative‖.  Buah Roh diperkenalkan sebagai 

antithesis dengan perbuatan-perbuatan daging.
32

 Perbuatan- 

perbuatan daging dibuat oleh daging, sedangkan buah Roh adalah 

manifestasi yang nyata dari karya Roh di dalam hidup orang 

Kristen.  Buah Roh bukan merupakan hasil dari ketaatan kepada 

hukum yang tertulis, melainkan hasil yang wajar (‗natural 

product‘) dari kehidupan yang dikontrol dan dipimpin oleh Roh.
33

  

Dunn menggambarkan karya Roh yang dinamis di dalam diri orang 

Kristen sebagai ―the divine enabling and engracing which brings 

about a transformation from inside out, from character to 

conduct.‖
34
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Guthrie menulis tentang hubungan antara karya Roh dan 

tanggung jawab orang Kristen sbb:   

―... Roh itu bekerja di dalam manusia dan memberikan 

bimbingan tentang patokan etis yang memadai, juga memberi 

kuasa untuk melaksanakannya.  Rohlah yang menghasilkan 

buah di dalam kehidupan Kristen.  Namun Paulus tidak 

menyangkal tanggung jawab manusia dalam etika.  

Perbedaan antara etika hukum dan etika Roh ialah bahwa 

etika hukum hanya dapat menghasilkan perintah dan 

peraturan serta menghukum mereka yang tidak patuh, 

sedangkan etika Roh menyesuaikan akal budi orang Kristen 

dengan norma dan sikap yang benar serta mendukung 

kehendaknya.‖
35

  

 

Paulus memakai bentuk tunggal untuk buah Roh 

―‖.  Bentuk tunggal untuk buah Roh 

menunjukkan adanya bermacam-macam aspek dari satu buah.
36

  

Fung memberi ilustrasi yang indah tentang bermacam-macam 

aspek dari satu buah Roh sebagai satu permata dengan ―facet‖ 

berbeda yang terpadu dan berkilauan secara bersamaan.
37

  Dengan 

demikian aspek-aspek dari buah Roh secara integral terwujud di 

dalam kehidupan orang Kristen yang dipimpin oleh Roh.   

 

Penulis tidak akan menjelaskan sembilan aspek dari buah Roh 

satu per satu di dalam makalah ini, namun penulis merasa bahwa 

―kasih‖ sebagai aspek pertama perlu diperhatikan.  Kata ―kasih, 

‖ dianggap sebagai ciri khas dari karakter orang Kristen 

yang begitu menonjol di dalam Perjanjian Baru.
38

  Kata ―kasih‖ itu 

digunakan di dalam sebutan tentang relasi antara Allah dan 
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manusia atau antara manusia dan sesama.  Khusus di dalam nasihat 

Paulus (Galatia 5), ―kasih‖ disoroti (ayat 6, 13, 14).
39

   

 

Dunn berpendapat bahwa mungkin Paulus bermaksud bahwa 

aspek yang lain-lain adalah ekspresi dari kasih Kristen,
40

 dan dia 

mengutip Cousar sebagai berikut:  ―love is not one virtue among a 

list of virtues, but the sum and substance of what it means to be a 

Christian‖.
41

  Apa yang digambarkan di sini adalah sifat karakter, 

bukan sekedar tindakan kasih.  Kasih adalah ekspresi Roh yang 

utama, yang bertentangan dengan perbuatan untuk memuaskan diri; 

kasih sebagai perasaan dalam memperhatikan sesama, dorongan 

batiniah yang terwujud secara nyata di dalam pelayanan kepada 

sesama.
42

  

 

Ungkapan ―tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu‖, 

(23b) memiliki efek ―rhetorical‖, yang menekankan bahwa hal-hal 

itu, yaitu ―kasih‖ dsb (22-23a) memuaskan tuntutan hukum secara 

penuh, karena hal-hal itu melebihi tuntutan hukum.
43

 Guthrie 

berpendapat bahwa mungkin Paulus menyinggung hukum karena 

orang-orang yang menekankan hukum Taurat menganggap sistem 

legal sebagai satu-satunya harapan untuk mengendalikan 

perbuatan-perbuatan daging.  Tetapi Paulus  ingin menunjukkan 

bahwa kehidupan yang dipimpin oleh Roh adalah alternatif yang 

benar, karena tidak perlu hukum yang mengendalikannya.  Buah 

Roh adalah jawaban yang positif terhadap tantangan dari ajaran 

mereka.
44

  Hukum membuat orang-orang ―religius‖, namun hukum 

gagal untuk membuat orang-orang ―truly righteous‖, dalam arti 

menghasilkan kebenaran Allah di dalam kehidupan mereka.  

Orang-orang yang dipimpin oleh Roh bukan hanya ingin 
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menyenangkan Allah, tetapi juga diberi kekuatan untuk 

melakukannya.
45

   

 

Kesimpulan 

 

Sebagaimana yang kita lihat melalui perikop di atas, pusat 

dari etika Paulus adalah Roh.  Paulus berkata, ―Sebab bagi orang-

orang yang ada di dalam Kristus Yesus hal bersunat atau tidak 

bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja 

oleh kasih‖ (5:6).  Paulus membandingkan antara hal sunat 

(ketaatan kepada hukum Taurat) dan iman.  Hal bersunat atau tidak 

bersunat tidak mempengaruhi seseorang di dalam kehidupan 

Kristen. Yang penting ialah iman yang bekerja oleh kasih, iman 

yang terwujud di dalam pelayanan seorang akan yang lain oleh 

kasih.  Dengan demikian bagi Paulus, kasih adalah perwujudan dari 

iman yang hidup. 

 

Sebagaimana telah dibahas dalam bagian latar belakang dan 

konteks, orang Kristen dimerdekakan dan dipanggil untuk 

melayani seorang akan yang lain oleh kasih.  Kasih adalah 

penggenapan dari seluruh hukum Taurat (ayat 14).  Bagaimana 

kasih itu didapati orang Kristen?  Melalui pembahasan perikop di 

atas, sangat jelas bahwa orang Kristen tidak dapat mengasihi 

sesama secara alamiah, secara daging, tetapi dapat mengasihi 

sesama melalui karya Roh yang berdiam di dalamnya.  Buah Roh 

adalah kebenaran Allah yang dihasilkan oleh Roh.  Dengan 

demikian Roh memenuhi tuntutan hukum dan membuat kebenaran 

Allah terwujud di dalam kehidupan Kristen yang dipimpin-Nya.   
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ETIKA KONSELING 
 

Agung Gunawan 

 

 

Pendahuluan 

 

elayanan konseling dibutuhkan oleh gereja-gereja hari ini 

karena semakin kompleksnya masalah yang dihadapi oleh 

anggota jemaat. Jemaat hari ini diperhadapkan pada masalah-

masalah mulai dari yang ringan, menengah dan sampai yang berat, 

yang membutuhkan pelayan konseling dari hamba-hamba Tuhan 

yang melayani. Namun seringkali jemaat tidak mendapatkan 

pelayanan konseling yang diinginkan.  

 

Hal ini dikarenakan di satu pihak banyak hamba-hamba 

Tuhan yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan 

pelayanan konseling yang memadai. Ini disebabkan karena mereka 

tidak pernah belajar dengan tehnik-tehnik konseling yang tepat 

guna. Untuk itu hamba-hamba Tuhan dihimbau untuk tidak hanya 

belajar tentang theologia, tetapi juga ilmu konseling yang sangat 

dibutuhkan oleh jemaat; mengingat bahwa jemaat bukan hanya 

membutuhkan pelayanan rohani saja, tetapi juga kebutuhan 

psikologis.    

  

Di lain pihak jemaat tidak mendapatkan pelayanan konseling 

yang diinginkannya, karena jemaat tidak bersedia untuk 

mendatangi hamba Tuhan untuk meminta pelayanan konseling. Hal 

ini disebabkan karena hamba Tuhan yang dimintai pelayanan 

konseling tidak memiliki pemahaman tentang etika yang benar di 

dalam pelayanan konseling. Sebagai akibatnya, jemaat merasa 

tidak bisa lagi mempercayakan permasalahan mereka kepada 

hamba Tuhan tersebut. 

  

Sebagaimana aspek kehidupan yang lain, pelayanan 

konseling juga memiliki rambu-rambu atau etika yang tidak boleh 

dilanggar, agar supaya proses konseling dapat berjalan dengan baik 

P 
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dan membawa kepada keberhasilan. Etika bisa berdasarkan prinsip-

prinsip Alkitabiah, dan juga berdasarkan standar yang berlaku 

secara umum dalam dunia konseling dan konteks budaya dimana 

kita berada.
1
 Di dalam pelayanan konseling paling tidak ada 3 

elemen penting yang perlu diperhatikan dan dimiliki oleh seorang 

konselor di dalam kaitan dengan etika. 

 

 

Konfidensialitas 

 

Konfidensialitas adalah unsur yang paling vital yang harus 

dimiliki dan dipegang oleh seorang konselor di dalam proses 

konseling. Konfidensialitas adalah kemampuan untuk menjaga 

kerahasiaan dari orang yang dikonseling (konseli). Konfidensialitas 

ini penting karena menentukan terciptanya trust (kepercayaan) 

konseli kepada konselornya. Trust sangat dibutuhkan di dalam 

proses konseling. Dengan adanya trust, maka konseli akan dapat 

dengan leluasa dan bebas mengungkapkan dan menyingkapkan 

semua pergumulan yang paling dalam yang dia miliki. Apabila hal 

ini terjadi dalam proses konseling, maka akan mudah bagi konselor 

untuk memberikan pertolongan kepada konseli. Trust hanya akan 

terjalin di antara konselor dan konseli kalau konfidesialitas konseli 

dijaga oleh konselor.  

 

Apabila sekali konfidensialitas dilanggar, maka itu berarti 

konseli merasa dikhianati, sehingga trust akan hilang dan sulit 

untuk dipulihkan kembali. Oleh sebab itu, seorang konselor harus 

berkomitmen untuk senantiasa menjaga konfidensialitas dari 

konseli yang dilayani, agar proses konseling berjalan dengan lancar 

dan produktif.  

 

Jim Smith, seorang konselor yang berpengalaman melihat 

hubungan yang sangat vital antara konfidensialitas dan trust 

(kepercayaan) dengan mengatakan: ―Confidentiality is probably the 

most thorny ethical issue in pastor-counselee relationship. Trust is 

                                                 
1
 Randy Christian, Planning Counseling, p. 297. 
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crucial in the counseling room, yet it is so easy to trip up and break 

that trust.
2
 

 

Konfidensialitas perlu dijaga oleh seorang hamba Tuhan yang 

melayani pelayanan konseling di dalam 2 konteks.   

 

Dalam Keluarga 

 

Konfidensialitas perlu dijaga oleh seorang konselor di tengah-

tengah keluarga. Konselor tidak diperbolehkan dengan alasan 

apapun untuk membuka atau menceritakan permasalahan yang 

diungkapkan oleh konselinya kepada anggota keluarganya, 

termasuk istrinya/suaminya sekalipun. Konfidensialitas bukan 

menjaga kerahasiaan tentang masalah yang dimiliki oleh suami-

istri, tetapi menjaga kerahasiaan orang lain, yang mana suami atau 

istri tidak berhak untuk mengetahuinya. Memang kadang hal ini 

tidak mudah. Banyak konselor/hamba Tuhan yang gagal menjaga 

konfidensialitas dari konselinya karena desakan atau ancaman dari 

istri atau suaminya. Sebagai konsekwensi logisnya, konselor atau 

hamba Tuhan tersebut tidak dipercaya lagi oleh jemaatnya. Oleh 

sebab itu, seorang konselor atau hamba Tuhan yang melayani 

konseling harus berani dengan resiko apapun untuk memiliki 

ketegasan, termasuk kepada anggota keluarganya untuk tidak 

melanggar konfidensialitas dari konseli atau jemaat yang 

dilayaninya.  Juga bagi suami atau istri dari seorang gembala 

sidang yang melayani pelayanan konseling harus bisa menahan diri 

agar tidak memaksakan pasangannya untuk membongkar 

kerahasiaan seorang jemaat yang sedang bermasalah, agar supaya 

konfidensialitas tetap terjaga dan pasangan anda dan mampu 

menjadi berkat bagi jemaatnya dan pelayanannya diberkati Tuhan. 

 

Dalam Gereja 

 

Konfidensialitas juga perlu dijaga oleh seorang konselor atau 

hamba Tuhan di dalam gereja dimanapun  ia melayani. Dimanapun 

seorang hamba Tuhan melayani, baik dalam persekutuan doa, 

                                                 
2
 John Smith, Maintaining Confidentiality in Counseling, p. 275. 



JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 

 

38 

pemahaman Alkitab, ataupun berkotbah, tidak dibenarkan untuk 

membicarakan atau menyinggung tentang masalah yang dihadapi 

oleh seorang konseli yang ia layani tanpa meminta persetujuan /ijin 

terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Mungkin ada 

pengalaman yang dimiliki oleh seorang konseli sangat berkesan 

dan dirasa mampu untuk menguatkan atau menghibur mereka yang 

mendengarkan, maka  seorang konselor atau hamba Tuhan 

meminta persetujuan dari konseli untuk dapat memakai 

pengalaman tersebut sebagai contoh atau illustrasi khotbahnya. 

Apabila konseli setuju, maka konselor tidak melanggar 

konfidensialitas apabila ia menceritakan pengalaman konselinya 

kepada jemaat di gereja dimanapun ia melayani. Kalau konseli 

keberatan, maka konselor tidak berhak menceritakan masalah 

konselinya di dalam gereja, karena hal itu berarti melanggar etika 

konseling di dalam hal konfidensialitas.  

 

 

Profesionalitas 

 

Walaupun seorang hamba Tuhan yang melayani konseling 

bukan seorang konselor murni, hamba Tuhan yang melakukan 

pelayanan konseling harus memiliki profesionalitas di dalam tugas 

dan pelayanannya. Hal ini diperlukan agar pelayanannya akan 

membawa hasil yang maksimal tanpa harus terganjal oleh hal-hal 

yang tidak diinginkan. Kalau tidak, maka seorang konselor akan 

menghadapi tuntutan baik secara moral dan hukum. Pelanggaran 

profesionalitas seorang konselor bisa terjadi bila seorang konselor 

―doing what he/she shouldn‘t or not doing what he/she should do.‖
3
  

Seorang konselor memiliki batasan-batasan apa yang boleh dan apa 

yang tidak boleh dilakukan di dalam proses konseling. Kalau tidak, 

maka seorang konselor akan terjebak ke dalam pelanggaran etika 

konseling yang berkaitan dengan profesionalitas.  

 

Ada beberapa aspek yang sering menjadi sumber penyebab 

pelanggaran etika konseling dalam hal profesionalitas: 

 

                                                 
3
 Steve Levicot, Legal Responsibility and Liability in Counseling, p. 271. 
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Relationship 

 

Seorang hamba Tuhan yang melakukan pelayanan konseling 

harus memiliki kesadaran yang tinggi tentang relasi yang dia miliki 

dengan orang yang dilayani, khususnya dengan lawan jenis. 

Hubungan yang ada hanya terbatas antara seorang konselor dan 

konseli, tidak kurang dan tidak lebih. Kesadaran ini penting karena 

kalau tidak ada, maka akan terjadi hal-hak yang tidak dibenarkan di 

dalam etika konseling. Ada banyak kasus affair yang melibatkan 

seorang konselor dengan konselinya, karena mereka tidak 

menyadari dan mematuhi batasan-batasan yang harus mereka 

miliki di dalam relasi di antara mereka. Seorang konselor atau 

hamba Tuhan yang melayani konseling harus bisa menjaga diri dan 

berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam relasi yang tidak seharusnya 

terjadi antara konselor dan konseli. Untuk itu  seorang konselor 

atau hamba Tuhan yang melayani konseling harus menjaga untuk 

tidak terlibat terlalu dalam secara emosional dengan orang yang 

dilayani. Hal ini akan menyebabkan konseli menangkap sinyal 

yang keliru dari seorang konselor. Konseli akan menafsirkan 

bahwa konselornya ―menaruh hati‖ kepadanya, sehingga konseli 

akan semakin ―mengikatkan hatinya‖ kepada konselor, maka 

hubungan yang ada menjadi tidak sehat lagi. Fenomena ini didalam 

dunia konseling disebut dengan istilah transference, dimana 

seorang konseli mulai memproyeksikan perasaan dan kerinduannya 

yang ia miliki ke dalam hubungannya dengan konselornya.
4
 Kalau 

hal ini terjadi, maka sangat berbahaya dampaknya. Hal ini akan 

bertambah parah apabila hubungan konseli dan juga konselor 

dengan istri atau suaminya tidak beres. Maka relasi yang mengarah 

kepada pelanggaran nilai-nilai etika konseling akan terjadi. Oleh 

sebab itu, seorang konselor harus mampu menetapkan batasan-

batasan antara dia dengan konselinya sejak awal pertemuan 

konseling. Konselor harus menegaskan kepada konselinya bahwa 

hubungan di antara mereka adalah sebatas konselor dan konseli. 

Kalau ternyata di dalam proses konseling terjadi hal-hal yang 

mengarah kepada relasi yang kurang sehat, maka konselor harus 

dengan tegas memutuskan dan menghentikan proses konseling 

                                                 
4
 Archibal D. Hart, Counseling the Opposite Sex, p. 294. 
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dengan konselinya. Sehingga dengan demikian seorang konselor 

dapat mempertahankan profesionalitasnya.   

 

Time 

 

Seorang konselor harus tahu bahwa waktu yang digunakan di 

dalam proses konseling ada batasnya. Proses konseling bukan 

waktu visitasi atau sharing yang waktunya tidak ada batasannya. 

Seorang konselor harus profesional di dalam waktu konseling, agar 

pelayanannya efektif. Waktu yang ideal untuk setiap sesi adalah 

tidak lebih dari  45 menit. Memang kadang banyak konseli yang 

ingin berbicara terus menerus dan diulang-ulang dalam waktu yang 

cukup lama. Namun seorang konselor yang profesional harus tahu 

bagaimana menghentikan pertemuan pada waktunya dan 

dilanjutkan pada sesi yang berikutnya. Hal ini perlu dilakukan 

untuk kepentingan proses konseling dan kesembuhan bagi konseli. 

Memang hal ini tidak mudah dilakukan mengingat 

ketidakmengertian dari konseli yang dilayani. Oleh sebab itu, 

konselor harus mendidik dan mengarahkan agar konseli dapat 

mematuhi dan menyepakati waktu yang ditetapkan di dalam sebuah 

proses konseling demi efektifitas dan efesiensi. 

 

Place 

  

Untuk seorang konselor dapat melakukan tugasnya secara 

profesional serta tidak terlibat di dalam relasi yang tidak 

diperbolehkan, maka faktor tempat di dalam melakukan proses 

konseling itu sangat vital. Konseling yang sehat harus dilakukan di 

suatu tempat yang tidak terlalu bising, tidak terlalu banyak 

gangguan visual, dan juga tidak terbuka agar pembicaraan tidak 

didengar oleh orang lain. Untuk itu konseling di sebuah taman, 

mall atau restoran tidak dianjurkan. Kalau begitu apakah konseling 

harus dilakukan di tempat atau ruangan yang tertutup rapat 

sehingga tidak ada yang tahu? Ini yang sering terjadi di gereja-

gereja. Konseling dilakukan di kantor hamba Tuhan yang tertutup 

dengan tembok secara rapat, sehingga tidak ada orang yang dapat 

melihat apa yang terjadi di dalam ruangan/kantor tersebut. Hal ini 
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tidak dibenarkan, karena dapat menimbulkan hal-hal yang tidak 

diinginkan. Hal-hal yang tidak diinginkan bisa berupa keterlibatan 

relasi yang tidak sehat, serta akan dapat memunculkan isu-isu atau 

dugaan-dugaan yang miring perihal hubungan antara konselor dan 

konselinya. Untuk itu tempat yang ideal adalah sebuah 

kantor/ruangan konseling yang tertutup rapat oleh dinding-dinding 

yang terbuat dari kaca bukan tembok, agar supaya konselor dan 

konseli dapat dilihat dari luar namun tidak dapat didengar 

pembicaraan mereka. Kalau gereja tidak memiliki tempat yang 

seperti ini, maka kalau konseling dilakukan di ruang/kantor hamba 

Tuhan, pintu harus dibiarkan terbuka agar dapat dilihat dari luar. 

Untuk supaya pembicaraan tidak terdengar keluar, maka volume 

pembicaraan perlu diperkecil. Hal ini akan menghindarkan ekses-

ekses yang kurang perlu di dalam proses konseling. 

 

Selain daripada itu, seorang konselor yang profesional tidak 

boleh menjadi konselor ―panggilan‖, artinya ia melakukan 

konseling dengan datang ke rumah seorang konseli atas permintaan 

konseli, apapun alasannya. Hal ini untuk menghindarkan hal-hal 

yang tidak diinginkan seperti yang diuraikan diatas. Selain 

daripada itu, apabila seorang konselor datang ke rumah konseli, 

maka ini berarti konseli akan ―menguasai‖ konselor dalam proses 

konseling dan bukan sebaliknya. Padahal di dalam proses 

konseling, seorang konselor yang ―menguasai‖ konseli, agar proses 

konseling berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Oleh 

sebab itu, untuk menjaga profesionalitasnya seorang konselor harus 

memperhatikan betul tempat yang digunakan di dalam proses 

konseling. Proses konseling tidak bisa terjadi di sembarang tempat. 

 

 

Kompetensitas 

 

Seorang konselor berhadapan dengan orang-orang yang 

sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. Untuk itu konselor 

harus mampu memberikan pelayanan yang maksimal dan efektif. 

Kalau tidak, maka konselor akan mengecewakan konseli yang 

dilayaninya dan tidak akan ada lagi orang lain yang datang untuk 
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meminta pertolongan daripadanya. Oleh sebab itu, kompetensitas 

harus dibangun dan dimiliki oleh seorang konselor. Kompetensitas 

dapat dibangun melalui 2 elemen. 

 

Skill 

 

Untuk dapat menolong konseli secara maksimal, maka 

seorang konselor harus melengkapi diri dengan tehnik-tehnik 

konseling yang tepat guna. Di dalam proses konseling seorang 

konselor bukan sekedar mendoakan konselinya, tapi berupaya 

untuk menggali apa yang menjadi akar permasalahan yang 

dihadapi oleh konseli. Setelah diketahui akar masalah yang 

menyebabkan munculnya gejala-gejala psikologis yang tidak sehat, 

maka seorang konselor akan mampu memberikan jalan keluar yang 

tepat bagi konseli. Untuk bisa menggali akar permasalahan 

bukanlah hal yang mudah. Hal ini diperlukan ketrampilan dari 

seorang konselor. Untuk bisa trampil, maka konselor harus 

menguasai tehnik-tehnik konseling yang tepat guna. Ada banyak 

tehnik-tehnik konseling yang dapat digunakan oleh konselor di 

dalam melayani konselinya. Gary  R. Collins menekankan 

pentingnya training bagi seseorang yang melayani sebagai seorang 

konselor.
5
 Untuk itu seorang konselor harus melatih diri dan belajar 

tentang tehnik-tehnik konseling secara formal melalui kuliah, 

ceramah, dan seminar. Kalau tidak memungkinan untuk mengikuti 

pendidikan formal, konselor dapat mendapatkan ketrampilan secara 

informal melalui membaca buku-buku tentang tehnik-tehnik 

konseling yang banyak ditawarkan di toko-toko buku. Mengingat 

banyaknya tehnik-tehnik konseling yang ditawarkan dan tidak 

semua cocok untuk semua orang, maka seorang konselor harus jeli 

untuk bisa memilih tehnik-tehnik mana yang dapat dipakai untuk 

konseli yang dihadapinya. Tehnik-tehnik konseling diformulasikan 

selaras dengan pendekatan yang dipilih di dalam menolong konseli. 

Ada banyak pendekatan yang seringkali dipakai di dalam proses 

konseling yang dapat dimasukan ke dalam tiga bentuk pendekatan 

(approach): 

-  Behavioral approach (pendekatan tingkah laku) 

                                                 
5
 Gary R. Collins, Lay Counselors, p. 284. 
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-  Cognitive approach (pendekatan kognitif/pikiran) 

-  Relational approach (pendekatan relasi/hubungan) 

 

Konselor harus menguasai ketiga pendekatan tersebut dan 

dapat memilih pendekatan mana yang tepat untuk menolong 

konseli yang dilayaninya. Dengan penguasaan ketrampilan serta 

tehnik-tehnik konseling, maka seorang konselor akan dapat 

memberikan pelayanan yang memadai dan memuaskan konseli 

yang dilayaninya. 

 

Referrals  

 

Konseli yang datang kepada seorang konselor berharap 

bahwa dia dapat pulih dari pergumulan yang dia hadapi. Dengan 

kata lain, konseli datang kepada seorang konselor yang diharapkan 

dapat memberikan pertolongan yang dia butuhkan. Untuk 

menolong seorang konseli, seorang konselor harus memiliki target 

waktu yang dibutuhkan untuk menolong konseli tersebut. Kalau 

dalam jangka waktu yang sudah ditentukan ternyata konseli tidak 

mengalami perubahan apapun, maka itu berarti konselor tidak 

mampu untuk menolong konselinya. Di dalam hal ini konselor 

tidak boleh memperpanjang waktu dalam proses konseling yang 

pasti tidak akan ada faedahnya. Disini konselor harus menyadari 

ketidakmampuannnya dan dengan jujur mengatakan kepada 

konselinya. Jangan merasa mampu kalau memang tidak mampu, 

karena hal ini akan merugikan konselinya. Randy Christian 

mengingatkan konselor untuk tidak segan-segan melakukan 

referrals bila sudah tidak mampu lagi untuk menolong konselinya. 

Lebih jauh dia berkata,  

―None of us can meet every need of those who come to us, 

but we can guide people to other qualified helpers. Making 

appropriate referrals can save us from overwork and provide 

the best resources available for those who need them.‖
6
 

 

Seringkali konselor tidak mau ―melepaskan‖ konselinya, 

karena mungkin konselinya memberikan imbalan jasa (uang atau 

                                                 
6
 Randy Christian, Making Referrals, p. 299. 
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barang) yang menguntungkan; padahal konselor sebenarnya sudah 

tidak mampu lagi untuk menolong konselinya. Hal ini sungguh 

melanggar kode etik konseling. Seorang konselor yang tidak 

mampu menolong konselinya dalam jangka waktu tertentu harus 

segera mengakhiri proses konseling dan membuat rujukan 

(referral) kepada konselor lain yang dianggap lebih mampu di 

dalam menolong konselinya. Rujukan ini harus melalui persetujuan 

dengan konselinya. Melalui rujukan ini, diharapkan konseli 

mendapatkan pertolongan sesuai dengan yang diharapkannya. 

Seorang konselor yang kompeten tahu kapan memulai dan kapan 

mengakhiri proses konseling bagi konselinya, dan tidak segan-

segan untuk meminta bantuan kepada konselor lain yang lebih 

mampu. 

 

Penutup 

 

Pelayanan konseling di satu sisi sangat vital di dalam 

pelayanan hamba-hamba Tuhan. Namun di pihak lain, pelayanan 

konseling tidak dapat dilakukan secara sembarangan, tetapi harus 

mengikuti kaidah-kaidah yang ada, agar supaya tidak terjadi 

penyimpangan di dalam proses konseling. Untuk itu kiranya uraian 

sederhana tentang etika konseling ini dapat menolong setiap 

konselor untuk dapat memperhatikan hal-hal apa yang perlu 

dimiliki oleh seorang konselor, agar supaya pelayanannya diberkati 

dan menjadi berkat.  

 

 

Catatan 

 

Semua catatan kaki terdapat di dalam sebuah buku yang 

merupakan kumpulan tulisan dari banyak penulis. Buku tsb adalah:  

Berkley, James D., general ed.  Leadership Handbook of Outreach 

and Care. Grand Rapids, Michigan: Baker Books, 1994.  
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RELASI ETIKA DAN POLITIK  
Menurut Aristoteles dan Relevansinya 

 

Marthen Nainupu 

 

 

bstrak: Fokus artikel ini ialah etika dan politik. Adakah 

hubungan di antara keduanya ? Teori Aristoteles tentang etika 

dan politik, bagaimana relasi di antara keduanya dan relevansinya 

bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. 

  

Pengantar 

Sebagai usaha ilmiah, filsafat dapat dibagi ke dalam dua 

bidang sesuai dengan pokok bahasannya. Bidang pertama ialah 

filsafat teoritis/spekulatif (theoria=Yunani) yang berarti 

―memandang‖, ―mengkontemplasikan‖ atau ―merenungkan‖, 

―merefleksikan‖ tentang yang ada. Bidang filsafat teoritis ini 

misalnya metafisika, kosmologi, epistemologi. Tujuan akhir dari 

bidang usaha ini ialah semata-mata demi pengetahuan dan gema 

kebenaran pengetahuannya tidak tergantung pada tindakan atau 

kemauan kita.
1
 Bidang kedua, ialah filsafat praktis (praxis = 

Yunani) yang mempertanyakan bagaimana manusia harus hidup 

dan bersikap terhadap yang ada. Praktis dalam alam pemikiran 

Yunani tidak sama dengan kata practice dalam pengertian modern 

yang artinya berlawanan dengan teori. Praktis dalam pemahaman 

modern berarti tindakan yang semata-mata hanya membutuhkan 

ketrampilan untuk mendapatkan sesuatu. Aristoteles menggunakan 

kata praxis dalam pengertian yang khas, yaitu tindakan itu sendiri 

memiliki nilai di dalam dirinya sendiri.
2
 Maka tindakan manusia 

bukan sekedar untuk mendapatkan sesuatu, melainkan tindakan itu 

merupakan perwujudan dari kodrat manusia sebagai manusia. 

                                                 
1
 Richard McKEON, Introduction to Aristotle, New York: Modern Library, 

1947, p.xxi. 
2
 Franz Magnis Suseno, 13 Tokoh Etika: Dari zaman Yunani sampai abad 19, 

Yogyakarta: Kanisius, 1997, p. 33. 

A 
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Tindakan manusia adalah pencetusan dirinya, dan tindakan itu 

mesti memenuhi standar atau kriteria normatif tertentu. Manusia 

sebagai manusia, baru akan mencapai kesempurnaannya (dalam 

praxis) bersama dengan sesamanya. Dengan demikian maka praxis 

jelas berbeda dengan theoria atau spekulasi. Praxis ialah tindakan 

konkrit yang berkaitan langsung dengan aktivitas kreatif, produktif 

dan transformatif.  

 

Etika dan politik berada dalam zona praxis, yang kadang-

kadang lalu orang menyamakan begitu saja filsafat moral (etika) 

dengan filsafat politik, kecuali berbeda dari segi fungsinya masing-

masing. Meskipun etika dan politik berada salam zona praxis, 

namun tidak jarang sulit dipertemukan. Mengapa sulit 

dipertemukan ? Etika bergerak di wilayah normatif. Politik berjalan 

di areal ―bebas.‖ Paling tidak tesis ini yang digagas oleh 

Thrasymachus dalam dialog Republic yang ditulis oleh Plato, buku 

I. Keadilan menurut Thrasymachus ialah  berbuatlah baik kepada 

sahabat-sahabatmu, dan celakailah musuh-musuhmu.
3
 Ide awal dari 

Thrasymachus ini kemudian memicu Machiavelli (filsuf politik 

modern) untuk membuat pemisahan yang tajam antara etika dan 

politik. Machiavelli menegaskan bahwa ada ―jurang pemisah‖ 

(gulf) antara how one should live (etika) dengan how one does live 

(politik).
4
 Dengan demikian teori politik Machiavelli memojokkan 

politik seakan-akan menjadi ―kubangan kotor‖ tanpa etika. 

 

Relasi etika dan politik merupakan dua zona yang sampai 

saat ini banyak orang memperdebatkan, meskipun ada orang yang 

takut mempertanyakan. Thema relasi etika dan politik merupakan 

thema perennial (abadi). Hubungan etika dan politik adalah thema 

yang sepintas jelas, tetapi menjadi kompleks manakala kita 

menyimak realitas dalam kehidupan bermasyarakat. Terutama 

dewasa ini, etika telah dilucuti dari politik. Kita kenal ―politik 

uang‖, ―politik dagang sapi‖, ―pembusukan politik‖, dst. Kita juga 

                                                 
3
 Benjamin Jowett,  The Republic of Plato, New York: The Colonial Press, 1901, 

p. 12. 
4
 Armada Riyanto CM, Makalah Filsafat Politik,  Malang: STFT Widya Sasana, 

2000,  pp.23-25. 
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menyaksikan (atau bahkan tidak mustahil), kita juga melakukan 

tindakan seakan-akan melegalkan teori politik Machiavelli yang 

mencoba memisahkan etika dari politik. Masyarakat kita yang 

dikenal dengan masyarakat ―religius‖ yang setia – rajin beribadah, 

namun tindakannya di luar tempat-tempat ibadah hampir dapat 

dikatakan ―tidak bermoral.‖ Kekerasan dalam keluarga, kekerasan 

di jalan, teror di sana sini dan segala jenisnya merajalela dalam 

masyarakat kita. Benarkah politik tidak memerlukan etika? Atau 

benarkah ada jurang antara etika dan politik ?  

 

Untuk mendalami tema ―relasi etika dan politik‖ akan 

disimak pandangan Aristoteles. Bagaimana Aristoteles membangun 

teori etika dan politik serta bagaimana ia menggagas relasi etika 

dan politik? Akhirnya apa relevansi bagi kehidupan berbangsa dan 

bernegara  di Indonesia dewasa ini? 

 

 

Teori Etika Aristoteles 

 

Etika memiliki pengertian sebagai ilmu pengetahuan 

normatif tentang perbuatan-perbuatan (tindakan-tindakan) 

manusiawi. Pengertian ini memaksudkan penjelasan yang lebih 

luas dan mendalam daripada definisi. Etika 

menggagas/menggumuli tindakan manusia sebagai manusia. Etika 

berurusan dengan perbuatan manusia sejauh manusia. Yang 

dimaksud dengan tindakan (action-praxis) di sini ialah itu yang 

menunjuk kepada terminologi Aristotelian. Teori etika Aristoteles 

bertolak dari keyakinannya akan kodrat manusia yang didistingsi 

dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya. Kodrat manusia 

adalah jiwanya. Jadi jiwa manusia selalu tertuju kepada pengejaran 

kebaikan. Kebaikan sebagai nilai, keutamaan itu yang dikejar; itu 

yang menjadi tujuan tertinggi dalam dirinya sendiri. Manusia 

bertindak bukan dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu, 

melainkan sesuai dengan kodratnya sebagai manusia yang 

mengejar pemenuhan diri seutuhnya. Hal itu ditegaskan Aristoteles 

dalam pembukaan buku Nicomachean Ethics buku I. ―Every art 

and every inquiry, and similarly every action and pursuit, is 
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thought to aim at same good; and for this reason the good has 

rightly been declared to be that at which all things aim.‖
5
 

Penegasan ini hendak mengungkapkan beberapa prinsipial atas 

etika Aristoteles.  

 

Pertama, etika Aristoteles adalah etika tujuan (telos). 

Pertanyaan inti Aristoteles ialah apa yang menjadi tujuan hidup 

manusia.
6
 Setiap tindakan manusia mesti mengejar suatu tujuan 

atau nilai tertentu. Tiada pernah tindakan tanpa tujuan. Nilai itulah 

tujuannya, nilai ini tidak terikat pada soal-soal materi. Dari sini 

Aristoteles membedakan antara tujuan sebagai sesuatu untuk 

mencapai hal yang lebih jauh, misalnya rajin belajar untuk 

memperoleh nilai A,  dengan tujuan (end) yang memiliki nilai, 

makna di dalam dirinya sendiri, misalnya berkhotbah untuk 

berkhotbah. Apa yang dikejar jiwa manusia sebagai yang bernilai 

di dalam dirinya sendiri?   

 

 Kedua, kini Aristoteles menunjukkan apa yang menjadi 

tujuan hidup manusia; apa yang memiliki nilai di dalam dirinya 

sendiri yaitu kebaikan. Etika Aristoteles adalah etika kebaikan. 

Kebaikan artinya bahwa setiap aktivitas manusia memiliki tujuan 

mengejar kebaikan. Kebaikan adalah apa yang dikejar atau yang 

dituju. Apapun aktivitas manusia selalu mempunyai tujuan 

kebaikan atau demi suatu nilai. Di sini Aristoteles membuat 

distingsi antara apa yang dicari demi suatu tujuan lebih jauh 

(instrumental ends) dan apa yang dicari demi dirinya sendiri 

(intrinsic ends).
7
  Itulah kebaikan. Kebaikan itu hanya satu, 

universal, final, selesai. Baik berbeda dengan berguna. Baik itu 

essensial, berguna itu eksistensial. Baik itu universal, berguna itu 

partikular. Baik itu idealis, berguna itu pragmatis. Baik itu abadi, 

berguna itu sementara. Maka baik itulah yang menjadi sasaran 

pengejaran dari aktivitas jiwa manusia. 

                                                 
5
 W.D. Ross, Ethika Nicomachea: Nicomachean Ethic‖ dalam Richard 

McKEON, p. 308. 
6
 Franz Magnis Suseno, 13 Tokoh Etika, p. 29. 

7
 Samuel Enoch Stumpf, Philosophy: History and Problems, third edition, New 

York: McGraw-Hill Book Company, 1983,  pp. 96-97. 
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Ketiga, etika Aristoteles ialah etika kebahagiaan (eudaimonia). 

Kebahagiaan sebagai tujuan akhir dari hidup manusia. Setiap 

tindakan dan aktivitas manusia akan bermuara pada satu tujuan 

akhir yaitu kebahagiaan. Setiap orang akan setuju bahwa 

kebahagiaan itu adalah tujuan akhir. Hanya itulah yang ditemui 

dalam setiap pencaharian tertinggi dari tindakan manusia. 

Kebahagiaan merupakan pemenuhan fungsi manusia sebagai 

manusia. Kebahagiaan adalah suatu tindakan, aktivitas jiwa; dan 

inilah jalan yang teristimewa atau jalan keutamaan. Kebahagiaan 

sebagai aktivitas jiwa memenuhi standar hukum moral yang sejalan 

dengan alasan rasional. Penjelasan ini memaksudkan bahwa 

rasional harus mengontrol yang irrasional. Irrasional berisi segala 

dorongan, nafsu-nafsu rendah seperti mabuk-mabukan,  malas, 

madat, nyontek dst. Penjelasan ini juga sekaligus hendak menolak 

kebahagiaan sebagaimana diajarkan oleh kaum Epicurian yang 

disebut ―Hedonisme‖.  

 

Kebahagiaan adalah suatu aktivitas jiwa yang memiliki nilai 

atau keutamaan dalam dirinya sendiri. Kebahagiaan bukanlah 

aktivitas menikmati seperti makan enak, menikmati hasil kerja 

keras; melainkan aktivitas atau tindakan konkrit yang berkaitan 

langsung dengan aktivitas kreatif, produktif dan transformatif. 

Kreatif maksudnya tidak mandeg atau tetap begitu saja, melainkan 

dinamis; selalu mengejar dan mencipta hal-hal baru. Kreatif itu 

mau mengatakan bahwa kreativitas akal budi manusia hanya 

tampak sejauh dicetuskan dalam perbuatan. Produktif maksudnya 

bahwa kreativitas manusia itu membawa dan menghasilkan 

manfaat bagi kehidupan bersama dalam suatu masyarakat. 

Produktif artinya kegiatan bermakna, kegiatan yang memberi 

kepuasan, kegiatan yang menghadirkan nilai tambah. Kegiatan 

bermakna adalah suatu kegiatan yang mempunyai maksud sosial 

yang diatur dengan aturan formal.
8
 Transformatif artinya bahwa 

segala apa yang telah dicapai, diproduksi selalu dicarikan 

padanannya dengan konteks kehidupan bersama. Transformatif 

                                                 
8
 Franz Magnis Suseno, 12 Tokoh Etika Abad ke 20, Yogyakarta: Kanisius, 

2000, p. 200. 
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artinya mau menunjukkan bahwa hati manusia senantiasa haus 

akan nilai-nilai rohani, yang atas dasar itu upaya transformasi akan 

selalu diperjuangkan sebagai perwujudan dari kodrat manusia itu 

sendiri. Transformatif artinya jiwa manusia tidak akan pernah puas 

dengan apa yang telah dicapai, melainkan apa yang telah dicapai 

itu akan terus menerus ditingkatkan, dikembangkan, diubah dan 

disempurnakan.  

 

Etika Aristoteles memiliki ciri khas praxis, yang berkaitan 

langsung dengan tujuan dan arah praktis untuk hidup baik. Baik 

sebagai arah sekaligus tujuan untuk menemukan kesempurnaannya 

dalam hidup konkrit-nyata, dalam kehidupan keseharian bersama 

orang lain. Apa itu hidup baik? Menurut Aristoteles hidup baik 

berbeda dengan tahu akan baik. Dalam semua bidang praxis 

manusia, bukan masalah soal benar–salah, melainkan lebih atau 

kurang baik-kurang tepat. Benar– salah menyangkut pengetahuan 

teoritis, pengetahuan tentang suatu kenyataan.
9
  Tahu tentang baik 

itu hanya ada pada tataran teori–konsep–pengertian, tetapi hidup 

baik atau hidup lebih tepat, itu mempersoalkan bagaimana menjadi 

baik, bagaimana bertindak baik. Di sinilah letak karakter praktis 

normatif dari etika Aristoteles. Namun itu tidak berarti bahwa etika 

Aristoteles tidak membutuhkan teori, konsep. Sama sekali tidak. 

Dalam ―Aristotle: Nicomachean Ethics‖ buku I, Aristoteles 

menulis, bahwa pengetahuan akan baik itu sangat penting untuk 

membimbing kehidupan kita mencapai tujuan-tujuan tertentu.
10

 

Yang dimaksud dengan kebaikan ini ialah the  highest good. 

Aristoteles membuat pengertian rasional tentang the highest good 

sebagai itu yang kita inginkan karena dirinya sendiri. Jika kita 

meraihnya, kita tidak memilih setiap hal karena sesuatu yang lain. 

Jika kita menikmatinya, kebaikan itu akan berlangsung terus tanpa 

batas, karena kebaikan itu telah membuat keinginan kita akan hal-

hal lain kosong tiada arti lagi. Dan kebaikan itu merupakan tujuan 

yang baik, karena merupakan kebaikan yang paling tertinggi–

                                                 
9
 Franz Magnis Suseno, Melawan Pemikiran Ideologis, dalam Eddy Kristiyanto, 

ed., Etika Politik dalam Konteks Indonesia, Yogyakarta: Kanisius, 2001, p. 334. 
10

   W. D. Ross, dalam Richard McKEON, p. 309. 
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keutamaan.
11

 Hidup baik sebagaimana digagas oleh Aristoteles 

selalu mencari dan mencapai pemenuhannya dalam hidup bersama 

dalam polis–masyarakat. Dari etika yang demikian, lantas 

Aristoteles membangun teori politiknya. 

 

Teori Politik Aristoteles 

Kata politik mempunyai hubungan dengan dua istilah dalam 

bahasa Yunani. Pertama, kata polis yang berarti benteng, kota atau 

negara. Istilah kedua ialah politeia, yang berarti warganegara, 

kewarganegaraan, tatanegara, bentuk pemerintahan.
12

 Istilah politik 

yang dipakai dalam artikel ini lebih banyak menyoroti pemikiran 

Aristoteles berkaitan dengan arti tatanegara atau tata hidup bersama 

dalam sebuah negara. Sebagaimana dalam etika Aristoteles yang 

memberi tekanan pada soal tujuan, demikian juga dalam teori 

politiknya. Teori politik Aristoteles juga bertumpu pada tujuan 

negara. Teori politik Aristoteles terlihat jelas dalam pembukaan 

buku politiknya: ―Politics,‖ 

―Every state is a community of some kind, and every 

community is established with a view to some good; for 

mankind always act in order to obtain that which they think 

good. But if all communities aim at some good, the state or 

political community, which is the highest of all, and which 

embrances all the rest, aims at good in a greater degree than 

any other, and at the highest good.
13

 

 

Dari pengamatan kita tampak bahwa: Pertama, setiap negara 

merupakan himpunan dari beberapa kelompok manusia. Kedua, 

bahwa semua himpunan manusia itu senantiasa mengejar kebaikan 

tertentu, yang menurut pandangan mereka itu baik. Manusia-

manusia senantiasa membangun kesatuan. Pertama-tama yang 

dimaksud dengan kesatuan ialah kesatuan antara laki-laki dan 

                                                 
11

 Armada Riyanto, CM, Pelbagai halaman.  
12

 J. Verkuyl, Ras, bangsa, gereja, negara: Etika Politika, Jakarta: BPK 1967, p. 

69. Lihat juga G. C. Field, The Philosophy of Plato, London: Oxford University 

Press, 1951, p. 68. 
13

 Benyamin Jowett, Politica – Politics, dalam Richard McKEON, p. 553.  
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perempuan, kesatuan tuan dan hamba atau yang memerintah dan 

yang diperintah (keluarga dan komunitas kecil). Apabila ada 

banyak keluarga tinggal dalam satu tempat (wilayah), muncullah 

perkampungan. Dengan demikian negara adalah himpunan 

keluarga-keluarga yang membentuk sistim/tata hidup bersama 

sedemikian rupa, sehingga kebutuhan tiap-tiap individu tercukupi 

kebutuhannya. Ide negara sama dengan ide tentang manusia, dan 

tujuan negara sama dengan tujuan manusia, yaitu mengejar 

kebaikan, keutamaan dan kebahagiaan. Tujuan negara ialah 

kebahagiaan, maka negara bertugas untuk mengusahakan 

kebahagiaan bagi warganya. Pemerintah atau siapa saja yang 

menjalankan kebijakan politik harus tunduk pada cita-cita dan 

tujuan negara, yaitu mengusahakan, menciptakan dan menjamin 

kesejahteraan bagi warganya. Armada Riyanto dalam mengutip 

teori politik Aristoteles dari sumber lain ia mengatakan: 

―Observation shows us, first that every city (polis) is a 

species of association, secondly, that all associations come 

into being for the sake of some good–for all men do all their 

acts with a view to achieving something which is, in their 

view a good. It is clear therefore that all associations aim at 

some good, and that the particular association  which is the 

most sovereign of all, and includes all the rest, will pursue 

this aim most, and will thus be directed to the most sovereign 

of all goods. This most sovereign and inclusive association is 

the city, as it is called or the political association.‖
14

 

 

Dengan menggabungkan dua ide tersebut (polis adalah 

gabungan dari keluarga-keluarga dan polis selalu mengejar tujuan, 

yaitu kebaikan), maka Aristoteles berkata: ―It is evident that the 

state is a creature of nature, and that man in by nature a political 

animal.―
15

 Aristoteles memahami bahwa masyarakat yang 

terbentuk dalam polis merupakan lembaga kodrati (natural 

institution), dan bukan berdasarkan persetujuan (convention). 

                                                 
14

 Armada Riyanto, CM, p. 23. 
15

 Samuel Enoch Stumpf, p. 101. Lihat juga F.X. Mudji Sutrisno dan F. Budi 

Hardiman, ed, Para Filsuf  Penentu Gerakan Zaman, Yogyakarta: Kanisius, 

1992, p. 24. 
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Manusia adalah makhluk politik, yang artinya ia yang memiliki 

kecenderungan kodrati untuk hidup dan tinggal bersama orang lain. 

Makhluk politik sama sekali tidak memaksudkan kecenderungan 

untuk berpolitik dalam artian sekarang ini, melainkan ia 

memaksudkan bahwa kesempurnaan manusia diraih, digagas dan 

dikejar dalam tata hidup bersama dalam polis. Pada saat yang sama 

manusia yang tinggal bersama dalam polis itu selalu mengejar 

tujuan bersama, yaitu hidup dalam kesejahteraan, kebahagiaan. 

Kebahagiaan hanya diusahakan demi dirinya sendiri, sedangkan 

orang yang sudah bahagia tidak ada lagi sesuatu yang dirindukan.
16

 

Tujuan negara ialah mengejar the good life, fungsi dari polis 

(negara) ialah mengusahakan kesejahteraan dan menjamin 

kebaikan– kebahagiaan tertinggi manusia yang sejalan dengan 

hukum moral rasional. Secara ironis Aristoteles berkata bahwa 

―barang siapa yang tidak mau hidup bermasyarakat, atau barang 

siapa yang tidak membutuhkan masyarakat, karena ia bisa 

mencukupi akan kebutuhan dirinya sendiri, ia tak lain adalah 

binatang atau dewa.‖
17

 Manusia mencapai kesempurnaan 

kebahagiaannya dalam hidup bersama orang lain. 

 

Apa itu hidup baik? Hidup baik yang dimaksudkan adalah 

kebahagiaan, kesejahteraan. Pengertian kebahagiaan menunjukan 

kepada self-sufficient, kebutuhan tercukupi. Polis sebagai 

sistim/tata hidup bersama memaksudkan pertama-tama agar 

kebutuhan para warganya tercukupi. Baik itu merupakan kebutuhan 

fisik, ekonomi, keamanan, pendidikan dan segala sesuatu untuk 

dapat hidup cukup.  

 

Kebahagiaan juga memaksudkan perealisasian prinsip-

prinsip keadilan dalam tata hidup bersama. Keadilan menunjuk 

pada equality yang memiliki karakter proporsional, bukan sekedar 

asal sama. Equality artinya bahwa tiap-tiap orang memiliki 

kesempatan untuk mengakses terhadap hal-hal yang berkaitan 

dengan soal keutamaan hidupnya. Proporsional berarti sesuai 

                                                 
16

 Franz Magnis Suseno, Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan 

Modern, Jakarta: P.T. Gramedia, 1991, p.188. 
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dengan porsinya masing-masing. Keadilan harus diakui dalam diri 

manusia sebagai manusia, tak perduli atribut apapun yang ia miliki. 

Dari sinilah yang nantinya menjadi semacam sumber dan cikal 

bakal gagasan tentang hak-hak asasi manusia.    

 

Kebahagiaan itu harus tampak dalam aktivitas yang 

merealisasikan keutamaan (virtues). Aristoteles melihat bahwa 

kesempurnaan manusia terpenuhi dalam sistim/tata hidup bersama. 

Apa yang dimaksud dengan kesempurnaan? Aristoteles tidak 

memaksudkan kesempurnaan sebagai kesempurnaan hidup rohani 

atau spiritual, melainkan hidup kemasyarakatan manusia. Natura 

manusia yang adalah makhluk sosial dan ciri manusia sebagai 

makhluk hidup adalah hidup bersama dalam polis, serta 

mengembangkan segala potensinya untuk menampilkan 

keutamaan-keutamaan manusiawinya. Kebahagiaan bukan suatu 

yang statis, melainkan dinamis. Maka kebahagiaan itulah itu yang 

dikejar, digumuli, diperjuangkan; pendeknya aktivitas untuk 

menjalin dan menjabarkan dalam hidup sehari-hari keutamaan-

keutamaan hidupnya.  

 

Relasi Etika dan Politik 

Bagaimana Aristoteles menggagas relasi etika dan politik? 

Sebelum menjawab pertanyaan ini, ada baiknya dibuat rangkuman 

etika dan politik menurut Aristoteles. Etika Aristoteles didasarkan 

atas kodrat manusia. Kodrat manusia adalah jiwanya. Jiwa 

senantiasa mengejar, mencari kebaikan dan kebahagiaan sebagai 

keterarahan tujuannya. Politik adalah sistim/tata hidup bersama. 

Ide tentang negara dibangun atas ide tentang kodrat manusia. Maka 

tujuan negara adalah sama dengan tujuan manusia, yaitu mengejar 

kebaikan dan kebahagiaan. Tugas negara ialah mengusahakan, 

menciptakan dan menjamin kesejahteraan warganya. Dari 

rangkuman di atas tampak jelas bagaimana Aristoteles mengagas 

relasi etika dan politik.  Menurut Aristoteles, etika dan politik 

sangat berhubungan antara satu dengan yang lain. Relasi etika dan 

politik terlihat dengan jelas dari cara bagaimana Aristoteles 

mengembangkan teori politiknya (politics) yang didasarkan atas 
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prinsip etikanya (Nicomachean-ethics). Jadi bagi Aristoteles, etika 

dan politik bukanlah dua zona yang masing-masing berdiri sendiri, 

dan juga bukan hanya berhubungan satu sama lainnya; melainkan 

saling mengandaikan. Politik mengandaikan etika, dan etika 

mengalami pencetusan kesempurnaannya dan perwujudan 

konkritnya dalam politik.  

 

Dalam pemikiran klasik, tindakan politik senantiasa memiliki 

jaringan yang sangat kuat/dekat dengan keutamaan politik 

(political virtue). Bagi Aristoteles, hadirnya sebuah negara untuk 

kehidupan yang baik (good life). Dengan demikian sasaran (goal) 

akhir (end = telos) adalah hidup sejahtera bagi seluruh warga polis. 

Maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa pemerintah harus 

melegitimasi kehidupan yang sejahtera, dan seluruh warga 

polis=negara, dengan demikian seluruh warga polis-negara dapat 

mewujudkan seluruh potensinya dalam bertindak baik. Warga 

negara yang baik bagi Aristoteles ialah masyarakat yang virtuous 

(virtuous citizen). Maka pertimbangan moral dalam tindakan 

politik adalah mengejar tujuan hidup baik.  

 

Dalam Nicomachean Etics buku I, segala sesuatu yang 

berhubungan dengan aktivitas selalu menuju kepada suatu 

kebaikan tertentu (etika). Dalam polis, persekutuan aktivitas hidup 

bersama apa pun juga lahir dan dibangun dengan tujuan menggapai 

pada tujuan kebaikan tertentu pula (tesis pertama). Karena polis 

merupakan persekutuan puncak kesempurnaan dari  hidup bersama, 

maka tujuannya pastilah untuk mengejar kebaikan yang paling 

tinggi atau ―the most sovereign of all good‖ (tesis kedua). Dengan 

demikian, politik yang adalah sistem tata hidup bersama dalam 

polis tunduk pada dan mengandaikan etika kebaikan, sekaligus 

merupakan puncak kesempurnaan dari cetusan etika.
18

 Dari 

penjelasan di atas, etika dan politik dalam Aristoteles sangat 

berhubungan. Hubungannya dalam realitas bahwa etika adalah 

pendasaran dari politik; atau politik menemukan dasar kodratinya 

pada etika.  
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Relevansi Pemikiran Aristoteles Bagi Kehidupan Berbangsa 

Dan Bernegara Dewasa Ini 

 

Pertanyaan pokok dari bagian ini adalah: Adakah pemikiran 

Aristoteles bisa memiliki relevansinya bagi kehidupan bernegara di 

Indonesia saat ini? Adakah pemikiran Aristoteles dapat 

memberikan sumbangan yang berarti bagi kehidupan kita dewasa 

ini? Jikalau ada, dari mana harus memulainya dan bagaimana dapat 

dibuat keterpautannya dengan kehidupan berbangsa di tanah air 

kita. Saya menyadari bahwa untuk membangun suatu relevansi dari 

gagasan Aristoteles tentang relasi etika dan politik, bukanlah hal 

yang mudah. Persoalan utamanya adalah soal jarak waktu dan 

konteks yang jelas sangat berbeda. Meskipun demikian, hal itu 

tidak berarti bahwa tidak ada relevansinya sama sekali bagi 

kehidupan kita saat ini. Tidak. Relevansi tetap ada. Hanya saja 

persoalannya kita harus mulai dari mana? Saya pikir bahwa kita 

harus mulai dari tulisan-tulisan klasik (Alkitab PLdan PB) dan 

sejarah pemikiran kristen pada awal masa patristik dan skolastik. 

Di situ kita akan melihat bahwa keterpautan dan relevansinya 

sangat kuat.    

 

Pemikiran di dalam Perjanjian lama terlihat dengan cukup 

jelas bahwa tidak ada pemisahan antara hidup beriman dan hidup 

bermasyarakat. Tidak ada perbedaan di antara hidup di bait Allah 

dan hidup di pasar. Tidak ada jurang antara etika dan tata hidup 

bersama (politik). Etika dan politik berjalan beriringan dalam 

praktek hidup bermasyarakat. Pertama-tama kita dapat melihatnya 

di dalam sistim pemerintahan Israel pada masa kepemimpinan 

Musa. Sistim pemerintahan Israel pada masa itu ialah Theokrasi, 

pemerintahan oleh Tuhan. Dari sistim pemerintahan yang 

demikian, kita dapat mengetahui bahwa semua tindakan politik 

atau tata hidup bersama selalu mengacu dan didasarkan pada 

pertimbangan-pertimbangan  moral sesuai dengan perintah dan 

hukum-hukum Tuhan. Maka etika sebagai landasan hidup bersama 

mengalami perwujudannya di dalam kehidupan negara Israel. 

Semua kebijakan politik Israel senantiasa mendapatkan dukungan 

atau legitimasi moral, tidak semata-mata dukungan politis atau 
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konstitusi. Pada masa paska Musa, Israel membangun sistim 

pemerintahan ―demokrasi‖, dengan meminta dan memilih seorang 

raja bagi mereka (I Samuel 8:1–22), namun demikian semua 

tindakan dalam mengatur kehidupan bersama dalam negara Israel 

masih tetap mengacu kepada nilai-nilai, hukum-hukum dari Tuhan. 

Jika para pemimpin Israel mencoba memisahkan antara etika dan 

politik, maka di situ pasti ada kekacauan, kalah dalam peperangan, 

terbuang, tertawan  dan bukan shalom yang digapai.  

 

Pada masa Perjanjian baru, pola hidup integratif antara tata 

hidup moral dan tata hidup bersama juga mendapat perhatian dari 

Tuhan Yesus sendiri maupun para rasul. Bagaimana kita melihat 

kalau Tuhan Yesus memberi perhatian terhadap hal itu? Ketika ia 

mengkritik,  bahkan mengancam para ahli taurat dan orang Farisi. 

Mengapa mereka dikritik oleh Tuhan Yesus? Karena mereka telah 

membuat pemisahan antara hidup moral di satu pihak dan hidup 

politis di pihak lain. Etika dan politik masing-masing memiliki 

wilayahnya sendiri dan kekuasaannya sendiri pula. Para ahli taurat 

dan orang Farisi telah mengabaikan pertimbangan-pertimbangan 

moral dalam kebijakan mereka mengenai tata hidup bersama. 

Mereka telah menduduki kursi Musa
19

 dalam soal ajaran, tetapi 

mereka sendiri tidak hidup menurut ajaran mereka, sebagaimana 

terlihat dalam kebijakan–kebijakan yang mereka ambil terhadap 

para janda, yatim piatu, dst. Saya berpikir bahwa etika Perjanjian 

Baru tidak semata-mata etika individu, melainkan juga etika sosial. 

Artinya bahwa segala nilai moral itu harus mengalami 

perwujudannya dalam kehidupan bersama. Kata harus itu sendiri 

sudah terkandung nilai–tuntutan moral untuk melakukannya dalam 

kehidupan bersama orang lain.  Dari tindakan Tuhan Yesus 

tersebut, mau tidak mau kita harus katakan bahwa Tuhan Yesus 

sangat menjunjung tinggi dan menempatkan pertimbangan-

pertimbangan moral dalam kehidupan bersama orang lain. Lebih 

daripada itu, Tuhan Yesus sendiri menjadikan dan menampilkan 

diriNya sendiri sebagai contoh dari keterpautan antara etika dan 

tata hidup bersama dalam masyarakat.   

 

                                                 
19

 Matius 23:2. 
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Memang dalam konteks Alkitab, etika dan tata hidup 

bersama hampir selalu dibicarakan secara pragmatis; baru pada 

jaman Skolastik pembahasannya lebih bersifat filosofis theologis 

oleh Aquinas, dll. Memang masuknya pemikiran Aristoteles ke 

dalam pemikiran Yahudi–kristen bukanlah hal yang mudah. Tetapi 

berkat kerja keras dari Aquinas, maka relasi itu dapat tercipta. 

Bahkan di kemudian hari pemikiran Aristoteles banyak memberi 

warna terhadap pemikiran kristiani, sebagaimana terlihat dalam 

pemikiran etika Thomas Aquinas.  

 

Etika Aquinas bertolak dari pertanyaan yang sama seperti 

yang dikemukakan oleh Aristoteles, apa tujuan hidup manusia? 

Jawaban yang diberikan Aquinas juga sama seperti jawaban 

Aristoteles. Tujuan hidup manusia ialah mengejar kebaikan – 

kebahagiaan. Meskipun Aquinas bertolak dari pemikiran 

Aristoteles, ia tidak berhenti di sana. Ia bergerak maju lagi dengan  

menambahkan beberapa dimensi baru. Dimensi baru itu ialah: 

Pertama, Aquinas memasukkan dimensi transendent. Jika dalam 

Aristoteles, ia hanya sampai pada berbuat baik demi dirinya 

sendiri; maka Aquinas maju selangkah lagi, yaitu berbuat baik 

demi sang kebaikan itu sendiri yaitu Tuhan. Manusia sebagai 

ciptaan Tuhan, hidupnya selalu terarah kepada sang Pencipta, sang 

kebaikan tertinggi, abadi. Hal ini oleh Aquinas disebutnya sebagai 

hukum kekekalan Allah (God‘s eternal law). Seluruh komunitas 

manusia secara universal berdasarkan oleh hukum/alasan ilahi 

diarahkan kepada kebaikan umum.
20

  Sadar atau tidak sadar, hasrat 

manusia senantiasa tertuju kepada kebahagiaan umum sebagai 

tujuan terakhir dari hidup manusia. Kebahagiaan sebagaimana yang 

dimaksud akan tercapai dengan jalan kontemplasi, perenungan 

tentang kebenaran-kebenaran dan kebenaran tertinggi, yaitu Tuhan 

sendiri.
21

   

 

Kedua, Aquinas memandang bahwa mengejar kebahagiaan 

itu dalam kaitannya dengan dimensi eskatologis. Jika Aristoteles 

                                                 
20

 James N. Jordan, Western Philosophy: From Antiquity to the Middle Ages, 

New York: Macmillan Publishing Co, 1987, p. 406. 
21

 Ibid, Lihat juga Franz Magnis Suseno, 13 Tokoh, p. 82. 
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menggagas kesempurnaan kebahagiaan itu dalam aspek sosialitas 

hidup bersama, maka Aquinas melanjutkan bahwa kesempurnaan 

kebahagiaan itu diraih di dalam persekutuan dengan Tuhan yang 

terjadi dalam peristiwa eskatologis. Artinya bahwa kebahagiaan 

tertinggi yang dikejar itu baru akan tercapai dan mencapai 

kesempurnaannya di dalam peristiwa eskatologis.  

 

Ketiga, Aquinas melihat kebahagiaan itu tidak hanya sekedar 

ide, prinsip, sebagaimana digagas oleh Aristoteles, melainkan 

kebahagiaan itu bersifat persona. Artinya Tuhan sebagai 

kebahagiaan tertinggi, itu bukan sekedar prinsip atau ide, 

melainkan Ia adalah Pribadi dan  Tuhan dari kebahagiaan tertinggi 

yang menjadi keterarahan dari jiwa manusia. Segala keutamaan 

moral yang berwujud dalam tindakan dan perbuatan akan bertolak 

dan bermuara kembali kepada Tuhan sang kebaikan itu. Di situlah 

terwujud secara sempurna dari kesempurnaan kebahagiaan. 

 

Mengenai tata hidup bersama, Aquinas setuju dengan 

Aristoteles bahwa negara adalah lembaga kodrati dan bukan hasil 

persetujuan. Manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk 

politik,
22

  yang menggagas hidupnya dalam dan kebersamaannya 

dengan orang lain. Dalam menggagas hidup bersama dalam negara, 

manusia membutuhkan pemerintah-penguasa yang menjalankan 

tugas negara untuk mencapai kebaikan umum, dan memelihara 

kesejahteraan bersama. Maka tugas pemerintah ialah bahwa ia 

harus bertanggung jawab atas perdamaian, dan mengusahakan 

hidup sejahtera-hidup baik bagi seluruh masyarakatnya, untuk 

mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Menurut 

Aquinas, pemerintah memperoleh kekuasaannya untuk memerintah 

sebagai raja dari Tuhan. Kekuasaan seorang penguasa tidak berada 

di dalam dirinya sendiri, tetapi sumber kekuasaan seorang raja 

berasal dari Tuhan,
23

 maka semua kebijakannyapun harus tunduk 

pada hukum-hukum Tuhan. Dengan demikian akan tercipta suatu 

                                                 
22

 James N. Jordan, p. 412.  Lihat juga J. Verkuyl, Ras, Bangsa, Gereja, Negara:  

Etika Politika, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1967, p. 72. 
23

 Ibid., pp. 414 – 415. 
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kondisi yang baik, masyarakat yang baik, hidup dalam suasana 

damai sejahtera dan di situlah kepenuhan hidup manusia terwujud. 

 

Dari penjelasan pemikiran-pemikiran klasik dalam tradisi 

Yunani, Yahudi-Kristiani, terlihat dengan jelas bahwa ada 

―kesejajaran pemikiran‖ dalam membangun tata hidup bersama 

yang bertolak dari nilai-nilai moral. Pemikiran Aristoteles memiliki 

relevansi dan kontribusi yang sangat besar bagi kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Paling tidak dapat dikatakan bahwa 

pemikiran Aristoteles meletakkan dasar yang kuat bagi tata hidup 

bersama, di mana etika dan politik tak dapat terpisahkan satu dari 

yang lainnya. Atas dasar pemikiran di atas, maka kalau kita mau 

membangun suatu moralitas yang utuh, kita harus kembali kepada 

pemikiran-pemikiran tradisional, baik itu dari tradisi Yahudi – 

Kristiani maupun tradisi Yunani yang mengedepankan siapa 

manusia. Kembali kepada keutamaan, sebagaimana yang dikejar 

oleh manusia, dalam arti yang sebenarnya untuk dapat 

berpartisipasi dalam kehidupan bersama yang bermakna. Karena di 

sana kita menemukan dasar-dasar universal bagi tata kehidupan 

bersama. Di sana juga kita memperoleh manfaat ―saling 

memperkaya‖ dari tradisi religius Yahudi-Kristen dan tradisi 

humanis Yunani untuk membangun suatu masyarakat adil sejahtera 

lahir batin. 

 

Relasi etika dan politik merupakan dua sisi dari satu mata 

uang, yang sulit sekali dipisahkan. Namun jikalau kita melihat 

keadaan di sekitar kita saat ini, relasi tersebut sedang mengalami 

tantangan yang sangat hebat. Etika telah dilucuti dari kehidupan 

perpolitikan di tanah air. Jika kita menyimak ke belakang, para 

pendiri negara ini dengan jelas dan tegas mengatakan bahwa 

Negara Republik Indonesia memiliki tugas-tugas luhur 

―melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan segenap rakyat, melaksanakan ketertiban dunia….‖ 

Tugas-tugas luhur itu dengan sendirinya mengandaikan kehidupan 

moral bangsa ini. Artinya tidak mungkin tugas-tugas luhur itu 

dilaksanakan di luar nilai-nilai luhur. Maka segala kebijakan 

pemerintah-penguasa yang berkaitan dengan tugas-tugas luhur 
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harus didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan nilai moral. 

Pemisahan pertimbangan nilai moral dalam kehidupan perpolitikan 

bangsa hanya akan melahirkan kekacaubalauan. Kita dapat 

menyimak itu sekilas pada masa orde baru, yang banyak 

menghasilkan kebijakan-kebijakan politik hanya berdasarkan 

legitimasi kekuasaan-konstitusi, namun mengabaikan legitimasi 

moral. Istilah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) tumbuh 

semarak di jaman orde baru. Kebijakan atau tindakan politik dan 

pertimbangan moral bukan dua hal yang terpisahkan, melainkan 

dua dimensi yang saling menyatu dari apa yang disebut sebagai 

hidup bersama.   

 

Bagaimana dengan era Reformasi ? Kini kita sedang bersiap-

siap diri untuk menyambut pesta demokrasi (Pemilu 2004). 

Keterpautan antara etika dan politik masih sangat dibutuhkan di 

saat-saat menjelang pemilu 2004 dan seterusnya, jika kita masih 

mau hidup bersama secara damai dan masih setia kepada cita-cita 

luhur bangsa. Mampukah reformasi membongkar semangat KKN 

dari warisan orde baru? Reformasi harus bertolak dari komitmen 

pandangan bahwa apa yang selama ini membuat runtuhnya 

bangunan kesejahteraan rakyat adalah budaya politik Machiavelli, 

yaitu kekuasaan ditempatkan di atas segala-galanya, pemisahan 

antara etika dan politik. Cara berpikir reformasi ialah sebaliknya 

benar atau salah karena dimengerti dan diyakini sebagai demikian. 

Semangat reformasi adalah semangat yang mengedepankan 

keadilan, kemanusiaan, kebenaran dan nilai-nilai luhur lainnya 

untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Kita bersyukur bahwa 

belakangan ini sudah muncul tokoh-tokoh nasional yang 

menggagas gerakan moral, menolak politisi busuk dan segala 

jenisnya. Barangkali juga di sinilah saatnya agar peran dan 

partisipasi umat kristen ditampakkan. Karena sebagaimana kita 

ketahui bahwa gereja sangat getol dengan ajaran moralnya dan 

ajaran moral itu harus mempunyai dampak sosialnya pula, sebagai 

upaya bersama untuk hidup bersama pula secara damai di negara 

republik yang kita cintai ini. Untuk mencapai suatu tata hidup 

bersama sebagaimana digagas dalam pemikiran-pemikiran 

tradisional, ini menantang gereja untuk berbuat sesuatu sekarang 
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ini juga. Selama ini gereja sangat setia dengan ajaran moral (etika), 

namun masih mengabaikan satu hal, yaitu ajaran politik gereja. 

Gereja hanya diam saja ketika berbicara soal politik. Politik di sini 

bukan politik praktis seperti yang dilakukan oleh beberapa parpol 

kristen, tetapi bagaimana gereja memberikan dasar-dasar pemikiran 

moral dalam pengambilan keputusan politik. Relasi etika dan 

politik telah digagas oleh Agustinus maupun Aquinas, marilah kita 

lanjutkan sebagai upaya menghadirkan damai sejahtera di bumi 

bagi semua bangsa.  

 

 

Penutup 

Di bagian akhir artikel ini, saya ingin menyarikan beberapa 

hal sebagai penutup tulisan ini. 

 

Sebagai usaha ilmiah, etika dan politik ditempatkan dalam 

wilayah praktis (=praxis), yang sekilas tampaknya jelas, namun 

menjadi kompleks mana kala kita melihat realita dalam kehidupan 

masyarakat. Etika dan politik merupakan dua bidang garapan yang 

berkaitan erat dengan semangat praktis, karena berkaitan langsung 

dengan kehidupan konkrit dalam tata kehidupan bersama 

keseharian manusia.  

 

Etika Aristoteles adalah etika yang mengedepankan tujuan 

(=telos), yang didasarkan pada keyakinannya akan kodrat manusia. 

Kodrat manusia ialah jiwa dan jiwa itu senantiasa mengejar, 

mengarah dan tertuju kepada kebaikan/hidup baik, keutamaan dan 

kebahagiaan. Atas dasar yang demikian, lalu ia membangun teori 

politiknya. Tujuan politik atau tata hidup bersama dalam polis 

(=negara) disamakan dengan tujuan jiwa, yaitu mengejar, 

mengarah, tertuju kepada kebaikan, keutamaan dan kebahagiaan. 

Tugas negara ialah mengusahakan, hidup baik, memelihara 

keamanan dan menjamin kesehateraan bagi seluruh warganya. 

Dengan demikian seluruh warga negara memperoleh kesempatan 

untuk mengembangkan potensi dalam dirinya, berpartisipasi dalam 
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mengejar hidup baik untuk mewujudkan keutamaan-keutamaan 

hidupnya.   

 

Dari teori politik yang didasarkan pada etika, tampak jelas 

relasi di antara keduanya. Hubungan etika dan politik merupakan 

dua sisi dari satu mata uang yang sulit sekali dipisahkan. Hubungan 

keduanya sangat kuat kerena keduanya saling mengandaikan. Etika 

adalah pendasaran dari politik atau politik menemukan dasar 

kodratinya pada etika, dan etika mengalami pencetusan 

ksempurnaannya dalam politik. Apabila dalam kehidupan bersama, 

ada upaya-upaya untuk memisahkan antara etika dari politik atau 

sebaliknya memisahkan politik dari etika, maka tata hidup bersama 

dalam suatu negara akan mengalami kekacauan. 

 

Relasi etika dan politik sebagaimana digagas oleh pemikir-

pemikir tradisional, baik dari tradisi Yahudi–Yunani–Kristiani 

memiliki fondasi yang kuat, universal sehingga dengan demikian 

memiliki pula relevansinya bagi sistim/tata kehidupan bersama 

dalam berbangsa dan bernegara. Apa yang diperjuangkan dan 

digagas oleh pemikir-pemikir tradisional berkaitan dengan tata 

hidup bersama didasarkan pada kodrat manusia, yang memiliki 

kebenaran, kesahihan dan keuniversalan; maka itu berarti tidak 

bertentangan dengan ajaran keyakinan agama, suku bangsa 

manapun. Maka jikalau kita ingin membangun suatu masyarakat ke 

sebuah tatanan hidup bersama yang tindakan politiknya 

berbasiskan moral, kita harus kembali ke tradisi-tradisi yang 

mengedepankan pandangan tentang apa dan siapa manusia. 
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ORANG KRISTEN DAN POLITIK  
Suatu Upaya Pemahaman Etis Kehidupan  

Berbangsa dan Bernegara 

 

Iskandar Santoso 

 

 

Pendahuluan 

 

emilihan Umum yang diselenggarakan oleh pemerintah 

Indonesia akan dilaksanakan  pada tahun ini. Hal ini berarti 

hanya tinggal hitungan bulan, bahkan minggu; maka sangat perlu 

bagi gereja untuk mulai menuntun anggota jemaatnya untuk 

memahami dengan baik hak dan kewajiban mereka, serta peran 

sertanya sebagai warga negara Indonesia yang baik. Melalui upaya 

tersebut diharapkan anggota jemaat mempunyai pemahaman yang 

baik berkenaan dengan keterlibatan orang kristen, bukan hanya 

dalam kaitan dengan pemilu saja; tetapi terlebih lagi dalam 

kehidupan nyata secara utuh. Hal ini berarti keterlibatan mereka 

dalam gereja, dalam masyarakat, termasuk peran sertanya dalam 

bidang politik. Dalam kaitan dengan tujuan tersebut, pada saat 

penulis memimpin satu persekutuan doa keluarga, pokok doa yang 

dipilih  berfokus pada negara atau pemerintah. Oleh karena itu doa 

yang dipanjatkan adalah mendoakan mereka yang menjadi 

pemimpin negara, khususnya di Indonesia; baik yang ada di bagian 

eksekutif, legislatif dan yudikatif. Setelah persekutuan selesai, 

muncul komentar seseorang yang bernada memprotes ―mengapa 

harus mendoakan pemerintah?‖
1
 Ini adalah satu sikap yang 

sebenarnya mewakili sebagian besar pandangan orang kristen, 

                                                 
1
  Pemerintah dalam tulisan ini adalah sebuah lembaga politik yang memiliki 

kekuasaan untuk membuat dan memelihara perundang-undangan, hukum, 

peraturan dan tata tertib untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Oleh karena itu, istilah kata Pemerintah di dalam tulisan ini bukan 

hanya  penyelenggara negara di bidang eksekutif saja, tetapi juga legislatif  dan 

yudikatif serta termasuk semua perangkatnya. Di dalam tulisan ini dalam 

konteks dan tujuan tertentu, pemerintah disebut dengan istilah negara.   

P 
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seolah-olah antara gereja
2
 dan negara  tidak ada kaitannya, 

sehingga harus terpisah. Orang kristen tidak perlu peduli terhadap 

negara, karena ini urusan politik bukan agama.
3
 

 

Sikap semacam ini bagi sebagian orang kristen makin 

diyakini benar dengan melihat perilaku yang tidak benar, yang 

sering diperlihatkan oleh mereka yang menjadi pemimpin negara. 

Perilaku yang tidak benar tersebut adalah korupsi, ketidak adilan, 

dan banyak hal negatif lain yang tampak jelas terus terjadi dengan 

sangat mencolok di Negara Indonesia ini. Sebagai contoh dari 

ketidak adilan yang terjadi adalah maraknya penggusuran rumah 

penduduk yang belakangan ini sangat marak terjadi  di Jakarta. 

Rumah tersebut dianggap bangunan illegal yang notabene adalah 

milik rakyat kecil, yang disayangkan semua terjadi tanpa 

memberikan solusi yang baik untuk kebutuhan dasar mereka, yaitu 

tempat berteduh yang layak.
4
 

 

Perilaku politikus yang buruk, ditambah lagi dengan 

pemahaman yang sempit dalam menjadi dan menjalani hidup 

sebagai orang kristen, menjadikan banyak orang kristen bersikap 

                                                 
2
 Dalam tulisan ini istilah gereja dan orang kristen akan dipakai secara 

bergantian. Di mana yang dimaksudkan dengan istilah gereja adalah kristen 

sebagai satu institusi, sedangkan istilah orang kristen adalah  kristen sebagai 

individu. 
3
 William M.Tillman Jr., ed., Understanding Christian Ethics, Nashville: 

Broadman Press, 1988, p. 130. 
4
  Sebagai salah satu contoh adalah penggusuran rumah penduduk yang dianggap 

penghuni illegal di Kampung Sawah, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, 

yang dilaksanakan pada 3 Oktober 2003 yang lalu. Harian kompas membeberkan 

latar belakang adanya penghuni liar tesebut. Dimana hal ini dimulai dengan 

diberikannya ijin oleh Pemda setempat pemanfaatan lahan tidur untuk sementara 

oleh penduduk sebagai sarana produksi hasil pertanian. Tetapi diatas tanah 

tersebut kemudian berubah menjadi pemukiman liar; selanjutnya terjadi jual beli 

tanah, di mana para pejabat negara yang terkait ikut terlibat dalam mengais 

untung melalui bekerjasama dengan para makelar tanah. Ternyata telepon dan 

listrikpun dapat masuk ke pemukiman yang dinilai liar tersebut, yang diartikan 

oleh penduduk sebagai pengakuan pemukiman legal. Kompas, 4 Oktober 2003, 

pp. 1,11.   
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tidak peduli terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara, 

apalagi berpartisipasi dalam urusan negara atau berpolitik. 

 

Tulisan ini dibuat dalam kaitan dengan meresponi sikap-

sikap tersebut di atas dan sebagai upaya mencari pemahaman yang 

lebih baik dari sudut pandang Alkitab. Apakah benar atau salah 

bila orang kristen berpartisipasi dalam urusan kenegaraan atau 

dunia politik? Di manakah posisinya dalam penugasan Allah 

kepada umatNya di dunia ini selaku warga Kerajaan Allah?    

 

 

Pemerintah dan Keterbatasannya 

 

Keberadaan pemerintah dalam dunia ini tentu mempunyai 

makna tertentu, sama seperti keberadaan gereja juga mempunyai 

makna tertentu. Disamping itu sebagaimana gereja mempunyai 

keterbatasan, demikian juga dengan pemerintah atau Negara.
5
 

 

 

Makna Kehadiran Pemerintah 

 

Manusia yang berdosa membutuhkan kekuasaan sebagai 

pembatas tindakan maupun kecenderungan yang mengarah pada 

tindakan dosa, dengan tujuan supaya  kekacauan dan kehancuran 

dapat dicegah. Inilah makna dari kehadiran pemerintah. Oleh sebab 

itu,  keberadaan pemerintah bukan produk dosa; tetapi bagian dari 

karya pemeliharaan Allah  untuk kemanusiaan dan mengeliminir 

dosa, sehingga keberadaan pemerintah seharusnya dilihat sebagai 

                                                 
5
  Ada tiga pandangan berkenaan dengan natur negara:  

a. Martin Luther melihat bahwa negara adalah akibat dari kejatuhan manusia 

dalam dosa; jadi keberadaan negara bukan dalam rangka original 

penciptaan, tetapi untuk pemeliharaan.  

b. Roma Katholik berpandangan bahwa negara bukan akibat dari dosa, tetapi 

sudah melekat dalam natur asal dari manusia. 

c. Karl Marx memandang bahwa negara bukan institusi alamiah, tetapi 

produk dari pertentangan kelas.
 

 Henlee H. Barnette, Introduction 

Christian Ethics, Nashville: Broadman Press, p. 164. 
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anugerah Allah. Ada dua wewenang dan penugasan penting yang 

Allah berikan kepada pemerintah: 

 

Penghambat Dosa 

 

Alasan penting dari keberadaan pemerintah adalah sebagai 

penghambat merajalelanya dosa dengan segala macam bentuknya 

di dalam kehidupan masyarakat. 

―Karena Pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, 

tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena 

tidak percuma Pemerintah  menyandang pedang. Pemerintah 

adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas 

mereka yang berbuat jahat.‖
6
   

 

Akar kejahatan adalah dosa manusia. Pemerintah diberi 

otoritas untuk menghukum pelaku kejahatan, dengan demikian 

diharapkan mampu mendorong rakyatnya untuk menahan diri dari 

tindak kejahatan atau kriminal. Namun otoritas Pemerintah untuk 

menangani semua yang terkait dengan dosa manusia adalah 

terbatas. Seperti untuk menghapus dosa, ini bukan berada di tangan 

Pemerintah; hal itu ditangani oleh Roh Kudus melalui pekerjaan 

pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. 

   

Pemelihara Ketertiban Masyarakat 

 

Dalam bagian lain dari Alkitab, dinyatakan dengan jelas 

fungsi penting berikutnya dari kehadiran Pemerintah, yaitu 

memelihara ketertiban masyarakat. 

―Pertama-tama aku menasihatkan: Naikkanlah permohonan, 

doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk 

raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup 

tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. 

Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah., 

Juruselamat kita.‖
7
 

 

                                                 
6
  Roma 13:4. 

7
  I Tim.2:1-3. 
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Di sini dikatakan untuk mendoakan Pemerintah, bukan 

sistimnya. Jadi yang didoakan adalah  para penyelenggaranya, 

yaitu raja-raja dan pembesarnya serta semua orang yang ada di 

sekelilingnya.
8
  Anak kalimat ‗agar kita dapat hidup tenang dan 

tentram’ tidak harus difahami secara sempit, yaitu hanya bagi 

gereja atau umat Tuhan saja, tetapi lebih baik difahami dalam arti 

‗masyarakat secara luas‘. Alasannya karena pembicaraan di sini 

adalah dalam konteks rencana penyelamatan oleh Allah,
9
 yang 

berarti bukan hanya bagi mereka yang saat itu sudah percaya. Lagi 

pula tujuan keberadaan Pemerintah adalah untuk kepentingan 

masyarakat luas, bukan hanya untuk masyarakat kristen. 

 

Jadi salah satu tujuan penting dari doa syafaat umat Tuhan 

untuk para penyelenggara pemerintahan adalah supaya mereka 

mampu melaksanakan tugas dengan baik sesuai wewenang yang 

Allah berikan kepada mereka, yaitu menjaga ketenangan dan 

ketentraman atau situasi tertib dalam masyarakat. 

 

Kesimpulan: Pemerintah adalah hamba Allah untuk 

melaksanakan pekerjaan di tengah-tengah dan di dalam masyarakat 

seperti yang ditetapkan oleh Allah.  Penugasan ini oleh  Allah 

disertai dengan pemberian kuasa yang dibutuhkan kepada mereka 

agar mampu melaksanakannya.
10

   

                                                 
8
  Gereja dan eksistensinya tidak tergantung kepada sistim politik. Juga gereja 

tidak memiliki  penyataan berkenaan dengan sistim politik, sebab memang tidak 

ada politik kristen, karena sistim politik adalah penemuan dan ciptaan manusia. 

Sehingga yang diharapkan ialah orang-orang kristen bersama-sama dengan 

warganegara lain mencari dan menciptakan sistim maupun bentuk politik yang 

dianggap paling sesuai untuk diimplementasikan di negara Indonesia. Upaya 

tersebut hanya dapat terlaksana apabila ada partisipasi orang kristen dalam dunia 

politik.   
9
  Bukan dalam arti pemerintah juga mempunyai wewenang untuk mencampuri 

urusan pemberitaan Injil, tetapi ikut menciptakan situasi di mana berita Injil 

yang menyelamatkan itu dapat diberitakan dengan baik.  
10

 Negara disebut sebagai hamba Allah, namun negara tidak sama dengan gereja; 

termasuk penugasan kepada mereka juga berbeda, sehingga tidak boleh 

dicampur adukkan. Agar negara mampu melaksanakan tugasnya, Allah memberi 

kuasa yang dibutuhkan; tetapi seperti Gereja, negara juga  tidak berada di luar 

wilayah kekuasaan Kristus.  
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Keterbatasan 

 

Pemerintah adalah pemegang kuasa di dalam dunia ini, dan 

pemegang kendali yang kuat untuk menentukan apa yang boleh 

atau tidak boleh terjadi dalam satu negara. Bahkan pemerintah 

dapat memutuskan apakah seseorang yang berada di daerah 

kekuasaannya pantas dihukum mati atau tidak. Namun perlu dicatat 

bahwa kekuasaan yang dimilikinya terbatas, sehingga dia tidak 

boleh mengambil keputusan dan melakukan tindakan-tindakan 

dengan semaunya sendiri. Allah sebagai pemberi kuasa, Allah 

sendiri juga yang akan membatasinya.
11

 Hal ini jugalah yang 

membuat mereka mendapatkan respek, yaitu karena memiliki 

kuasa yang Allah berikan dan digunakan sesuai dengan wewenang 

yang Allah berikan. 

  

Kuasa Yang Terbatas 
 

Dalam konferensi oikumene di Oxford tahun 1937, diakui 

bahwa negara dalam lingkup perpolitikan mempunyai otoritas 

tertinggi, tetapi berada dibawah penghakiman Allah dan terikat 

oleh kehendak-Nya. Dia melaksanakan tujuan yang Allah berikan 

untuk menegakkan hukum, peraturan dan melayani kehidupan 

                                                 
11

 Ada tiga macam kuasa yang diperkenalkan oleh Max Weber, yang dapat 

menjadikan orang bersikap respek, yaitu: a. Karismatik, di sana terjadi ikatan 

emosional yang dalam antara mereka yang mempunyai kuasa karismatik dan 

mereka yang menjadi bawahannya atau pengikutnya. b. Tradisional, merupakan 

kuasa berdasarkan tradisi yang berlaku di suatu tempat atau daerah, seperti kuasa 

karena tingkatan, antara lain, usia yang lebih tua, kuasa sebagai ayah. c. Legal, 

yaitu kuasa yang diperoleh karena perundang-undangan dan institusi birokratik, 

seperti presiden, menteri dan seterusnya. Penjelasan ini membantu dalam 

pemahaman hubungan antara kuasa dan respek dilihat dari aspek pendekatan 

sosiologi, tetapi tidak membantu untuk membawa manusia masuk kedalam 

situasi respek yang sesungguhnya yang berlandaskan normatif. Basis yang riil 

untuk menimbulkan respek pada kekuasaan bukan mengalir dari emosi yang 

dalam, respek karena tradisi atau rasionalitas, tetapi seperti yang disimpulkan 

dari berita Alkitab, respek pada kekuasaan adalah disebabkan kekuasaan 

tersebut datang dari Allah dan ada orang-orang yang dianugerahi  kuasa 

tersebut oleh Allah.  J. Douma, The Commandments, Manual for the Christian 

Life, Phillipsburg: P & R Publishing Company, 1996, pp. 188-189.    
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rakyatnya. Jadi kekuasaan negara tidak absolut, di mana orang 

kristen mengakui kekuasaan yang absolut adalah kuasa Allah.
12

 

 

Kekuasaan Pemerintah itu tidak absolut, dia dibatasi oleh 

hukum Allah. Schaeffer menegaskan bahwa, ―Raja tidak memiliki 

kuasa absolut untuk melakukan apa saja yang mereka ingin 

lakukan, karena kuasa mereka dibatasi oleh Firman Allah.‖ 
13

 Hal 

ini berarti bahwa raja berada dibawah hukum Allah, bukan di 

atasnya, juga bukan hukum itu sendiri. 

 

Di dalam Alkitab terdapat banyak contoh berkenaan dengan 

keterbatasan kuasa Pemerintah. Seperti raja Firaun, yang dihadapan 

rakyatnya maupun bangsa lain dipandang sebagai orang yang 

sangat berkuasa; tetapi  tidak dapat berbuat apa-apa pada saat Allah 

berintervensi. Tujuan dari intervensi tersebut adalah untuk 

membebaskan bangsa Israel dari perlakuan semena-mena dari raja 

tersebut. Raja bukan dewa yang punya kuasa ilahi, dia hanya 

pemimpin yang sementara saja dan dalam hal wewenang juga 

punya keterbatasan. Bila dikatakan secara ringkas, kuasa raja 

adalah untuk menyejahterakan manusia, bukan menindas (Kel. 3:7-

8). Raja Saul juga bernasib sama. Hal ini terjadi pada saat dia 

mengangkat diri menjadi penguasa yang sepertinya boleh berbuat 

apa saja pada rakyatnya, termasuk dalam  urusan-urusan dari segi 

keagamaan, yang menjadi wewenang seorang nabi. Maka Allah 

menolaknya, bahkan menurunkan dia dari tahta kekuasaan untuk 

digantikan oleh orang lain, yaitu Daud (I Sam. 13:5-14).  

 

Jadi kuasa yang absolut di tangan seseorang atau sekelompok 

orang tidak boleh ada; sebab bila hal itu yang terjadi akan 

menimbulkan kesombongan, ketidak benaran dan penyalahgunaan 

kuasa yang mereka miliki. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki 

kuasa agar mampu berfungsi untuk menyejahterakan kehidupan 

masyarakat; antara lain diwujudkan dalam tindakan menghambat 

dosa serta memelihara ketertiban kehidupan masyarakat. Sehingga 

                                                 
12

 Henlee H. Barnette, p. 165. 
13

  Francis A. Schaeffer, A Christian Manifesto, Crossway, Westchester, 1981, p. 

100. 
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apabila ada tindakan yang tidak sesuai dengan  wewenangnya, itu 

adalah penyalahgunaan kekuasaan.    

 

Penyalahgunaan Kuasa 

 

Keberadaan dan kemampuan Pemerintah itu terbatas, bukan 

sempurna; oleh karena itu sangat dimungkinkan untuk mereka 

melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas serta fungsinya, 

baik yang dilakukan secara sadar maupun yang tanpa sadar. Ada 

dua penyebab munculnya kesalahan: 

 

Pemisahan Kuasa dan Moral 

 

Politik itu terkait dengan kekuasaan; di situlah letak 

bahayanya secara khusus bila nilai-nilai moral diabaikan, tetapi 

justru inilah yang seringkali terjadi dalam praktek. Kemungkinan 

kecenderungan semacam ini adalah disebabkan banyak orang yang 

memandang politik dari apa yang dilihat oleh Marchiavelli, 

seorang yang  diberi gelar Bapak Ilmu Politik Modern. 

―Dalam urusan politik tidak ada tempat membicarakan 

masalah moral. Hanya satu hal yang penting ialah bagaimana 

meraih sukses dengan memegang kekuasaan. Kaidah etika 

politik alternatif bagi Maechiavelli adalah: tujuan berpolitik 

adalah memperkuat dan memperluas kekuasaan yang ada. 

Legitimasi kekuasaan  membenarkan segala tehnik 

pemanipulasian dukungan masyarakat terhadap kekuasaan 

yang ada.‖
14

   

 

Sebenarnya pendapat Marchiavelli yang seperti itu muncul 

dengan latar belakang tertentu, yaitu kerinduan untuk membuat 

negara Italia bersatu, jadi berada dalam situasi khusus dan darurat. 

Tetapi perilaku semacam inilah yang sadar atau tidak sadar sering 

didemonstrasikan oleh penyelenggara negara atau para politisi 

bukan karena situasi darurat, tetapi guna mempertahankan 

                                                 
14

   L.A. Brut, ed., Il Prinsipe, Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 1996, p. 

xxxii.   
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kekuasaan atau karena aji mumpung.
15

 Pemisahan antara politik 

dan nilai-nilai moral memang membuat  reputasi para politikus 

tercoreng. Akibatnya, respek dan kepercayaan orang  terhadap  

dunia politik menjadi sangat rendah, sehingga sepertinya ada kesan 

kuat bahwa orang-orang yang pantas berpartisipasi di sana juga 

seharusnya mereka yang secara moral tidak baik.  

 

Jelas pemahaman tentang politik seperti di atas adalah tidak 

benar, apalagi bila dilihat dari sudut pandang kekristenan.
16

 Antara 

politik dan moral tidak boleh terpisah, apalagi dipertentangkan. 

Kekuasaan yang ada selalu difahami berasal dari Allah dan berada 

di bawah kekuasaan Allah, sehingga kekuasaan dan moralitas juga 

tidak boleh berada di luar itu. Oleh sebab kuasa yang dimiliki 

negara juga berasal dari Allah, maka dasar terdalam kehidupan 

moral bagi negara juga terletak dalam kekuasaan Ilahi. Oleh sebab 

itu  penyelenggaraan negara dengan segala kuasa yang dimiliki 

harus selalu dilihat dan diikat oleh kehendak Ilahi, yaitu oleh 

kehendak yang sama dengan yang mengikat gereja.   

 

Pelanggaran Hak
17

Asasi  Manusia 

 

Sifat hak asasi manusia adalah universal, artinya dapat 

diterima oleh semua pihak, yang secara historis perkembangan hak 

asasi manusia berasal dari kandungan iman kristen.
18

 Apabila 

berangkat dari pemahaman ini, maka secara teologis hak asasi 

manusia merupakan pemberian Allah, sehingga yang berhak 

                                                 
15

  Tindakan memanfaatkan kesempatan yang saat itu terbuka baginya untuk 

keuntungan pribadi. Dalam hal ini mumpung sedang memegang kekuasaan  

negara, di mana sudah diperhitungkan bahwa kesempatan semacam ini belum 

tentu masih terbuka di masa yang akan datang.  
16

  Alkitab tidak mengajarkan cara berpolitik, juga tidak ada sistim politik 

Kristen. Tetapi prinsip hidup kekristenan itu berlaku di semua bentuk kehidupan 

dan aktivitas hidup orang kristen khususnya, dan manusia umumnya.  
17

  Hak adalah merupakan klaim yang dibuat oleh seseorang atau kelompok yang 

satu terhadap yang lain atau terhadap masyarakat, di mana klaim tersebut adalah 

klaim yang sah atau  klaim yang dapat dibenarkan. K.Bertens, Etika, Jakarta: 

P.T. Gramedia Pustaka Umum, 1994, p. 178.  
18

  Kelompok Kerja KGM VII Bidang Hukum dan HAM, Bogor: Kinasih, 30 

September 1998, p. 2. 
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mencabutnya adalah Allah sendiri. Sejalan dengan pandangan ini, 

J.E. Sahetapy menegaskan bahwa,  

―Kebebasan manusia dengan segala atribut hak asasi yang 

dimilikinya adalah anugerah Tuhan dan bukan pemberian 

manusia atau sekelompok manusia. Dalam konteks yang 

demikian adalah absurd apabila dikatakan bahwa hak asasi 

manusia hanya dimiliki oleh orang-orang yang beragama, 

apalagi beragama tertentu.‖
19

 
 

 Oleh karena itu, semua manusia harus menghormati dan 

melaksanakannya; apalagi oleh negara yang dalam posisi sebagai 

hamba Allah, dia terpanggil untuk mampu memberikan jaminan 

bagi terwujudnya pelaksanaan hak asasi manusia tersebut. Carl 

F.H. Henry menegaskan: 

―Pemerintah bukan pencipta hak-hak asasi manusia, sebab 

jika seandainya begitu, hak-hak asasi  itu menjadi relatif dan 

pelaksanaaannya terserah kepada kebijaksanaan pemerintah. 

Pemerintah harus memproklamirkan, menerapkan dan 

melaksanakan hak-hak yang diberikan Allah dan tidak dapat 

dicabut itu.‖
20

 

 

Dalam UUD 1945 juga sarat dengan kandungan hak asasi 

manusia, seperti: Pasal 27, no. 2, ―Tiap-tiap warganegara berhak 

atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.‖  

Pasal 29, no. 2, ―Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 

penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk 

beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.‖  Pasal 34, 

―Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh 

negara,‖ dan sebagainya.  

 

Jadi Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi 

manusia itu, tetapi hak asasi manusia  tidak akan pernah efektif bila 

hanya dalam tataran konsepsional. Sudah menjadi kecenderungan 

manusia yang berdosa ini untuk melindungi kepentingannya sendiri 

                                                 
19

   J.E. Sahetapy, Jurnal Pelita Zaman - Vol. 6, No. 2, 1991, p. 106. 
20

   Carl F.H. Henry, Aspects of Christian Sosial Ethics, Grand Rapids: Wm.B. 

Eerdmans, 1980, p. 92. 
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saja; hal ini potensial memicu pelanggaran hak asasi manusia oleh 

individu, maupun sekelompok orang. Oleh sebab itu peran 

pemerintah sangat penting, yaitu menjamin hak-hak asasi dalam 

bentuk individu atau sosial dengan perundang-undangan yang jelas, 

agar kepentingan rakyat terlindungi, tidak terlanggar begitu saja 

tanpa daya.  

 

Dalam realitanya, sering terjadi pelanggaran hak asasi 

manusia justru oleh pemerintah atau negara, entah secara disengaja 

atau tidak disengaja.
21

 Memang Negara lebih mudah melakukan 

kesalahan ini, karena sebagai pemegang kekuasaan terkadang 

menggunakan wewenang bukan untuk lebih mengutamakan 

kepentingan rakyat, tetapi negara atau lebih parah golongan dan 

pribadi. Oleh karena itu pemerintah yang adil seharusnya siap 

untuk dibatasi dan dikoreksi perilakunya oleh hukum-hukum 

positif yang mengandung nilai-nilai hak asasi manusia.  

 

Korupsi yang Membudaya 

 

Korupsi secara sederhana dipahami sebagai upaya 

menggunakan kemampuan campur tangan karena posisinya untuk 

menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang atau 

kekayaan untuk kepentingan keuntungan dirinya.22
 

                                                 
21

  Negara mengatas namakan rakyat dalam program-program pembangunannya, 

tetapi sesungguhnya siapa yang menikmati hasil utuh kue pembangunan. Hal ini 

bisa dilihat di dalam praktek-praktek penggusuran lahan tani menjadi padang 

golf yang mewah, tanpa mempersiapkan kaum tani (yang jauh sebelumnya sudah 

akrab dengan lahan tani itu sebagai sumber utama mata pencahariannya) untuk 

suatu kehidupan baru yang minimal tidak kalah dari sebelumnya…… Memang 

bukan maksud dasar dari pemerintah untuk menyengsarakan rakyatnya, tetapi 

niat baik pemerintah saja ternyata tidak cukup untuk menghadapi lobi-lobi kaum 

bisnis yang aksesnya kepada pemerintah begitu kuat. Yonky Karman, Jurnal 

Pelita Zaman - Vol.7, No.2, 1992, p. 148.  
22

  Menurut Haryatmoko, ada empat bentuk korupsi yang ciri strukturalnya 

menonjol: Pertama, korupsi jalan pintas, yaitu dalam kasus-kasus penggelapan 

uang negara. Kedua, korupsi upeti, yaitu bentuk korupsi yang dimungkinkan 

karena jabatan strategis. Berkat jabatan tersebut seseorang mendapat persentase 

dari berbagai kegiatan baik ekonomi, politik, budaya, upeti bawahan, jasa suatu 

perkara dan termasuk upaya mark-up. Ketiga, korupsi kontrak, korupsi ini tidak 
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Dorongan melakukan korupsi itu sangat kuat, hal ini 

disebabkan oleh banyak faktor. Pertama, adanya modalitas 

pemegang kekuasaan, yaitu dia memegang macam-macam 

fasilitas; seperti fasilitas kekuatan fisik (senjata), fasilitas politik 

(pejabat) dan fasilitas ideologi (pejabat dan pemuka agama). 

Modalitas tersebut sering dianggap sebagai sesuatu yang diraih 

dengan usaha keras, di mana banyak biaya telah dikeluarkannya, 

sehingga penggunaannya untuk mendapatkan kekayaan dianggap 

sebagai hal yang wajar. Kedua, rasa tidak bersalah, karena banyak 

orang melakukan, maka kejahatan ini hal yang biasa. Bahkan 

seakan-akan kebiasaan itu sebagai suatu hak, di mana bila satu 

dituntut bertanggung jawab, maka semua harus bertanggung jawab. 

Bila semua bertanggung jawab itu sama dengan tidak ada yang 

bertanggung jawab, sebab kepada siapa dia harus 

mempertanggungjawabkan tindakannya; bila semuanya juga sama 

dengan dia? Sama seperti penjarahan yang dilakukan beramai-

ramai, tindakan kejahatan ini seakan sah sebab semua orang ikut. 

Bahkan bila semua orang ikut, ini sama dengan untuk kepentingan 

umum dan tidak ada orang yang berani melawan ‗kepentingan 

umum.‘ Dengan demikian telah membungkam hati nurani, sebab 

yang jahat sepertinya bukan lagi jahat, alias baik.  Inilah yang 

mungkin disebut korupsi yang sudah membudaya, karenanya  sulit 

diberantas. Bahkan menurut Haryatmoko: 

‖Korupsi di Indonesia sifatnya sudah menjadi struktural, 

maka mahasiswa atau orang-orang yang berteriak-teriak 

hancurkan KKN akan terperangkap dalam jerat yang sama 

bila mereka masuk dalam jaringan kekuasaan. Para koruptor 

sekarang ini adalah orang-orang yang sama yang pada tahun 

1966, 1974, 1978, 1998 meneriakkan ―turunkan harga‖, 

                                                                                                              
terlepas dari upaya mendapatkan proyek atau pasar, termasuk upaya 

mendapatkan fasilitas pemerintah. Keempat, korupsi pemerasan, ini sangat 

terkait dengan jaminan keamanan dan urusan-urusan gejolak intern maupun 

ekstern, perekrutan perwira, pencantuman nama perwira tinggi dalam dewan 

komisaris perusahaan, penggunaan jasa yang dilakukan di Exon di Aceh atau 

Freeport di Papua dan upaya membuka kesempatan pemilikan saham kepada 

orang kuat tertentu untuk menghindari akuisisi (membebaskan seseorang dari 

tindak kejahatan) perusahaan yang secara ekonomi tak beralasan. 
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―ganyang korupsi‖, ―berantas KKN‖, kembalikan harta 

rakyat.‖
23

 

           

Melihat kenyataan seperti ini, makin terasa urgensinya untuk 

orang kristen terlibat dalam arena politik. Di mana dengan 

berfungsi sebagai saksi Kristus, keterlibatan mereka diharapkan 

mampu memberikan pengaruh kepada kecenderungan baru yang 

lebih baik, di tengah-tengah masyarakat itu sendiri dan para 

birokrat. Yesus mengajarkan dengan jelas kepada murid-murid-

Nya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etis yang dapat 

dipertanggungjawabkan kepada Allah dan sesama manusia. Oleh 

karena itu tindakan korupsi, kolusi dalam situasi apapun tidak 

dapat dibenarkan, sebab bertentangan dengan kehendak Allah. 

Dengan demikian bagi orang Kristen, perintah tunduk kepada 

Pemerintah, bukan berarti melakukan dan mengiakan segala 

perbuatannya, biarpun bertentangan dengan norma-norma 

kebenaran dan keadilan.  Murid-murid Yesus harus tetap kritis dan 

berdiri tegak diatas keadilan, dan harus tetap berusaha 

menyuarakan suara kenabian dalam keadaan apapun. 

 

 

Pemerintah dan Orang Kristen 

 

Orang kristen memandang pemerintah dalam dua sisi, yang 

pertama sisi negatif; yang kedua sisi positif. Perilaku dalam 

kehidupan sehari-hari di masyarakat dan dalam hubungan dengan 

politik ditentukan dari cara memahami hubungan orang kristen 

dengan pemerintah. 

 

Sikap Negatif 

 

Ada beberapa alasan mengapa orang kristen mempunyai 

sikap tidak perduli dengan hal-hal yang terkait dengan politik. Di 

sini hanya dibahas dua alasan: 

 

 

                                                 
23

  Haryatmo, p. 131. 
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Yesus tidak Berpolitik  

 

Banyak orang kristen tidak mau terlibat dalam politik dengan 

alasan bahwa mereka mengikuti teladan Kristus, yaitu tidak aktif 

dalam kepolitikan; di mana para rasul juga bertindak sama dengan 

Kristus. Bahkan dalam beberapa kesempatan Yesus berbicara keras 

berkenaan dengan pemerintah dan para pemimpin politik. Herodes 

disebut bagaikan ―seekor serigala‖(Luk. 3:32) dan katakan ―ragi 

Herodes‖ (Mark. 8:15). Dia menolak menjadi raja di dunia ini, 

sambil menyatakan kerajaanNya bukan dari dunia ini (Luk. 2:24-

27; Yoh. 6:15; 18:33-36). Namun harus diperhatikan bahwa Yesus 

bersikap seperti ini adalah disebabkan: Pertama, arah kecaman 

adalah kepada pemerintah yang menyalah gunakan kekuasaan, 

bukan kepada pemerintah itu sendiri. Kedua, Dia datang ke dunia 

bukan untuk melawan atau membantu pemerintah saat itu, Dia 

mempunyai agenda dan misi khusus untuk melaksanakan 

penyelamatan manusia, melalui penebusan dosa di kayu salib. 

Ketiga, Yesus mendirikan Kerajaan Allah, bukan kerajaan 

duniawi. 

 

Mendamaikan manusia dengan sesama manusia atau 

memberikan kesejahteraan itu memang penting, tetapi hanya 

bersifat sementara. Namun itu masih kurang penting dibandingkan 

pendamaian manusia dengan Allah, dan mempersiapkan mereka 

untuk kehidupan di rumah yang kekal. Jadi ada prioritas dalam 

kedatangan Kristus yang pertama di dalam dunia ini, karena itu 

Yesus memang tidak mencampuri urusan-urusan politik, bahkan 

juga para Rasul. Oleh karena itu ketiadaan keterlibatan Kristus 

dalam politik tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak melibatkan 

diri dalam politik, ―karena mengikuti teladan Kristus.‖ Untuk 

mengoreksi alasan tersebut, Robertson McQuilkin mengungkapkan 

dengan sangat tepat:  

‖First we must seek to establish why Jesus was uninvolved 

politically. Because Jesus and the apostle did not do 

something is no reason in itself that others should not do it. 

Whether we are to follow their example in this depends on 

the reasons for their abstinence. If those reasons apply to us 
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today, we also should refrain from involvement. If they do 

not apply, we are free to implement the principles of  

Scripture in our contemporary situation as best we can.‖ 
24

  
 

Yesus memang mempunyai misi khusus dengan kedatangan-

Nya ke dunia ini, kecuali itu situasi di jaman P.B. juga berbeda 

dengan dengan masa setelah itu. Apalagi pada masa kini, sehingga 

sikap maupun perilaku orang kristen saat ini, khususnya yang 

terkait dengan politik dapat memakai prinsip-prinsip dari Alkitab, 

bukan dari aksi spesifik. Prinsip itu lebih mempunyai kekuatan 

daripada aksi yang spesifik, sebab prinsip itu bersifat universal dan 

permanen, dapat dikenakan dalam semua budaya, jaman dan 

masyarakat; sedangkan tindakan yang spesifik tidak dapat 

dikenakan kepada situasi lain. Sebagai contoh, prinsip kasih atau 

keadilan, yang memang menjadi tema Alkitab, mereka dapat 

dikenakan dalam semua generasi dan dalam masyarakat di 

manapun. 

 

Apabila prinsip tersebut dikenakan kepada warga negara 

Indonesia yang kristen, maka dia mempunyai tanggung jawab 

untuk menyatakannya secara konkrit di  masyarakat di mana dia 

berada, termasuk dalam arena politik. Mengabaikan tanggung 

jawab tersebut dalam masyarakat, sama dengan mengabaikan belas 

kasihan dan keadilan yang menjadi tanggung jawabnya terhadap 

sesamanya.  

     

Politik itu Kotor 

 

Pada hari ini masih banyak orang kristen yang menilai bahwa 

politik adalah kegiatan kotor, sehingga bukan bagian dari 

kehidupan orang kristen apalagi terlibat di dalamnya. Seperti yang 

dicatat oleh  Tillman dari satu hasil jajak pendapat di Amerika, 

ternyata mayoritas rakyat Amerika memandang politik itu sebagai 

kegiatan kotor.
25

  

                                                 
24

  Robertson McQuilkin, Biblical Ethics, Wheaton: Tyndale House Publishers, 

1989, p. 453.  
25

  William M. Tillman, Jr., p. 127. 



JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 

 

80 

 

Sebenarnya di dalam dunia ini tidak ada yang tidak tercemar 

dosa, dalam pendidikan, bisnis, bahkan juga dalam gereja,  

termasuk tentunya di bidang politik. Memang banyak politisi yang 

berperilaku mengecewakan, bahkan dapat dipertanyakan 

tanggungjawabnya dari segi moral. Namun perlu dipertegas bahwa 

institusi politik dalam pengertian sebagai organisasi, dalam dirinya 

tidak melekat kekotoran tersebut. Ini dapat dilihat dari konstitusi 

negara, contohnya konstitusi negara Indonesia, tidak ada orang 

yang akan mengatakan konstitusi negara Indonesia itu bobrok. Jadi 

bila ada kekotoran dalam dunia politik itu lebih disebabkan oleh 

ketidakberesan dari para pelaku politiknya dalam melaksanakan 

tugasnya, bukan politik itu sendiri.  

 

Lebih jauh dapat diingatkan, bahwa apabila, orang-orang 

kristen menarik diri dari panggung politik sama sekali, maka terang 

Injilpun akan absen di arena politik, di mana tanggung jawab 

mereka sebagai garam dan terang dunia tidak terlaksana, dan 

menarik apa yang dikatakan oleh senator Mark Hatfield: 

―Orang kristen yang memakai alasan Allah tidak ingin dia 

berperan dalam politik karena di sana terlalu banyak orang-

orang yang lakukan kejahatan dalam pemerintahan adalah 

seperti seorang dokter kristen yang membalikkan punggung 

lalu pergi dalam satu daerah yang terkena wabah penyakit, 

dengan alasan terlalu banyak kuman di situ. Orang kristen 

yang mengatakan bahwa ia tidak masuk politik sebab dapat 

kehilangan iman adalah sama seperti tenaga medis yang 

mengatakan ia tidak mau menolong menyembuhkan 

manusia sebab ia takut ketularan penyakit mereka.‖
26

     

  

Perlu juga diingatkan bahwa dalam dunia ini apabila orang-

orang baik tidak mau terlibat di sana, maka yang akan terlibat 

adalah orang-orang jahat. Setiap orang kristen terpanggil untuk 

menjadi garam yang menembusi dunia yang busuk ini dan menjadi 

terang untuk menerangi tempat yang gelap ini. Yakobus 4:17 

mengingatkan bahwa, ―Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus 

                                                 
26

  John Eidsmoe, p. 57. 
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berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa.‖ Oleh karena 

itu, orang kristen memiliki kewajiban moral untuk terlibat di dalam 

dunia ini. 

 

Sikap Positif 

 

Di samping penerimaan negatif terhadap kehadiran 

pemerintah, tetapi juga ada orang kristen yang berpandangan 

positif. Sikap positif ini dinyatakan dengan: 

 

Mendukung Pemerintah 

 

Alkitab tidak banyak menyinggung berkenaan dengan politik, 

sebab memang tujuan penyataan Allah bukan untuk pembenahan 

kehidupan kemanusiaan secara politik, sehingga Firman Tuhan 

berkaitan dengan mendukung pemerintah atau tidak, juga bukan 

hal yang diutamakan. Tetapi ada beberapa bagian ayat Alkitab 

yang memberikan indikasi ke arah itu yang cukup jelas, seperti 

dalam I Tim. 2:1-3, orang kristen diminta mendoakan raja dan para 

pembesar, ini mengindikasikan perlunya orang Kristen mendukung 

pemerintah. Alkitab selalu mengajak pembacanya untuk menjalani 

kehidupan yang tulus, tidak pernah mengajarkan agar menjadi 

manusia munafik, atau omong kosong, maka apapun yang 

dikatakan, apalagi  didoakan itu harus dikonkritkan. Oleh karena 

itu dengan mewajibkan untuk mendoakan pemerintah, maka juga 

ada kewajiban secara moral bekerja atau melakukan sesuatu 

untuknya.   

 

Indikasi lain adalah apa yang diajarkan Yesus. Kata-kata 

Yesus ini diucapkan  dalam rangka menjawab pertanyaan orang 

Parisi berkenaan dengan membayar pajak bagi kaisar, yang 

sebenarnya dimaksudkan sebagai upaya mereka menjerat dan 

menjatuhkan Yesus, supaya ada alasan politik untuk menjebloskan 

Yesus ke dalam hukuman mati. Yesus menjawab,‖ Berikan pada 

Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada 

Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah‖  (Mark. 12:17). 

Di sini Yesus telah meletakkan fondasi yang baik untuk orang 
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kristen dalam keterlibatan dalam dua kerajaan, kerajaan dunia dan 

kerajaan Allah, di mana dalam kaitan dengan kerajaan dunia, orang 

kristen perlu memberikan dukungan nyata kepada Pemerintah. Di 

sini diberi  contoh, ―tindakan membayar pajak.‖ Tindakan itu 

berarti ikut aktif menyukseskan pembangunan bangsa, sebab 

pemerintah membutuhkan uang untuk biaya operasionilnya, 

membayar polisi, para hakim, karyawan kantor pemerintah, 

memperbaiki sarana jalan, membeli peralatan kantor, dan 

sebagainya. Tetapi dalam memberikan dukungan yang beraneka 

ragam itu kepada pemerintah, orang kristen tidak boleh lupa, 

bahwa dia juga warga kerajaan Allah, sehingga diperlukan adanya 

ketaatan kepada Allah secara mutlak. Oleh karena itu orang kristen 

perlu memberikan dukungan kepada pemerintah, tetapi tanpa harus 

mengorbankan ketaatan kepada Allah. 

 

Oleh karena itu agar menjadi efektif, dukungan harus 

diberikan secara tulus, bukan karena adanya kepentingan tertentu 

saja. Zakaria J. Ngelow mensinyalir bahwa: 

‖Gereja-gereja tidak sepenuhnya setia kepada panggilan 

profetisnya, ... Gereja baru sesekali bicara kalau menyangkut 

kepentingan langsungnya. Gereja mengamankan diri dalam 

kemitraan submisif dengan pemerintah, bukan kemitraan 

profetis. Maka untuk bekerjasama dengan semua golongan 

agama dalam panggilan profetis terhadap kekuasaan, gereja 

perlu melakukan pertobatan.
27

  

 

Tanpa dukungan yang tulus, yang mungkin dilakukan hanya 

karena ada agenda kepentingan khusus, maka gereja tidak akan 

mampu melaksanakan fungsinya sebagai terang dunia dan garam 

dunia, sebab akan selalu punya kecenderungan  mencari amannya 

saja, seperti disinyalir oleh Zakaria J. Ngelow. Bila membaca kitab 

Amos, maka tampak jelas ada ajakan mendukung pemerintah, 

tetapi juga ajakan untuk mempunyai daya kritis yang baik guna 

mampu mengoreksi Pemerintah. Begitu dia tidak melaksanakan 

fungsinya dengan baik, yang dalam wujud praktisnya saja mudah 

                                                 
27

  Zakaria J. Ngelow, Islam dan Kristen Dalam Politik Di Indonesia, Seminar 

Agama-Agama XV, Salatiga: 17-23 September 1995, p. 10. 
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dipantau, antara lain penegakan hukum dan hak asasi manusia. Jadi 

mendukung program pemerintah itu sangat penting sepanjang 

pemerintah itu bersih dan tidak korupsi, tetapi apabila sebaliknya, 

pemerintah harus dikoreksi atau bila perlu direformasi. 

 

Patriotisme 

 

Dalam Alkitab banyak dijumpai patriot-patriot bangsa, 

seperti Esther, Nehemia, bahkan dijumpai juga di kalangan para 

nabi, seperti Yeremia, yang begitu mengasihi negara dan 

bangsanya, Hosea dan seterusnya. Rupanya Allah inginkan adanya 

patriot-patriot di dalam setiap bangsa di dunia ini, mengapa? 

Karena Allah tahu bahwa Negara tidak dapat kuat atau 

menjalankan fungsinya dengan baik apabila tidak mendapat 

dukungan dari rakyat yang mengasihi bangsa dan negara. Oleh 

karena itu selalu dibutuhkan orang-orang yang mengasihi dan 

respek pada negaranya, orang kristen terpanggil untuk itu, tetapi di 

sini selalu ada bahaya, yaitu menjadi pembela negara secara buta. 

“Benar atau salah adalah negaraku?” Ini adalah nasionalisme 

yang sempit, sehingga tidak mampu mengkritisi perilaku 

pemerintah. Oleh karena itu William Tillman, mencoba 

menjelaskan pengertian istilah patriotik dan lebih memilih istilah 

ini dibanding istilah yang hampir sama pengertiannya yaitu 

nasionalis, 

―True patrioticism is authentic leadership and leadership 

demands loving criticism. Leadership are people who are 

constantly alert to safety and security of the group they are 

charged to lead. If the group seems determined to move in a 

direction that is dangerous and counterproductive, the true 

leader, the true patriot, is willing to stand up and face the 

resistance in the group consensus and courting public prais 

while the group rolls down the hill toward oblivion. 

Nationalist are people who feel that whatever their country 

does it. That kind of cicular logic is dangerous. When it 

becomes the basic of public policy, it can be catastrophic, 

especially when the public happens to be a superpower.
28

 

                                                 
28

  William L. Tillman Jr., pp. 132-133. 
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Negara membutuhkan patriot-patriot yang sejati, yaitu 

mereka yang mendukung secara tulus dan penuh kasih kepada 

negara, tetapi juga yang sungguh-sungguh mau dan mampu 

mengkritisi kebijakan dan jalannya roda pemerintahan, sebab dia 

punya prinsip yang jelas dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu 

orang kristen terpanggil menjadi patriot bangsa, yang diharapkan 

mampu menjadi pendukung pembangunan bangsa dan negara. Juga 

mampu melihat dengan kritis di mana roda pemerintahan 

dijalankan dengan baik dan  yang tidak baik, sehingga boleh 

berjalan terus atau  perlu pembenahan. 

 

Oleh sebab itu keterlibatan dalam politik harus diimbangi 

dalam keterlibatan teologis, sehingga ketaatan yang dilakukan 

orang kristen adalah ketaatan kritis selaku warga Kerajaan Allah. 

Dalam Rom. 13 di sana tampak jelas penampilan kekuasaan Allah, 

termasuk atas Pemerintah, sehingga orang kristen diminta 

mentaatinya. Tetapi pada saat terjadi pengagungan manusia dengan 

menjadikannya bersifat ilahi, seperti dalam Wahyu 13, dalam 

kecenderungan seperti ini negara mulai masuk dalam wewenang 

ilahi,  dia mentahbiskan diri sebagai lembaga yang harus ditaati 

secara religius dan mutlak. Dengan pengangkatan diri semacam ini, 

dia harus dilihat sebagai negara yang bersifat demonis, artinya 

ketaatan kepadanya tidak mungkin lagi dilakukan oleh umat 

Tuhan. Dengan situasi seperti inipun orang kristen harus tetap 

mengasihi negaranya, namun bukan dengan ketaatan buta, 

sehingga membuat orang kristen kehilangan kepekaan dan daya 

kritisnya.  

 

 

Penutup dan Kesimpulan 

 

 Manusia  memiliki dimensi-dimensi jasmani dan rohani, 

sehingga yang harus diurus juga berkenaan dengan dua macam 

dimensi tersebut. Oleh karena itu wujud keselamatan manusia 

dalam aspek rohani saja belum merupakan wujud ideal, sebab 

manusia  harus seutuhnya mengalami keselamatan. Bertolak dari 

pandangan terhadap keutuhan manusia ini, sikap tidak perduli 
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kepada relasi-relasi sosial tidak dapat dibenarkan. Tetapi perlu 

diingatkan bahwa keterlibatan sosial orang kristen tidak identik 

dengan penginjilan, sehingga tugas utama gereja tetap penginjilan 

yang berupa pewartaan Firman tentang Yesus Kristus Tuhan dan 

Penebus, kemudian gereja juga terpanggil melakukan pemuridan 

dan pembaptisan. Setelah ini mereka diajar melakukan segala 

sesuatu yang telah diperintahkan Tuhan, yaitu yang mencerminkan 

kehidupan sebagai umat yang baik dalam dunia ini. 

 

 

Pertimbangan Partisipasi 

 

Gereja perlu memberi perhatian untuk membina anggotanya 

agar faham tentang hak dan kewajiban mereka selaku warga negara 

yang baik, sehingga termotivasi untuk terlibat aktif dalam kegiatan 

masyarakat atau politik, atau pengabdian pada negara. Apalagi bagi 

mereka yang memang memiliki kemampuan berkarir dalam bidang 

kemasyarakatan dan politik. Masing-masing individu dapat 

mencari bidang pekerjaan yang menjadi panggilan dari Tuhan 

baginya yang sangat bervariasi itu. Kemungkinan dia terpanggil  

melayani di sekolah, melayani di pemerintahan, di lembaga 

pelayanan masyarakat seperti menjadi polisi, bahkan dalam 

jabatan-jabatan strategis seperti menjadi anggota dewan legislatif, 

yudikatif, serta eksekutif, baik yang di daerah maupun di pusat. 

 

Di sanalah  mereka berfungsi sebagai garam dunia dan terang 

dunia, dan mempunyai kesempatan seluas-luasnya dalam 

kapasitasnya masing-masing untuk mengejawantahkan ajaran dan 

norma dari Firman Tuhan ke dalam seluruh bentuk kehidupan 

nyata, termasuk ke dalam hukum positif.
29

 Memang jumlah orang 

kristen di negara ini secara keseluruhan termasuk golongan 

minoritas, namun kenyataan ini tidak mengurangi keberadaan 

kekristenan sebagai terang dunia dan garam dunia, di mana  segala 

sesuatu yang ditambahkan dengan unsur ini akan mengalami 

                                                 
29

  Hukum positif adalah hukum atau undang-undang yang berlaku di satu negara 

yang lengkap dengan disertai sangsi-sangsinya secara jelas, sehingga siapapun 

tanpa kecuali terikat pada hukum tersebut. 
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perubahan. Dengan kata lain, kehadiran orang kristen biarpun 

dalam jumlah yang relatif kecil diharapkan mampu membawa 

berkat, bahkan penyelamatan bangsa dari segala macam 

keterpurukan. J.E. Sahetapy menegaskan: 

―Gereja harus ingat, bahwa Gereja wajib pula berjalan dalam 

tapak kaki Kristus demi memperjuangkan nasib rakyat jelata, 

memperjuangkan keadilan, meniadakan diskriminasi dalam 

segala bentuk dan sifat apapun, memberantas kemiskinan 

dalam pelbagai manisfestasinya, meniadakan kesenjangan 

sosial, mengubah secara bijaksana struktur sosial yang dapat 

merusak nilai-nilai dan harkat manusia serta bagaimana 

memperjuangkan kesejahteraan demi hati rakyat yang damai 

sejahtera.‖
30

    

 

Orang kristen memang dalam posisi minoritas di negara ini, 

tetapi penegasan Sahetapy tersebut di atas perlu mendapat pehatian 

sepenuhnya untuk dihadirkan oleh orang-orang kristen di negara 

ini. Ada contoh menarik dalam Alkitab tentang kehadiran orang 

benar sebagai minoritas dalam satu kota  yang dapat menjadi berkat 

bagi mayoritas, bahkan menyelamatkan. Penduduk Sodom begitu 

jahat sehingga Allah akan menghukum, bahkan akan 

memusnahkan. Abraham mempersoalkan dengan Allah apakah 

orang benar yaitu Nuh sekeluarga akan dibinasakan bersama orang 

jahat, di mana keluarga Nuh merupakan minoritas yang berada di 

tengah-tengah komunitas yang mayoritas tetapi jahat itu. Ternyata 

Allah menyatakan akan menyanggupi tidak akan membinasakan 

kota tersebut, andaikata memang ada orang benar sebanyak 

sepuluh orang  saja, jumlah ini seperti permintaan Abraham kepada 

Allah.
31

 

                                                 
30

  J.E. Sahetapy, p. 104. Memang beliau berbicara seperti ini dalam kaitan 

dengan penegakan hukum, tetapi sebenarnya itu semua juga terkait erat dengan 

kehidupan bermasyarakat dan politik.  
31

  Permintaan Abraham kepada Allah untuk tidak membinasakan Sodom 

dimulai dari pengandaian keberadaan lima puluh orang benar di sana, di mana 

Allah mengabulkan permintaan tersebut, kemudian ditawar lagi menjadi empat 

puluh orang yang juga dikabulkan oleh Allah. Abraham turunkan lagi 

tawarannya menjadi tiga puluh, dua puluh, sampai yang terakhir adalah sampai 

pada jumlah yang sangat sedikit yaitu sepuluh orang benar -  Kej. 18:20-33.    
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Memang akhirnya penduduk Sodom mendapat hukuman, ini 

disebabkan ternyata orang yang benar di sana jumlahnya dibawah 

yang sudah disepakati, yaitu sepuluh orang. Tetapi dari contoh 

dalam Alkitab  tersebut seharusnya menyadarkan setiap orang 

kristen, bahwa betapa pentingnya keberadaan orang benar biarpun 

mungkin dalam jumlah yang kecil, kehadiran mereka dapat 

mempengaruhi kesejahteraan seluruh kota, daerah, propinsi, 

bahkan juga negara.  

 

Oleh sebab itu agar kehadirannya bermakna, orang kristen 

dituntut menjalani kehidupannya dengan penuh kesetiaan kepada 

Allah, menjadi kesaksian kebenaran Allah, sehingga dalam 

pengabdiannya pada negara mereka mempunyai tujuan yang jelas 

dan konsisten, yaitu ikut menciptakan pemerintah yang bersih, 

jujur, adil dan berwibawa, bukan terdorong oleh kepentingan 

pribadi atau golongan.    

 

 

Partisipasi Minimal 

 

Semua orang mempunyai panggilan dan beban yang tidak 

sama, sehingga tidak  semua orang harus berprofesi sama, tetapi 

juga tidak harus berperan serta secara khusus, seperti menjadi 

petugas pajak, polisi, anggota DPR, menteri negara, hakim dan 

sebagainya. Tetapi ada partisipasi  minimal, khususnya bagi orang 

kristen, antara lain menjadi warga negara yang baik, menjadi wajib 

pajak yang baik, ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat 

di lingkungan masing-masing, dan banyak kewajiban sehari-hari 

yang lain, termasuk ikut melaksanakan pesta demokrasi atau 

Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh negara. Khusus 

mengenai Pemilihan Umum, hal ini sering diabaikan karena kurang 

memahami manfaatnya dan pengaruhnya, sehingga disingkapi 

dengan sikap acuh tak acuh. Maka di bagian ini akan banyak 

disinggung tentang hak dan kewajiban orang kristen sebagai warga 

negara dalam Pemilihan Umum atau disingkat Pemilu.  
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Tujuan Pemilu yang utama adalah: pertama, melaksanakan 

kedaulatan rakyat; kedua, memberikan legitimasi dan membentuk 

Pemerintahan; ketiga, melakukan pengawasan dan pergantian 

pemerintahan. Ketiga hal ini terkait dengan Pemilu yang sebagai 

lembaga dan pelaksana proses politik bagi berlangsungnya sistim 

politik yang demokratis. Melalui Pemilu sebagai sarana demokrasi, 

rakyat melakukan kedaulatannya; mengawasi dan menilai 

Pemerintah atau Penguasa: berlanjut atau diganti. 

 

Dalam pesta demokrasi ini, terletak kesempatan baik untuk 

seluruh rakyat berpartisipasi dalam politik bagi negara dan 

bangsanya, yaitu menentukan apa yang akan terlaksana dan terjadi 

di negara ini, minimal selama 5 tahun ke depan. Rakyat berhak 

secara bebas, demokratis dan non diskriminatif mengikuti pemilu 

dalam arti pemungutan suara. Hak ini tidak hanya saat pemungutan 

suara, tetapi juga hak lainnya dalam rangka pemungutan suara, 

tetapi rakyat juga bebas untuk tidak menggunakan hak suaranya 

dalam pemilu, sebab tidak diwajibkaan mengikutinya. Tetapi 

bagaimana dengan orang kristen?  Bila dia orang kristen baik, dia 

tidak boleh menolak ikut serta dalam pesta demokrasi ini, sebab 

sudah seharusnya  ikut merasa bertanggung jawab atas terpilihnya 

para penyelenggara negara, sebab di tangan mereka itulah, apakah 

penyelenggaraan  negara dapat berlangsung baik atau sebaliknya.  

 

Banyak argumentasi yang dikemukakan oleh orang kristen 

sebagai pembelaan akan sikap pasifnya dalam kancah pemilihan 

umum. Salah satu alasan favorit adalah ―apakah artinya suara saya 

yang hanya satu orang ini, dibandingkan sekian juta pemilih yang 

lain‖, untuk mereka yang mempunyai perasaan pesimis ini perlu 

mendengarkan apa yang dikatakan oleh Robertson McQuilkin, dia 

mengutip dari artikel The Presbyterian Journal, terbitan 27 Januari 

1971:
 
 

―Dalam musim gugur tahun 1842, Madison Marsh terpilih 

menjadi anggota  State Legislator dari negara bagian Indiana 

oleh karena kelebihan satu suara. Kelebihan suara itu datang 

dari seorang yang bernama Henry Shoemacher yang pergi 

mengendarai kuda 12 mil ke tempat kotak pemungutan suara. 
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Anggota Legislator ini bertanggung jawab memilih Senator 

Amerika Serikat. Edward A.Hannegan terpilih menjadi 

Senator oleh karena kelebihan satu suara  dan suara tersebut 

didapatnya dari Madison Marsh. Dalam tahun 1846 muncul 

perseteruan antara Amerika Serikat dengan Meksiko. Perang 

dengan Meksiko dinyatakan melalui pemungutan suara 

dalam Senat, di mana keputusan perang tersebut diambil 

hanya karena menang satu suara,   suara tersebut  datang dari  

Senator Hannegan. Kemudian Amerika memenangkan 

perang tersebut dengan hasilnya, membawa daerah Barat 

daya Amerika dalam negara kesatuan, yang sekarang menjadi 

Texas, California, Idaho dan Oregon. Satu suara bisa 

membuat perbedaan.‖
 32

 
 

Andaikata yang satu suara itu tidak melaksanakan hak 

pilihnya, maka sejarah akan berbeda. ―Satu suara mampu membuat 

perbedaan‖, jadi biarpun satu suara saja ternyata perannya begitu 

penting, dia dapat menjadi penentu dari apa yang terjadi dan akan 

terjadi. Oleh sebab itu kewajiban orang kristen adalah melakukan 

apa yang seharusnya dilakukan sebagai warga negara yang kristen, 

masalah hasilnya seperti apa, itu hal yang lain, tetapi perlu 

didoakan dan diserahkan kepada Tuhan yang empunya negara, 

penduduknya dan segala seluk beluk urusan yang terdapat di sana. 

Tentunya yang dipanjatkan dalam doa adalah harapan agar 

terbentuk pimpinan dan penyelenggara negara yang mampu 

mengemban amanat dari Allah untuk dapat mewujudkan 

pemerintahan yang bersih, mewujudkan keadilan, kejujuran, tidak 

korup serta mampu memberikan kesejahteraan masyarakat. 

 

 

Kesimpulan 

 

Mendukung dan mengkritisi pemerintah itu positif, dua hal 

yang harus berimbang, tetapi sering orang punya kecenderungan 

lebih banyak mengkritik dibandingkan mendukung, bahkan ada 

                                                 
32

  Robertson McQuilkin, Biblical Ethics, Tyndale House Publishers, Wheaton, 

Illinois, 1989, p. 465.  
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yang cenderung hanya mengkritik saja, jelas ini sikap yang tidak 

fair, khususnya bila diri sendiri ternyata tidak peduli dan tidak mau 

tahu dengan kancah perpolitikan apalagi berpartisipasi. Ketidak 

pedulian dengan politik itu sebenarnya mempunyai arti orang 

tersebut bersedia menerima apapun yang terjadi di atas bumi di 

mana dia berpijak atau di negara di mana dia menjalani 

kehidupannya. Artinya biarpun yang  terjadi itu sangat buruk, 

akibat perpolitikan yang amburadul, yang mungkin muncul  dalam 

bentuk KKN, tidak adanya keadilan, tindak kejahatan, 

ketidaktertiban, ketidakberesan dan banyak hal lain yang tidak 

membuat hidupnya nyaman dan tenang, orang tersebut harus 

bersedia menerimanya sebagai konsekuensi dari 

ketidakpeduliannya, bukan mengkritik. 

 

Orang kristen seharusnya menyadari bahwa kehadirannya di 

tengah-tengah masyarakat sangat diperlukan, bahkan lebih terasa 

diperlukan dengan kenyataan penekanan orientasi dari Gereja 

Reformasi yaitu ‗Sola Sciptura’. Dengan orientasi orang kristen 

‗hanya Firman Tuhan‘  partisipasinya menjadi begitu dibutuhkan, 

sebab dapat memberi harapan untuk  memberi pengaruhnya pada 

orientasi politik yang jelas, yaitu pada pemerintahan dan kuasa 

Allah. Di sinilah ada harapan terwujudnya secara nyata 

kesejahteraan bagi masyarakat, dan keadilan Allah bagi seluruh 

rakyat, seperti yang dikatakan oleh Eka Darmaputra: 

―Menaklukkan diri ke bawah Firman dan kuasa Allah, justru 

berarti mempunyai kejernihan untuk membedakan mana 

negara yang jahat dan mana yang baik, sistim politik mana 

yang baik dan mana yang buruk, mana ketertiban dan mana 

kekacauan, mana kebebasan dan mana anarkhi, mana 

pemerintah yang sehat dan mana tirani.‖
33

  

 

Memang dunia ini bukan surga, bila di surga memang tidak 

ada kejahatan, di sana selalu penuh dengan kebaikan. Tetapi lain 

dengan dunia, dunia itu gelap, penuh dengan ketidakberesan, 

kejahatan. Tetapi tugas gereja adalah hadir di sana, berada di 

                                                 
33

  Eka Darmaputra, Karl Bath Tentang Gereja Dan Negara, Majalah Teologi 

Indonesia, Setia, No.3, 1985/1986, pp. 28-29. 
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tengah-tengah mereka, sebagai  garam dunia dan terang dunia, dan 

ini berarti bukan tidak berbuat apapun, melainkan berperan aktif, 

hadir dalam semua aspek kehidupan. Dan memang keterlibatan 

gereja sebagai institusi dan orang kristen sebagai individu dalam 

kehidupan nyata di dunia ini, termasuk urusan politik adalah 

sebagai konsekuensi sebagai umat Tuhan dan mentaati  serta 

melaksanakan Firman Tuhan. 
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BASIC ASPECTS OF THE CHRISTIAN-CALVINIST 

ENVIRONMENTAL ETHICS: IN THE PERSPECTIVE 

OF THE KINGDOM OF GOD
1
 

 

Yasunori Ichikawa 

 

 

Human Beings and the Worlds in the Kingdom Perspective 

 

   

e have to consider the basic aspects of the environmental 

ethics from the Christian-Calvinist point of view.
2
  It would 

                                                 
1
 Mengingat keterbatasan halaman dalam jurnal ini, maka tulisan dari Yasunori 

Ichikawa ini merupakan bagian akhir dari keseluruhan paper yang ada, karena 

bagian ini berbicara secara langsung dalam perspektif etika kerajaan Allah 

mengenai pengelolaan dunia ciptaan Allah. Dalam bagian awal paper ini,  

Ichikawa telah membahas berbagai macam pandangan dari beberapa filsuf 

tentang pengelolaan dunia ciptaan Allah. Juga dibahas secara khusus pandangan 

dari Lynn White, seorang sejarahwan dari Los Angeles yang mengkritik 

kekristenan sebagai pelopor dari kerusakan lingkungan. Ichikawa membantah 

pandangan Lynn White dan beberapa pandangan filsuf tersebut dalam beberapa 

segi, meskipun tidak semuanya dibantah karena ada dari pikiran mereka juga 

penting dalam mengakses relasi manusia dengan dunia. Meskipun demikian, 

Ichikawa lebih menggunakan pandangan Herman Dooyeweerd dalam 

argumentasi Calvinistiknya tentang relasi antara manusia dengan dunia 

disekitarnya seperti nampak dalam footnote dibawah ini.     
2
 For this purpose, we will employ Herman Dooyeweerd's Philosophical 

Anthropology.  He was a Dutch jurist and philosopher (1894-1976) who 

critically succeeded the thought of Abraham Kuyper (1837-1920), a well-known 

Dutch pastor, theologian, church reformer, journalist, social reformer, 

congressman, and prime minister. Kuyper's Calvinism was often called Neo-

Calvinism for his enormous efforts to construct Calvinism not only as a 

particular theological system and ecclesiastical heritage, but primarily a 

Christian life and worldview with which Christians/Calvinists see all the spheres 

of the whole world and human society as belonging to the sovereign Ruler of 

creation, Jesus Christ, the risen Lord.  His theological/philosophical thought is 

characterized by the "sphere-sovereignty" by which he meant that each sphere--

church, state, family, etc--of human life and human society had its own (relative) 

sovereignty in such a way that it must not interfered by any other spheres, and 

that Jesus Christ alone had overall sovereignty for the entire world. Dooyeweerd 

developed Kuyper's thought to a Christian philosophy as a theoretical total view 

W 
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be fair to say that the "kingdom of God" is regarded today as the 

most fundamental, overall perspective for understanding any theme 

in any field of study from the Biblical, Christian point of view.  

God's kingdom is the central theme of the entire Bible, the ultimate 

goal of the human and the world's history, and the highest good and 

hope of all Christians, ranging from creation through redemption to 

consummation. 

  

Almost all scholars, without regard to academic schools or 

church denominations, appeal to this central theme when, from a 

Christian perspective, they study the significance and function of 

church, worship, missions, education, diaconal work, academic 

activity, art, politics, economics, and so on in the present 

dispensation.  But the question to be asked here is how to 

understand the kingdom concretely.  Since, the idea of kingdom of 

God is, philosophically speaking, a transcendental idea, it cannot 

be theoretically or conceptually known in its totality.
3
  Such an idea 

can only be approximated.  As is obvious, "God" who is absolute, 

infinite, eternal, and universal cannot be, by definition, 

exhaustively grasped by human beings who are finite, relative, 

limited, and conditioned.  This applies to his kingdom.  Whatever 

can be known of God and His kingdom, the knowledge is always 

partial, provisional, modifiable, never total, final, or complete. 

 

A Study of the idea of kingdom of God naturally requires of 

us all sorts of investigations in the fields of biblical, historical, 

systematic (or dogmatic), and practical theologies.  But it is beyond 

our capacity and our purpose here to study the idea of the 

"kingdom" as such.
4
  Here suffice it to say that the kingdom of God 

                                                                                                              
of created reality.  His philosophy is called the Philosophy of the Cosmonomic 

Idea (or Law Idea)--"law" in the sense of the Divine order for the creation 

(cosmos). Today it finds wide acceptance with modifications and corrections all 

over the world, especially in North America, the Netherlands, and South Africa. 
3
 As to God's kingdom as a transcendental idea, see H. Dooyeweerd's teaching in 

A New Critique of Theoretical Thought, Philadelphia: Presbyterian and 

Reformed, 1969 [1st 1953], 1: 24,57; 2: 303-305. Hereafter cited by NC. 
4
 I once discussed four basic aspects of an understanding of God's kingdom in 

relation to its significance to the theology of mission.  They are the history of 
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is His overall, sovereign, and gracious rule of the entire creation in 

Jesus Christ through the Holy Spirit.  And, we will see the basic 

implications of this idea in connection with our present purpose. 

 

Human beings and the World in Creation: Human Beings As 

Manager of and Partner with Nature 

 

Although God's kingdom as his sovereign rule began with 

His creation of the heavens and the earth, His creation of human 

beings was an indispensable, decisive moment for the historical 

advancement and eschatological fulfillment of His kingdom.  

Human beings rule the world, and they subject themselves to God.  

In this manner, God's rule was to extend to human beings, and 

through them, to the world which He had put under them.  Human 

beings can rule the world because they are spiritual, personal 

beings, made in "God's image." 

 

A human being is unitary, total, and relational, according to 

the Reformed theological and philosophical thought.  The unity of 

humanity is expressed in the inseparability of soul and body.  This 

inseparability consists of a double relation between soul and body.  

On the one hand, the personal unity (unitedness) of all human 

functions and acts lies solely in soul or ego which is the religious 

center or spiritual radix of a human existence.
5
  On the other hand, 

the concrete expressions of these human functions and acts are 

                                                                                                              
salvation in terms of God's covenant of grace (a diachronic aspect of 

understanding mission in the kingdom perspective), the theistic view of Christ's 

universal kingship in terms of sphere-sovereignty (a synchronic aspect), the 

Pneumatological approach in the cadre of the economical Trinity (a 

transcendental aspect), and the contextualization with ecumenical awareness (a 

realistic aspect).  Y. Ichikawa, A Theology of Mission in the Perspective of the 

Kingdom of God: As a Task of the Reformed Theology, in Reformed Theology, 

Kobe Reformed Theological Seminary, 25 (1997): 172-208, 26 (1999): 100-30, 

27 (2000): 52-72, respectively. 
5
 For Dooyeweerd, "soul," "heart," and "spirit" are synonymous and 

interchangeable.  "Ego" here is not Descartes' "thinking ego" which is falsely 

identified with the essence or center of a human being by him, but the ego in 

religious sufficiency which cannot be exhausted by logical, theoretical thinking. 
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made possible only through body.  They are necessarily bodily 

functions and acts. 

 

The totality of a human being is manifested in a variety of 

expressions of those human functions and also in his or her 

historical self-realization.  The relationality of a human being is 

evident in his or her natural and intended relations to other persons, 

to the community, to nature, and to God.  It is crucial to note that 

the humans were so created as to have their intrinsic relations with 

nature as well as to God and to one another.  Their relationship to 

nature is a priori and irrevocable.  In this sense, a human being is 

an "in-the-world-being" (J. A. Heyns),
6
 or "in-millieu-being" (W. 

H. Velema).
7
 

 

Humans both coexist with nature as creature, and rule it as 

personal creature.  This rule is to conserve and to care for nature--

which is, Biblically precisely speaking, not natura (nature) but 

creatura (creature), that which was created and is sustained by the 

Divine order as the personal will of God--and to develop its 

possibility (potential resources) to actuality (manifest 

achievements).  Culture is nothing less than utilizing the resources 

in creation and thereby making its potentialities reality new-form-

giving activities by human beings to God's potentials in creation.  

But, as stated above, since human beings are God's image, then 

their obedience to God is a fundamental condition for their 

authentic rule of creation.  The human being, having communion 

with God and ruling nature, therefore, can be called "Homo 

Analogicus," (analogical man) or "Homo Imaginis Dei"
8
 (man of 

                                                 
6
 J.A. Heyns, Dogmatiek, Pretoria: NG Kerkboekhandel, 1978, pp. 135.  Heyns 

apparently employs Heidegger's term in his own usage. 
7
 Although Velema does not use this term as such, he points that humans are in 

inseparable relation to the milieu in a double sense of the latter--nature and 

culture, referring to Manenchijn.  Cf. J. van Genderen and W.H. Velema, 

Beknopte Gereformeerde Dogmatiek, Kampen: J.H. Kok, 1992, pp. 346ff.   
8
 I owe the "Analogia Imaginis Dei" to Paul Tillich apart from his own usage of 

it and its context.  He refers to this when he discusses, over against the well-

known analogia entis (Thomas Aquinas), how to discourse on God who can 

ultimately known only indirectly and symbolically.  But I find the term as such 
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God's image). Heyns even says that a human person is God's image 

in his (her) being and also in his ruling the world.  He (She) images 

God therein.
9
 

 

Manifestation of God's Kingdom in Human Society 

 

According to the New Testament, the kingdom of God is 

"not yet" complete until the day of Christ's return on the one hand, 

but nevertheless, on the other hand, it is "already" present reality 

here and now because of Christ's once-for-all redemption and the 

Holy Spirit's continuing indwelling.  This realized kingdom of God 

is now powerfully expanding not only to individuals and churches 

through mission works, but even to all human society, though 

slowly, through organization and reformation of social and cultural 

works in different spheres by Christians' endeavors to apply the 

Biblical principles to those spheres. 

      

God's kingdom in itself is transcendent reality that cannot be 

reduced to created reality including human life.  It cannot be 

immanent--present in an immanentistic sense--in earthly affairs.  

But, nonetheless, it does break in upon the entire creation and rule 

it--an individual's life, society, all peoples, human history, and 

nature.  The authentic Christianity, especially Calvinism, is in 

conflict with gnosticism which tends to depreciate reality of the 

world and to separate believers from social "secular" affairs.  The 

kingdom of God, while still transcendent above and never 

immanent in created reality, is yet realized in the world and the 

human affairs. Thus, it is also transcendental reality. 

 

Herman Dooyeweerd explains this state of affairs by 

designating the transcendent kingdom of God as "ecclesia 

invisibilis" (invisible church) and the transcendental kingdom of 

                                                                                                              
interesting and even pertinent in our present context.  Paul Tillich, Systematic 

Theology, Chicago: The Univ. of Chicago, 1975 [1st 1957], 2:115. 
9
 Heyns, op. cit., pp. 126-27. 
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God as "ecclesia visibilis" (visible church) respectively.
10

  To say 

that God's kingdom now is "visible" does not mean that it has 

transformed itself into worship service, church institution, 

Christian organizations, or any other specific form of Christian 

activities because the kingdom is still a transcendent reality in 

itself.  These latter phenomena are certainly part of the kingdom 

and specific forms of its temporal, earthly expression.  But none of 

them can be identified with the kingdom itself. 

 

The present visibility of the kingdom means that it is manifest 

in whole human society including all its spheres and all human 

lives and works therein.  "Society" here is not a particular, limited, 

natural or cultural form or area of human life such as state, nation, 

country, (local) community, company, etc.  According to 

Dooyeweerd, society is not one sphere side by side with church, 

state, family, and others, but a total world including and consisting 

of all of them.  He compares the concept of society to the 

"Umwelt" (circumstance, environment) which literally means the 

surrounding world. 

 

Johan Heyns, in the like manner, says that society is the 

temporal mode of the kingdom and societal relations are its forms 

of earthly expression.  According to Heyns, the kingdom of God is 

not only the eschatological goal of the Christian ethics, but also and 

essentially its protological (creational) starting point.  It is the 

normative cadre, the interpretative cadre, the practical, active 

                                                 
10

 Ecclesia (church, congregation, assembly, etc.) and basileia (kingdom, kingly 

reign, etc.) are never identified nor mutually exchangeable in the New 

Testament, though they are closely connected with each other.  Dooyeweerd, 

however, knowing this well, employs these terms often used by the Reformers to 

criticize the then Roman Catholic identification of herself with the kingdom of 

God as though she was the sole earthly manifestation of the latter.  For 

Dooyeweerd, the transcendent kingdom, ecclesia invisibilis, by and after Christ's 

redemption, is manifested as ecclesia visibilis in human society, which is far 

broader than, and hence includes as its central member, the church institution.  

Dooyeweerd, NC, 3: 534-35. 
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cadre, and the concrete social cadre for the reference of the human 

life and acts.
11

 

 

Society for Dooyeweerd is just the surrounding world in 

which alone we human beings can survive.  Society in this sense 

has as a wide connotation as nature in relation to human living.  

Although, generally speaking, society retains highly culturally 

associated connotation in distinction to nature, yet society and 

nature refer to each other, forming an a priori, pre-experiential 

condition for human beings.  God's kingdom as his ongoing rule in 

its visibility is quite unthinkable or abstract without seriously 

taking into account human society as the locus of its 

manifestation.
12

 

 

The Basic Structure of Created Reality 

 

The Modal Structure and Its Aspects 

 

The kingdom of God manifests itself in human society with 

its various forms, and extends itself further to the whole world.  

The created world as such is sustained by the Divine creation-

                                                 
11

 J.A. Heyns, Theologiese Etiek, 2/1, Pretoria: NG Kerkboekhandel, 1986, pp. 

38-39. 
12

 One may easily be provoked by Dooyeweerd's and Heyn's statements to say 

critically that what is implied in them is the Western-centered view of 

Christianity and its relation to human society, culture, and history.  It would 

hardly tempt non-western thinkers to optimistically identify the kingdom with 

their non-(even anti-) Christian society.  But neither Dooyeweerd nor Heyns 

mistake in identifying the two, knowing that there remain sins and weaknesses in 

present human society, both West and non-West, until Christ's return.  

Nonetheless, they seriously take into account the total range of God's creation, 

pervasive effects of sin, and the universal validity of Christ's redemption, and the 

ultimate power of consummation.  This is why they and many others in the 

Calvinist tradition are bold enough to see society as the fundamental locus of the 

manifestation of God's kingdom.  This is essentially connected with the 

Reformed doctrine of God's double revelation in Scripture and in creation 

through natural laws (which are really creation-order), human society and 

history, and individual consciences.  I prefer creation(al) revelation to natural or 

general revelation. 
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order, through which God is revealing His steadfast will.  It is 

frequently emphasized that human beings are in solidarity with 

nature in which their corporeality mediates between them and the 

world.  However, the emphasis remains less meaningful, not to say 

meaningless, unless and until actuality of the solidarity is 

explicated: What is the universal structure of created reality as a 

whole, and what is the specific structure of a human being therein?  

How is the unique human structure incorporated into and based 

upon the general structure of creation?  It seems to me that Herman 

Dooyeweerd's philosophical anthropology sheds light on these 

important questions from the Reformed, Calvinistic point of view.  

It is not possible or necessary to refer to it in detail, but is sufficient 

to introduce it in relation to the present issue.
13

 

 

God created the entire reality as "temporal"--i.e. in time, of 

time, subject to time--being.  He created the world as time, rather 

than to say in time.  As is frequently misunderstood, time is not a 

sort of pre-existent framework within which God created 

everything, much less a priori condition to which even God 

himself is bound. No, time itself was created, though it is not a 

particular, specific entity.  It is rather the dimension and quality 

that penetrate into all the created realities and fundamentally 

qualify them just as such, as time-bound.  It can also be said that 

time is a fundamental, transcendental mode by which all created 

beings exist.  For Dooyeweerd, being "created" is basically 

identical with being "temporal." 

 

This temporal reality, integral and coherent, has and shows 

forth a rich diversity in many ways.  In our daily life, we 

experience this created reality as a whole in a pre-theoretical, naive 

experience.  But, it is discovered through theoretical reflection of 

thinking that the created reality contains a variety of aspects of the 

dimension or mode of time.  Those aspects are fifteen. According 

                                                 
13

 There are many questions and critiques to Dooyeweerd's philosophy in its 

deatils among his adherents, needless to say his opponents.  But mention cannot 

be made of them here.  Suffice to say that there were development and 

modification in Dooyeweerd himself. 
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to Dooyeweerd, they are number, space, movement, energy, 

organic life, sense (or emotion), logic, history (form-giving), 

language (symbolization), social intercourse, economy (frugality), 

harmony, law (retribution), moral (love), and faith (certitude).  

These are not concrete, specific entities--things, events, persons, 

relations, phenomena, and so on.  They are not concrete "what."  

All of them are inherently contained in each and every entity and 

do function therein.  To give an example, a person has a faith-

aspect, and faith functions in him or her subjectively, so the person 

can believe something as certain without preceding verification, 

whether he or she is a Christian or not.  Likewise, a stone has a 

faith-aspect, and faith functions objectively here, so the stone itself 

cannot believe anything, but it can be believed by people, for 

instance, as worthwhile to archaeological discovery (the difference 

between subjective and objective functions will be mentioned of 

later in a due place). 

 

So, those fifteen terms signify "how."  They are the modes of 

temporality or creatureliness of all created beings from inanimate 

things to human beings.  Those are called "aspects" in terms of 

objective reference to them as the inherent mode of created reality, 

and they are also called "functions" in terms of the subjective 

reference to them in relation to human beings.  These aspects or 

functions are the "modes" of time, or are the aspects or functions of 

the modality of time.  Hence, Dooyeweerd calls them the "modal 

aspects" or the "modal functions."  The structure with this modal 

aspects or functions is called the "modal structure." 

 

The order of sequence of these aspects in the modal structure 

is not arbitrary but so consistent that the preceding aspects form the 

indispensable foundation for the later aspects and their functions 

(retrospective analogy on the part of the later aspects), and the later 

aspects enrich and deepen the preceding aspects' original meanings 

(anticipatory analogy on the part of preceding aspects).
14

 

                                                 
14

 Dooyeweerd's argumentation here concerning the modal structure of temporal 

reality with its diverse aspects and their mutual relations is developed in detail in 
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The Three "Kingdoms" in the Created World and Human Society 

 

As Dooyeweerd sees, the whole world created by God has the 

four basic, largest categories, called "kingdom," namely, the 

inanimate kingdom, the vegetable kingdom, animal kingdom, and 

human society.  Each of them is the basic group or sphere that has 

its own structure and cannot be changed or transformed to 

something else.  This kingdom is called a "radical type," indicating 

that it has its own "radix" (root) that identifies the structure of the 

kingdom.  The radical structure of the kingdom guarantees the 

kingdom's identity as such.  Dooyeweerd calls this structure the 

"individuality-structure," (some people prefer "identity" structure 

to Dooyeweerd's).  Each and every entity--person, stone, flower, 

church, state, etc.--also has its individuality structure by which it 

remains itself. 

      

Then, how are the modal structure and the individuality-

structure related to each other?  According to Dooyeweerd, the 

entities belonging to the inanimate kingdom--stone, water, car, etc.-

-can function as subject only in the first four modal aspects--form 

the numerical to physico-chemical aspects.  But they can function 

only as object in the remaining aspects--from the sensory to the 

faith aspects.  For example, there is one car before me, and it surely 

has many characteristics described numerically--500 kg., 3 m. long 

and 2 m. wide.  It occupies a certain space.  It moves fast or slow.  

It also has physico-chemically explicated features--fuel is burnt and 

give impetus to the car. But the car cannot feel good.  It can be "felt 

good" by the person who drives it.  The car may be nice in terms of 

economic or aesthetic value. But this value or (e)valuation is not 

the car's active, subjective function but its passive, objective 

function, given by the related persons.  Of the four modal aspects 

in which an inanimate thing can subjectively function, the last one 

is called the "qualifying aspect."  So, the qualifying aspect of the 

inanimate kingdom is the physico-chemical aspect. 

                                                                                                              
his NC, vol. 2.  See especially Part 1, The General Theory of Modal Spheres, pp. 

3-426. 
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Next, the plants belonging to the vegetable kingdom can 

function as subject from the first until the fifth aspects.  A plant is 

"living" by metabolism, and organic life is a new characteristic not 

seen in an inanimate thing.  Thus, the qualifying aspect of the 

vegetable kingdom is the biotic aspect. Then, what belong to the 

animal kingdom can function subjectively in the sixth aspect as 

well as the preceding five aspects.  An animal has sensory 

functions--feel, hear, see, respond, move--although the functions 

differ from lower animals to higher ones.  The sensory aspect is the 

qualifying aspect of the animal kingdom.  The individuality-

structure of each kingdom (radical type) is determined by the 

respective qualifying aspect.  Due to the difference of the 

qualifying aspect, there is no transformation or "evolution" across 

the boundary between the kingdoms.
15

 

 

Remember here on the one hand that all the aspects together 

form one and the same modality of time, and are recognized as 

such through a theoretical reflection on and analysis of temporal 

reality given and experienced as a whole in the naive experience.  

Also recall on the other hand that the preceding aspects form the 

indispensable foundation for the later aspects for the latter's 

existences and functions.  This state of affairs already clearly 

implies that the inanimate kingdom is a prerequisite for the 

vegetable kingdom, and the latter in its turn is a necessary 

condition for the animal kingdom.  Sunshine, air, water, etc. are 

definitely necessary for plants' thick growth, and this latter is 

indispensable for animals' abundant inhabitation. 

 

Uniqueness of Human Society 

 

Now, what about human society?  According to Dooyeweerd, 

human society has no qualifying function.  Humans can function in 

all the aspects as a subject.  The biotic aspect demarcate the 

                                                 
15

 The theory of the individuality-structure of temporal reality in general is 

taught in his NC, vol. 3, especially, in Part 1, The Structures of Individuality of 

Temporal Things, pp. 3-153. 
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inanimate things and all the living things, and the sensory aspect 

divides plants and animals.  But what distinguishes in principle the 

human beings from all the others?  Is it the seventh aspect, namely 

the logical aspect? Or, rather, is it the last aspect, the faith-aspect?  

It can be said that either of these aspects does so.  But it is equally 

true that it is not either of them alone that does it.  All the aspects 

from the logical to the faith aspects fundamentally distinguish the 

humans from the other creatures, while the humans shares the 

preceding aspects as subject with the others, depending on the 

latter's respective qualifying aspect.  This means the human beings 

does not have a single qualifying aspect.  So, the individuality-

structure of human society does not have a typical qualifying 

aspect.
16

 

 

This leads us further to consider the relationship of the 

individuality-structure of human society with that of the three 

kingdoms.
17

  Here suffice to say that all the aspects in which the 

humans alone can function as subject do presuppose all the 

preceding aspects where the other beings function as subject.  

When this state of affairs is applied to the relation between them, it 

necessarily lead to conclude that human beings need all the other 

creatures for their existence and welfare. 

 

The Human Individuality-Structure: Four Basic Structures 

 

In accordance with Scripture, Dooyeweerd stresses the soul-

body unity and totality of the human existence (cf. Gen. 2:7).  

According to Dooeyweerd, a human being does not have body, but 

is body. Body is a human being himself or herself in terms of his or 

her temporal appearance with his or her own specific structure.  

Likewise, a human being does not have soul, but is soul.  Soul is a 

                                                 
16

 The individuality-structure of human society as a whole is dealt with in his 

NC, vol. 3, Part 2, Structures of Individuality of temporal Human Society, 

especially in the first two chapters, pp. 157-376. 
17

 The Dooyeweerd's argumentation presented in sections 3-5 is the main points 

in his philosophical anthropology developed in NC, vol. 3, Introductio to the 

Theory of the Enkaptic Inter-Structural Interlacements,  pp. 627-780. 
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human being himself or herself in terms of his or her radical unity 

of the diverse bodily functions in the heart, the religious center, the 

spiritual root of his or her personal existence.
18

 

 

Dooyeweerd says that the human body contains the four 

structures. To mention from the bottom, the first is the material (or 

inanimate) structure, whose qualifying aspect is the physico-

chemical aspect.  The second one is the vegetable structure, whose 

qualifying aspect is the biotic aspect. The third structure is the 

animal structure, and its qualifying aspect is the sensory aspect.  

Upon these three structures or by way of including these three, a 

human being has the fourth structure, which Dooyeweerd calls the 

act-structure.  The act-structure is unique to a human being. 

 

However, in distinction from the preceding three structures, 

the act-structure lacks the qualifying aspect.  It is important to 

know that in the first six aspects, from the numerical to the sensory 

aspects, a human will cannot be free from them.  In other words, a 

human being, in his/her inanimate, vegetable, and animal 

structures, cannot do anything other than subject himself/herself to 

the unique and specific law of each of those six modal aspects.  But 

in all the logical and the post-logical aspects, a human being can 

obey or disobey the laws of the modal aspects.  For example, his or 

her discourse can be intelligible by obeying the laws of logic.  But 

he or she may also be illogical by disobeying the logical laws.  This 

latter case is not a negation of the logical aspect itself, but a misuse 

of the laws or disobedience to them.  Human beings can, and really 

                                                 
18

 It is quite common, even established, among contemporary theologians to 

stress the inseparability between body and soul.  Karl Barth, while still 

maintaining the priority of soul over body, once expressed the soul-body relation 

as their "mutual belongingness" (die Zusammengehörigkeit).  K. Barth, Die 

Kirchliche Dogmatik, Zürig: Evangelische Verlage, 1959, Ⅲ/2: 500.  This may 

be said a permanently relevant description of the human soul-body relation. 

Nevertheless, I do not know until now a single theologian who has given us a 

concrete description of the coherence between soul and body, and a specific, 

detailed analysis of the aspects or functions of the corporeal modality inherently 

present in human beings. In the situation like this, Dooyeweerd teachings 

deserve appreciative and critical appraisals.  
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do, disobey the laws of the faith-aspect so that many people believe 

in false "gods." But they can believe in true God, obeying the laws 

of the faith-aspect.  To become a Christian does not mean that a 

non-Christian is given a new function of faith which he/she 

previously lacked, but that his/her faith-function, already present in 

him/her is renewed so that he/she may be truly subject to the laws 

of the faith aspect. 

 

Commonness and Difference between Human Beings and 

Nature 

 

Human beings have the four basic structures in their 

corporeality.  They have the common characteristics to the 

inanimate materials, plants, and animals in the preceding three 

structures in terms of the subjective modal functions.  Firmly based 

upon this, they have and display the distinctively human 

characteristics by freewill acts in the act-structure where human 

beings alone are the subject.  Moreover, the entire corporeality with 

the different structures and modal functions finds unity in the heart, 

the religious center of the human spiritual existence, the seat of 

God's image in the human being. 

 

It is not the case, as is easily misunderstood, that the body, 

falsely identified as material, functions mechanically in the 

inanimate, the vegetable, and the animal structures, subject to the 

laws of the first six aspects, while the soul, simply identified as 

spiritual, works freely in the act-structure, accommodated to the 

laws of the logical and the post-logical aspects.  It is the case that 

the human soul and body in the unity function in all the four 

structures and in all the modal aspects with the difference between 

their functioning without free will in the first three structures and 

their functioning with free will in the last structure. 

 

In the light of Dooyeweerd's view mentioned above, we can 

rightly understand why human corporeality mediates human beings 

and nature, and why human beings are in solidarity with nature and 

yet have the uniqueness which cannot be reduced to it.  His 
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teachings on the human corporeal structure and on human society 

surrounded by the three non-human "kingdoms" as its environment 

will also help us see the moment of truth and at the same time the 

weaknesses in the contemporary theories on the animal liberation 

and the rights of natural things.
19

 

 

Breadth of Human Community: Inter-Generation 

Responsibility 

 

Additionally, the idea of the rights of future generations--

thus, our responsibility for them--will be justified by Dooyeweerd's 

teaching.  Human beings form and live in the community before 

they live as individual persons.  Martyn Buber, a Jewish 

philosopher, once pointed out the importance of the "I-thou" 

relation as a-the true human relation over against a degenerate "I-

it" relation.  The former is the relation in which the two persons 

stand as person to each other, while the latter relation is that in 

which one sees the other as his instrument.  Here one does not call 

the other "you" but "he/she."  Dooyeweerd, taking moment of truth 

in Buber's teaching, sees this significant "I-thou" relation first 

between God and the human beings as the community (or as his 

people).  Then, this relation is applied to the mutual relations 

among people.  The former is the precondition for the latter.  The 

human "we" stand before God as Divine "Thou."  Based upon this, 

individual persons stand to one another in the "I-thou" relation 

within the "we" community.
20

 

                                                 
19

 Ottfried Schwartz and Alexander Pechmann are critical of such rectionary 

contemporary tendencies as an equalization of human beings and nature or an 

advocacy of eco-centrism to replace anthropocentrism.  They certainly reject the 

anthropocentrism in the sense of the modern Western rationalism together with 

its by products of utilitarianism--nature is at human disposal--and 

instrumentalism--nature is human beings' instrument.  But they emphasize the 

human capability and responsibility of cultural formation, and propose another 

anthropocentrism in the right sense as a basic position for environmental ethics.  

Ottfried Schwarz & Alexander von Pechmann, Der Global Verstrickte Mensch: 

Neues Handeln aus Anthropozentrischer Verantwortung, Darmstadt: 

Wissenschaftliche Buch-gesellschaft, 1995, SS. 17-20, 47-63, 157-160. 
20

 Dooyeweerd, NC, 1:60. 
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Now, this "we" community began with God's creation of 

human beings as his order, and hence, after the perversion due to 

the fall, is renewed by Christ's redemption, and carried through the 

salvation-history toward its fulfillment.  Therefore, the human 

community does not only have a synchronic width, but also 

diachronic extension through generations.  God's kingdom as His 

sovereign rule already began with creation before the fall.  The rule 

was expected to advance through the human historical 

administration--development and conservation--of creation toward 

the glorification of God at its ultimate fulfillment.  Therefore, the 

Divine calling of human beings does give to people in any 

generation the responsibility for proper cultural activities to 

keeping the welfare of the environment for the sake of coming 

generations. 

 

Interrelations within the Earth-Environment 

 

We saw above some of Dooyeweerd's philosophical 

anthropology that pertains to the structure of a human being and its 

relation to the structures of the temporal world as one of the 

Christian views.  Here, out of a direct concern for the environment 

itself, we will see the basic characteristics of the earthly 

environment according to the study report, The Just Stewardship of 

Land and Creation, published by the Reformed Ecumenical 

Council in 1996.  These characteristics are designated as "Seven 

Provisions of Creator."
21

 

       

First of all, there is the earth's energy exchange with the sun.  

The earth receives enormous radiation of energy from the sun that 

would overheat it.  But by radiating energy back into space, the 

earth avoids being overheated, and its temperature is stabilized.  

The sunrays are not only beneficial for supporting life and global 

circulation of air and water.  But they are also lethal to life, 

containing the ultraviolet radiation.  However, the gaseous 

envelope of the earth, called the "ozone layer" or "ozone shield," is 

                                                 
21

 Calvin B. DeWitt, ed., The Just Stewardship of Land and Creation, Grand 

Rapids: The Reformed Ecumenical Council, 1996, pp. 4-16. 
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protecting the living beings' DNA and the non-living beings' 

molecules. 

 

Secondly, there is soil and land building.  Soils naturally--

without human cultivation--build and develop.  There are the 

mechanism in the soils themselves that gets better and richer, 

responding to climate, rainfall, and the soil organisms.  It can 

happen that bare landscapes and even bare rock develop for a long 

time to support a rich and diverse fabric of living things. 

 

Thirdly, there are cycling and recycling in ecosystem 

functions.  Carbon dioxide breathed out by human beings and 

animals, great and small, enters the atmosphere and are later taken 

by plants.  And through the photosynthesis, oxygen is emitted and 

then absorbed by animals.  This process is repeated--the carbon 

cycle.  Besides, there is food chain consisting in absorption and 

emission among microbes, plants, and animals.  There is also water 

cycling due to rainfall and evaporation. 

 

In the forth place, there are water purification systems of the 

biosphere.  The process of percolation is that some water--rainfall 

and drained water--is percolated through the soil to the 

groundwater below, which in turn supplies the flowing springs for 

the wetlands, lakes, and ravines.  There is also the process of 

evapotranspiration (ET) that some water is returned to the air by 

evaporation from the surfaces of water, land, and organisms and 

from transpiration through the pores of leaves.  Still another 

purification is caused by brooks and streams.  These flowing 

waters and their living inhabitants remove the impurities. So, by 

the time water moves a few miles down, the impurities put in the 

up-streams are largely removed. 

 

In the fifth place, there are fruitfulness and abundant life in 

the whole creation.  There are innumerable kinds of species and 

seemingly infinite variety of life on the earth.  At the mid-twentieth 

century, it was thought that there were about one million different 

kinds of living creatures.  But, today, it is believed that there is 
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something between five million and forty million species of living 

things on the earth.  Each of these species, despite of the dangers it 

faces though its life cycle, persists generation after generation by 

the procreative and adaptive capacity. 

 

In the sixth place, there are global circulations of water and 

air.  Due to the 23 1/2 tilt of the earth's axis and to the earth's daily 

rotation, the earth is unequally heated by the sun's energy from 

season to season, from place to place.  This produces temperature 

gradients that drive the flows of water and air from place to place.  

This is basic to the earth's atmospheric and oceanic circulations 

within the constraints of land masses and mountain ranges.  The 

global circulations are really the ventilation system of the 

biosphere. 

 

Lastly, but not least, in the seventh place, the REC report 

importantly points out the human ability to learn from creation.  

We are endowed with the ability to learn from the world so that we 

must more fully probe, investigate, and represent the world God 

created, including necessarily the modification of our 

understanding and representation of it.  However, what we must 

learn of primarily is not the world itself but the One Who created 

and sustains it. 

 

The seven provisions in creation, mentioned above, are God's 

providential governance of and blessings for the earth.  God 

himself sustains the harmony and balance within the activities of 

the earth.  This is the "economy" in the truest sense of the word--

the Divine economy, which is the norm for the human cultivation 

of the earth, including economic activity. 

 

The Creator, in a most marvelous provision for us and all 

people, has given us minds and nurturing cultures that allow us to 

imagine and know how the world works, and beyond this is the 

God-given provision that we can use what we have in mind to act 
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on our knowledge.  We human beings have been granted the ability 

to know Creation and to act upon that knowledge.
22

 

Human Beings in Solidarity with and in Control of the 

Environment: A Biblical Consideration 

  

The Place of Man in Creation 

 

As we have already seen above, human beings as God's 

image have the privilege and duty to take care of God's creation, 

but they in turn must subject themselves to God, the Creator and 

the Law-Giver.  We also noted that human beings' submission to 

God is the most indispensable to their true care for the creation 

which is their environment as well as the object of their 

governance.  We must not deify or idolize the world on the one 

hand, nor must we enslave or exploit it for our own sake on the 

other.  For this, we must also understand that the world is not 

simply "nature," but essentially the "creation," that which God 

sovereignly created.
23

 

 

The Chinese characters that describe "nature" literally signify 

self-existence or self-support, implying that the entire universe 

exists and moves by itself, in itself, and of itself.  It is 

understandable that "nature" in this sense is easily believed or 

identified as "God" in a pantheistic way in many oriental countries.  

But this is anti-Biblical view of the universe or nature. 

 

Human beings are God's image in their entirety--their being, 

their knowledge, and their action.  Human beings' relation to the 

creation is nothing more or less than their (co)habitation in it (Gen. 

                                                 
22

 Ibid., p.16.  It is to be remarked, in addition, that the REC study report also 

points out and warns against the "Seven Degeneration of the Creation," into 

which we cannot go here--1) land conversion and habitat destruction, 2) species 

extinctions, 3) land degradation, 4) resource conversion and wastes and hazards 

production, 5) global toxification [origina], 6) alteration of planetary exchange, 

and 7) human and cultural degradation.  Ibid., pp. 72-84. 
23

 Georg Scherer, Welt: Natur oder Schöpfung? Darmstadt: Wissenschaftliche 

Buchgesell-schaft, 1990, SS. 18-20. 
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2:8-9).  In this are included the historical unfolding of the 

creational givens in developed cultural forms (Gen. 1:26,28; 2:21; 

cf. 4:20), and the preservation of the Divine order of creation (Gen. 

2:15).  Human beings' "dominion" over the creation is thus their 

habitation in and cohabitation with the creation which are to be 

enriched by their cultivation and preservation of the creation.  This 

is God's original creational will for human beings who are His 

image. 

 

Human Beings and the Environment in Redemption 

 

As the redemption by Jesus Christ is the restoration and 

establishment of the creation in principle, the creational, 

protological perspective for the relation between human beings and 

the creation as their environment is valid. 

 

The scope of the concept of "Sabbath" in the Old Testament 

extends to the entire world created by God.  The covenant with 

Noah was the promise of conserving the whole world by the 

Creator Himself, and was the foundation for the later history of 

redemption of God's people which in turn pointed forward to the 

redemption of all the peoples in the world.  One of the new factors 

of this covenant was that God allowed human beings to eat 

animals.  This reassured human beings' dominion over animals--in 

the kingdom of God after the consummation, eating animals would 

not be seen.  The law which is the concrete content of the covenant 

of grace--the Gospel in one word!--with Israel commands the rest 

even for the land (Ex. 23:11; Lev. 25:4-5,11), and the food for 

animals (Ex. 23:11; Lev.25:6; Deut. 25:4). Thus, people are 

required of merciful and responsible management of the other 

creatures. Further, the image of restoration and permanent 

establishment of the creation is used in the eschatological 

prophecies (Is. 11:6-9). 

 

In the New Testament is drawn Christ's redemption as the 

fulfillment of the new heavens and new earth, and this is the 
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ultimate restoration and completion of God's works of creation 

(Rom. 8:11ff., 1Pet. 3:13, Rev. 21:1ff.). 

 

Environmental Ethics in the Creation-Redemption Perspective:  

As a Mission Task 

 

The question of environmental ethics is also a missionary task 

for Christians, because its treatment is based on the central theme 

of the kingdom of God from the Christian perspective, and thus 

necessarily leads to our call to be carried out with faith in God's 

promise and as the goal of our eschatological hope.  The kingdom 

of God is powerfully advanced by way of all the lives and works of 

God's people toward its final completion through the history of 

salvation from generation to generation.  However, it does not 

come to the completion automatically on the extended line of God's 

people's works.  Although we must make maximum efforts to serve 

to the furtherance of God's kingdom, including the preservation of 

the environment, the eschatological fulfillment of the kingdom as 

such depends solely upon God himself.  The consummation of the 

salvation history is God's sovereign act.  Therefore, when we 

proclaim the Gospel, we must also tell people as its integral part 

that they should respect, learn, and appreciate the laws of creation 

as God's self-revelation, integrating and modifying the 

achievements thus far.  This should also entail a necessary change 

of our life style.  For instance, we must avoid waste of natural 

resources.  We should also avoid too much luxurious life. 
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Ringkasan:  

 

Aspek Dasar dari Etika Lingkungan dalam Perspektif 

Kerajaan Allah dari Sudut Pandang Calvinistik/Theologia 

Reformatoris 

 

 

elasi antara manusia dengan dunia di sekitarnya ada dalam 

perspektif Kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah suatu 

realitas yang transenden dan transedental dalam kehidupan 

manusia. Dikatakan transenden karena kerajaan Allah tidak akan 

pernah dicapai dalam upaya manusia dan manusia tidak akan 

pernah memahaminya secara sempurna sampai kedatangan Kristus 

yang kedua kali. Meskipun demikian kerajaan Allah itu adalah juga 

transendental yang berarti bahwa kerajaan Allah itu telah 

direalisasikan pada hari ini dalam hidup manusia karena karya 

penebusan Kristus melalui pekerjaan Roh Kudus yang berkarya 

dalam hidup manusia. Karena itu dengan perkataan lain, kerajaan 

Allah ada dalam aspek ―not yet‖ dan aspek ―already;‖ atau dalam 

bahasa Herman Doyeweerd kerajaan Allah yang transenden disebut 

"ecclesia invisibilis" (=gereja yang tidak kelihatan), dan kerajaan 

Allah yang transendental disebut sebagai  "ecclesia visibilis" 

(=gereja yang kelihatan). 

  

Di dalam perspektif kerajaan Allah yang telah disebutkan 

diatas memberikan implikasi serius bagi manusia khususnya orang 

percaya dalam mengelola dunia ciptaan Allah. Tidak bisa tidak, 

mandat kebudayaan yang diberikan Allah kepada manusia harus 

dilaksanakan dengan bertanggung jawab sebagai seorang 

penatalayan dan manager yang setia yang membawa jati diri 

sebagai gambar Allah dalam kerajaan-Nya.   

 

Manusia adalah partner dengan alam di sekitarnya. Alam 

semesta bukan untuk dieksploitasi demi untuk memenuhi nafsu 

keserakahan manusia. Melainkan alam semesta harus dipelihara 

dan dijaga dalam segala keseimbangan ekosistimnya. Disinilah 

letak tugas manusia yang hakiki untuk menaklukkan bumi. 

R 
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Manusia harus ada dalam relasi yang harmonis dengan alam 

sekitarnya. Relasi ini adalah relasi yang bersifat apriori dan tidak 

dapat dibalikkan yang mana relasi manusia dengan Allah, sesama 

dan dunianya menjadi relasi yang saling terkait satu dengan yang 

lain karena memang manusia adalah ―in-the-world-being‖ atau in-

millieu-being.‖ Dalam realitas kerajaan Allah ini, menurut Herman 

Doyeweerd—Ichikawa mengacu pandangan Doyeweerd sebagai 

titik pandangannya dalam diskusi tentang topik diatas—ada tiga 

―kerajaan‖ kecil—kerajaan materi, tumbuh-tumbuhan, dan 

hewan—dan manusia. Dan masing-masing kerajaan yang disusun 

secara bertahap dari bawah untuk memberikan prasyarat bagi 

kerajaan berikutnya.  

 

Memang harus diakui bahwa meskipun manusia adalah 

partner dengan alam semesta di sekitarnya, manusia memiliki 

keunikan khusus. Doyeweerd sangat menekankan totalitas dan 

kesatuan tubuh-jiwa dari eksistensi manusia (Kejadian 2:7); 

―human being is body and human being is soul‖ bukannya ―human 

being has body‖ atau ―human being has soul.‖ Tubuh manusia 

memiliki empat struktur yakni: struktur materi—yang mana aspek 

kualifikasinya adalah aspek psiko-kimiawi, struktur tumbuhan—

yang mana aspek kualifikasinya adalah hidup, struktur hewani—

yang mana aspek kualifikasinya adalah aspek sensori dan struktur 

tindakan (act structure) yang menjadi keunikan manusia karena 

manusia sajalah yang memiliki struktur ini. Ketika Doyeweerd 

menyebutkan aspek-aspek dalam realitas ciptaan seperti yang telah 

disebutkan beberapa bagian sebelumnya, ia memang membagi 

varietas aspek ini dalam realitas ciptaan sebanyak 15 aspek yakni: 

bilangan, ruang, gerakan, energi, kehidupan organis, rasa (emosi), 

logika, sejarah (pemberian bentuk–form), bahasa (simbolisasi), 

hubungan sosial, ekonomi harmoni, hukum (retribusi), moral (cinta 

kasih) dan iman (kepastian). Melalui aspek ini Doyeweerd hendak 

menunjukkan bahwa ada kesatuan sebenarnya antara manusia 

dengan semesta di sekitarnya, dimana kesatuan ini seharusnya 

membawa manusia dalam relasi yang harmonis dan bersifat 

solidaritas dengan alam sekitarnya. Solidaritas ini dibawa dalam 

refleksi hubungan dengan Allah yang pertama sebagai dasar dalam 
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mewujudkan tanggung jawab atas dunia ciptaan Allah. Jikalau 

manusia berpikir dalam perspektif ini, maka tentu saja akan 

berkurang tingkat eksploitatif manusia atas alam semesta sehingga 

mereka dapat menggunakan hasil alam namun juga merawatnya 

dan melakukan tugas peremajaan terus demi untuk generasi 

selanjutnya. Upaya pemeliharaan alam semesta ini bukan hanya 

untuk hari ini tetapi karena kita telah berhutang dengan generasi 

masa lalu dan memiliki tanggung jawab besar untuk generasi 

berikutnya, khususnya bagi anak dan cucu kita. Lestarikanlah dunia 

ciptaan Allah dalam kerangka pemeliharaan dan pengelolaan yang 

benar. Deus Summum Bonum.     

 

Mariani Febriana 
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Tinjauan Buku 

 

Judul Buku :  From Exegesis to Exposition 

Pengarang : Robert B. Chisholm, Jr. 

Penerbit : Grand Rapids: Baker Books 

Tahun Terbit :  2002 

Halaman :  304 

 

Tinjauan  : 

 

 Buku ini adalah suatu panduan praktis penggunaan bahasa 

Ibrani dalam menafsirkan dan memberitakan Perjanjian Lama. 

Buku ini sangat penting bagi mereka yang mau berupaya 

mempraktekkan pengetahuan bahasa Ibrani dalam penyelidikan 

dan pemberitaan Perjanjian Lama. 

  

 Dalam pendidikan Teologia, mata kuliah bahasa Ibrani masih 

sering diragukan manfaatnya. Hal ini dapat disebabkan oleh karena 

pengajaran bahasa Ibrani masih sebatas studi bahasa dan kurang 

terkait langsung sebagai langkah persiapan khotbah. Penulis 

berpendapat bahwa pengetahuan bahasa Ibrani merupakan sesuatu 

yang hakiki bagi mereka yang ingin berkhotbah dan mengajar 

Perjanjian Lama (p. 7). Selanjutnya ia menambahkan: ―Studi dalam 

teks asli akan menghasilkan keakuratan penyelidikan dan 

kedalaman teologis yang sangat berguna bagi pelayanan dan 

pertumbuhan rohani‖ (p. 8).  

 

 Dalam buku ini Chisholm, Jr. mengungkapkan seluk beluk 

tahap-tahap penafsiran, seperti analisa teks, penyelidikan kata, 

sintaks bahasa Ibrani, penafsiran narasi dan puisi, analisa bentuk 

sastra, hasil penggabungan penyelidikan dan pengaplikasiannya. Ia 

juga memaparkan alat-alat bantu yang terbaik bagi penafsiran (p. 

12). 

 

 Bab 3 yang memaparkan analisa teks nampaknya terlalu 

singkat dan kurang memberikan prinsip-prinsip dasar dalam 

melakukan analisa teks, sehingga bagi yang ingin lebih memahami 



JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 

 

118 

analisa teks perlu untuk membaca buku-buku lain. Bab 4 

memberikan tuntunan yang baik bagi mereka yang melakukan 

penyelidikan kata, sehingga mereka dapat terhindar dari 

pemahaman yang keliru. Memperhatikan jumlah halaman yang 

digunakan dalam buku ini, dapat dikatakan bahwa tekanan buku ini 

ada pada bab 5, 6 dan 7. Bab 5 memberikan pokok-pokok utama 

yang penting dalam sintaks bahasa Ibrani yang perlu dikuasai 

dalam memahami kalimat-kalimat dalam bahasa Ibrani. Bab 6 dan 

7 memberikan garis besar struktur dasar dan analisa bentuk sastra 

narasi dan puisi Ibrani. Untuk membaca bab 5-7  ini dibutuhkan 

pengetahuan bahasa Ibrani yang memadai, sehingga manfaat yang 

maksimal dapat dirasakan. Bab 8 merupakan petunjuk dalam 

mengabungkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan. Gambaran 

yang digunakan adalah memperhatikan hutan, masuk ke dalam 

pepohonan, lalu memperhatikan dan meneliti tanamannya, 

kemudian kembali ke pepohonan dan memperhatikan kembali 

hutan itu. Jadi dapat dilihat pergerakan dari yang umum menuju 

kepada yang detail dan kembali kepada yang umum. Sedangkan 

bab 9 merupakan suatu upaya untuk menghadirkan berita 

Perjanjian Lama dalam situasi kontemporer. Chisholm, Jr. 

menekankan pentingnya menghargai dan menghadirkan apa yang 

merupakan inti berita dari bagian yang diselidiki dan bukannya 

memasukkan hal-hal dari luar ke dalam teks. Sedangkan bab 10 

berupa latihan-latihan dalam mempraktekkan tahap-tahap 

penyelidikan yang telah dijelaskan dalam bagian-bagian 

sebelumnya. 

 

 Dalam membaca dan memahami buku ini diperlukan 

pengetahuan yang cukup tentang bahasa Ibrani dan keseriusan 

dalam mengikuti dan memahami apa yang dipaparkan oleh penulis. 

Secara umum buku ini sangat baik dan cocok untuk digunakan bagi 

mata kuliah Eksegese Perjanjian Lama. Tiap langkah penafsiran 

yang diuraikan tidak bertele-tele, tetapi singkat, padat dan disertai 

contoh yang baik. Dengan membaca dan mempraktekkan langkah-

langkah eksegetis dalam buku ini, seseorang akan mempunyai 

pengetahuan dan ketrampilan yang baik dalam menafsirkan teks-

teks Perjanjian Lama. Buku ini diterbitkan pada tahun 1998 dan 
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terbitan tahun 2002 merupakan cetakan ketiga, sehingga dapat 

dikatakan bahwa untuk jenis karya seperti ini buku ini terhitung 

cukup laris dan digemari. 

 

 

Sia Kok Sin  
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Judul Buku :  The Post Christian Mind  

  (Pemikiran Pasca-Kristen) 

Pengarang : Harry Blamires  

Penerbit : Penerbit Momentum-Surabaya 

Tahun Terbit :  2003 

Halaman :   209 

 

Tinjauan : 

 

Istilah ―Pasca-Kristen‖ merupakan suatu istilah yang 

digunakan untuk menunjuk kepada suatu era merosotnya dominasi 

dan kejayaan kekristenan. Istilah ini lahir dalam konteks 

kekristenan di dunia Barat, sedangkan banyak ahli yang masih 

memperdebatkan apakah istilah ini cocok dalam konteks 

kekristenan di Asia, Afrika dan Amerika Latin di mana kekristenan 

terus berkembang.  

 

Buku ini mencoba untuk mengkritisi pola pikir masa kini 

yang disebut oleh penulis sebagai pola pikir paska-Kristen. Pola 

pikir ini berupaya menggeser pola pikir dan batasan-batasan yang 

lahir dari iman kristiani. Dalam buku ini, Harry Blamires berupaya 

untuk menunjuk berbagai prakonsepsi yang mendasari sikap-sikap 

kontemporer populer dan sekaligus bagaimana mereka berlawanan 

dengan iman Kristen (p. 3). Ia mengajak orang Kristen untuk 

mawas terhadap bahaya rembesan pola pikir ini dalam Gereja (p.  

7), dan melawan pola pikir ini dengan menghadirkan pola pikir 

Kristen. 

 

Dalam bagian pertama buku ini, penulis menunjukkan 

beberapa ciri pola pemikiran  paska-Kristen, seperti relativisme, 

menolak objektivisme dan menekankan subyektivisme, 

mendiskreditkan doktrin-doktrin dasar Kristen, meragukan pola-

pola penalaran tradisional, penekanan kepada emosi, dll (pp. 1-10). 

Sedangkan bagian-bagian selanjutnya penulis membahas 

bagaimana ciri pola pemikiran tersebut dalam pelbagai segi 
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kehidupan manusia, di antaranya seperti hak, keluarga, pernikahan 

dan perceraian, moralitas, nilai-nilai, yang lama dan yang baru, 

keindahan tubuh, demokrasi, ekonomi, gerakan kembali ke alam, 

dll. 

 

Dalam kaitan dengan topik ―keluarga,‖  Blamires 

mengungkapkan makin lemahnya konsep keluarga monogami dan 

makin berkembangnya penerimaan masyarakat akan poligami. 

Blamires menyatakan: ‖Tidak seorangpun mengkhotbahkan 

monogami seumur hidup secara eksplisit dengan kata-kata. Tetapi 

media Barat menjalankan tugas mengkhotbahkan poligami berseri 

dengan menampilkan contoh perbuatan orang yang terkenal, sukses 

dan diidolakan.‖ (p. 33). Konsep Kristiani yang menegaskan 

kesetiaan di dalam pernikahan dan pemeliharaan keluarga dibuat 

terlihat angkuh dan menghakimi.‖ (p. 35). Saat ini liberalisme 

sedang berjaya dengan menganggap bahwa ada perceraian yang 

tidak mengorbankan seorangpun, bukan kesalahan siapapun, 

bahkan anak-anak seolah-olah tak terkorbankan oleh karena 

perceraian (p. 37). 

 

Ketika membicarakan tentang nilai-nilai, Blamires 

mengingatkan bahaya relativisme dalam pemikiran paska-Kristen 

dengan mengungkapkan bahwa pemikiran paska-Kristen berupaya 

untuk merelatifkan apapun yang tetap, apapun yang kukuh, apapun 

yang merepresentasikan hal yang mutlak dan transenden di dalam 

presaposisi-presaposisi yang mendasari peradaban Kristen (p. 74). 

 

Dalam topik ―Yang Lama dan yang  Baru‖, ia 

mengingatkan kecenderungan masa kini untuk membuang yang 

lama dan menerima mentah-mentah yang baru. Trend-trend baru 

harus diterima dan disokong (p. 79). Blamires juga melihat adanya 

kecenderungan rohaniwan dan orang Kristen untuk meninggalkan 

pola ibadah tradisional dan menggantikannya dengan yang 

kontemporer, oleh karena didasari pemikiran bahwa yang baru itu 

pasti lebih baik daripada yang lama. 
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Dalam topik ―Kebebasan Berekspresi‖, Blamires menyoroti 

perkembangan seni di mana kebebasan berekspresi ditekankan 

begitu rupa sekalipun bertentangan norma-norma yang berlaku. 

Ada ―patung Perawan Maria yang terbungkus kondom‖ (karya 

Tania Kovats), cetakan di salju yang dibuat dengan air seninya 

sendiri (karya Helen Chadwick), dll (pp. 160-161). 

 

Dalam bagian kesimpulan Blamires mengungkapkan sesuatu 

yang menarik, yaitu manifesto pemikiran paska-Kristen. 

Di mana terdapat nilai obyektif, biarlah itu disubyektifkan. 

Di mana terdapat kemutlakan, biarlah itu direlatifkan. 

Di mana terdapat isyarat akan transendensi, biarlah itu ditiadakan. 

Di mana terdapat struktur, moral maupun sosial,  

biarlah itu dikacaukan. 

Di mana terdapat tradisi, biarlah itu didiskreditkan. 

Di mana terdapat perbedaan, biarlah itu dibuang. 

Di mana terdapat batasan, biarlah itu dihapuskan. 

Di mana terdapat kontras, biarlah itu dicampurbaurkan. 

Di mana terdapat kontradiksi, biarlah itu dipadukan (pp. 205-206). 

 

Walaupun mungkin bagi sebagian orang buku ini dapat 

dikategorikan ―sangat‖ konservatif, namun buku ini sangat berguna 

bagi kita untuk mengevaluasi pola pemikiran kita. Dapat saja 

secara tidak sadar pola pemikiran kita telah terembesi oleh pola 

pemikiran paska-Kristen? Buku ini akan menolong kita dalam 

mengevaluasi secara kritis trend-trend pemikiran kontemporer dan 

mengingatkan kita untuk tetap teguh dalam nilai-nilai kristiani. 

 

 

Sia Kok Sin  
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Judul Buku :  Menikmati Panggilan di Ladang-Nya 

Pengarang : H.B. London dan Neil B. Wiseman 

Penerbit : Yayasan ANDI-Yogyakarta 

Tahun Terbit :  2003 

Halaman :  272 

 

Tinjauan : 

 

Buku ini sangat praktis karena memuat hal-hal yang 

diperlukan dalam pelayanan penggembalaan yang mungkin tidak 

atau kurang didapat dari bangku sekolah teologi sekalipun. H.B. 

London telah melayani sebagai pendeta selama 31 tahun sebelum 

akhirnya bergabung dengan ―Fokus Pada Keluarga‖ yang di 

dalamnya ada Dr. James Dobson dan Neil B. Wiseman yang adalah 

seorang profesor dalam bidang penggembalaan pastoral di 

Nazarene Bible College di Colorado Springs. Selama 20 tahun 

melayani dalam lembaga kependetaan. 

 

Pelayanan penggembalaan adalah sebuah panggilan yang 

harus jelas. Dalam pengantarnya diungkapkan satu pernyataan 

yang menarik dan dalam untuk direnungkan, yaitu ―kesehatan 

menyatukan dokter dan para pasien. Keadilan menyatukan 

pengacara dan para klien. Belajar menyatukan guru dan para siswa. 

Kasih adalah kekuatan menghidupkan yang menyatukan pendeta 

dan jemaat.‖ Pelayanan penggembalaan selain sebagai panggilan 

juga sebagai seni yang harus dimiliki oleh yang melakukannya. 

Seni mengaplikasikan kasih Kristus dalam semua lapisan yang ada 

pada gereja yang sedemikian heterogen dan membutuhkan daya 

juang yang tinggi. 

 

Menjadi seorang gembala yang dapat diterima dengan baik 

membutuhkan pembuktian diri. Hal-hal yang harus dibuktikan 

antara lain: Integritas: Satunya kata dan perbuatan adalah modal 

besar yang harus dimiliki oleh seorang gembala apabila ia ingin 

dipercaya oleh jemaat. Hubungan: Seorang gembala harus bisa 
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membangun sebuah hubungan yang tulus dengan setiap jemaat 

yang ada lewat kehadiran yang nyata dalam kehidupan yang ada. 

Menghargai: Seorang gembala harus dapat menghargai keberadaan 

jemaat yang ada dengan melayani mereka sebaik mungkin, bukan 

memanfaatkan, bukan memanipulasi atau melecehkan. 

 

Keluarga menjadi bagian yang tidak boleh dikorbankan 

dalam pelayanan sebagai seorang gembala. Keluarga harus 

mendapat tempat yang seimbang dalam kehidupan seorang 

gembala jemaat. Keluarga adalah basis dukungan awal yang sangat 

penting bagi seorang gembala. 

 

Seorang gembala dituntut memiliki hubungan pribadi yang 

intim dengan sang Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. 

Kekudusan hidup menjadi segalanya dalam hidup seorang 

gembala. Kekudusan hidup akan membawa seorang gembala dalam 

posisi yang penuh dengan kekuatan. 

 

Seorang gembala adalah seorang yang dapat menjadi rekan 

yang baik bagi teman sepelayanan. Sebagai gembala harus dapat 

merangkul rekan-rekan yang bekerja bersamanya, sekalipun ada 

perbedaan di sana sini. 

 

Buku ini sangat memberikan inspirasi bagi yang terlibat atau 

sedang menggembalakan jemaat kecil atau besar. Ada banyak hal 

yang bisa direnungkan ulang bagi seorang yang melayani dalam 

gereja. Bagi yang sedang bergumul untuk menentukan ladang 

pelayanan, buku ini akan memberikan wawasan bagaimana 

sebenarnya pelayanan penggembalaan itu. Untuk kaum awam, 

buku ini akan memberikan hal-hal yang penting untuk memahami 

bagaimana pelayanan penggembalaan secara global. 

 

Buku ini merupakan kesaksian pengalaman pelayanan 

penggembalaan yang unik. Secara umum buku ini sangat 

memberikan manfaat, tetapi tetap dibutuhkan pertanyaan-

pertanyaan yang kritis dari pembacanya. Dengan pengalaman yang 
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begitu nyata dari para penulis akan menolong pembaca untuk 

menjadi bijaksana dalam menjalankan hidup dan pelayanan. 

 

 

Hadi Sugianto 
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