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CATATAN REDAKSI 
 
 

onflik dan kekerasan merupakan bagian yang seolah-olah 
tidak terpisahkan dalam perjalanan kehidupan manusia 

sepanjang zaman. Kekerasan dilakukan bukan hanya bagi mereka 
yang memiliki hubungan biologis yang jauh dengan mereka. 
Namun juga kekerasan dilakukan justru bagi mereka yang sangat 
dekat dengan mereka, baik dalam rumah tangga, gereja dan 
meluas secara masif dalam masyarakat. Tak pelak lagi, dunia 
sungguh diwarnai dengan berita-berita demikian hari ini. 
Kekerasan yang dilakukan manusia terhadap sesamanya bukan 
hanya sekedar bersifat fisik namun juga bersifat verbal; kekerasan 
yang bersifat rasial dan kekerasan yang menggunakan simbol-
simbol religius demi manifestasi puncak dari ego manusia. 

Kekerasan yang bersifat masif sungguh menggelisahkan 
hati semua umat manusia dan membuat bumi ini seolah – olah 
bukan lagi tempat dimana taburan kasih itu bersemi bagi sesama 
dalam persekutuan. Bumi yang merupakan panggung teater Allah 
menjadi kehilangan makna karena rusaknya manusia akibat 
terpisahnya hubungan manusia dengan sang Kelembutan itu, 
yaitu Allah. Manusia berusaha untuk mencari jalan 
penyelesaiannya. Berbagai macam pendekatan dilakukan untuk 
menyelesaikan konflik dan kekerasan, namun harapan tersebut 
terkadang tinggal kenangan dan bahkan semakin jauh dari 
jangkauan kita. 

Memang jikalau masing-masing manusia menyelesaikan 
konflik dan kekerasan berdasarkan pertimbangan dan 
penilaiannya sendiri, maka ada banyak jalan penyelesaian yang 
tersedia. Namun uniknya justru semakin banyak jalan 
penyelesaian itu yang ditawarkan oleh manusia, semakin  jauh 
perdamaian itu. Hal ini terjadi karena masing-masing manusia dan 
kelompok hendak menjadi hakim atas saudaranya dan 
menetapkan hukum bagi sesamanya sendiri. Padahal harus diakui 
bahwa kecenderungan manusia adalah sangat rentan dengan 
penyimpangan dari tujuan yang seharusnya. Bukankah hati itu 
sangat licik dan lebih licik dari apapun juga? Demikian Nabi 
Yeremia mengingatkan. Hanya ada satu yang dapat menolong 
manusia menyelesaikan konflik dan kekerasan ini, yaitu kuasa dari 
atas yang melahirkan kita kembali akibat kerusakan yang kita 
alami.  

K 
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Manusia diciptakan oleh Allah seturut gambar dan rupa-
Nya. Jikalau kerusakan terjadi dalam diri manusia akibat dosa 
yang merusak, maka hanya Sang Pencipta itu sendiri yang 
mampu melakukan perbaikan itu. Perwujudan kasih yang hidup 
untuk membawa manusia kembali merefleksikan kehidupan Allah 
telah dinyatakan dengan kehadiran Kristus dalam dunia ciptaan-
Nya. Kehadiran Kristus dalam dunia membawa makna baru dalam 
pemahaman manusia akan Allah yang telah dirusakkan dan 
diselewengkan dalam pemahaman akibat dosa. Penyingkapan diri 
Allah yang kita pahami dalam Kitab Suci mengungkapkan 
keunikan yang luar biasa dalam diri Allah yang hidup dalam 
persekutuan yang kekal diantara Pribadi-Pribadi. Saling berbagi 
dan menerima diantara Pribadi dengan keunikan subsistensial-
Nya memberikan refleksi kehidupan bagi manusia yang diciptakan 
dalam gambar dan Rupa Allah. Kehidupan itu adalah persekutuan 
dalam kepelbagaian yang dimungkinkan melalui jalan yang sejati, 
Yesus Kristus.  Dalam hal ini manusia tidak mungkin dapat 
menghargai perbedaan dan pada saat yang sama memikirkan 
kesatuan itu secara utuh tanpa dibawa kepada refleksi yang dalam 
dari kehidupan Tritunggal. Kehidupan dan persekutuan dengan 
Sang Tritunggal membawa apreasi yang riil dalam kehidupan 
sehingga kekerasan dan konflik yang bukan merupakan hakekat 
asali dari manusia dapat diatasi. 

Jurnal Aletheia edisi kali ini membawa kita berjalan dalam 
suatu dimensi hidup sosial  yang bercermin dari kehidupan Allah 
dan rencana serta tujuan-Nya dalam penciptaan dan penebusan 
manusia.  Melalui edisi kali ini diharapkan kita dapat berpikir lebih 
serius ditengah maraknya budaya kekerasan yang sangat masif, 
agar kita dapat menanggalkan baju kekerasan itu dan mulai 
mengenakan baju perdamaian dan persekutuan kasih terhadap 
sesama, baik laki-laki maupun perempuan dalam semua 
golongan, jenis, status, ras dan latar belakang. Mari kita semua 
dapat bergandeng tangan memuji Allah dalam dunia ciptaan-Nya 
karena kita telah diciptakan dalam gambar-Nya dan sedang 
dibaharui terus menurut gambar Allah yang sejati, Yesus Kristus.   
 

Prompte et sincere in opere Domini! 

 

                                                                                                               

Redaksi JTA  
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PERIKHORESIS TRITUNGGAL DAN RELASI GENDER: 
SUATU UPAYA INSPIRATIF MEMBANGUN KOMUNITAS 

SOSIAL GEREJA YANG TRANSFORMATIF 
 

Mariani  Febriana Lere Dawa 

 
Latar belakang dan pra-asumsi 

 
olemik mengenai konsep Undang-undang anti Pornografi 
belum mendapatkan finalitas keputusan yang memuaskan 

bagi semua orang. Artinya, masing-masing kubu yang pro dan 
kontra terhadap undang-undang ini memiliki argumentasi yang 
sama kuatnya. Kekuatan argumentasi yang sama ini seolah-olah 
tiada berujung. Masing - masing menyatakan bahwa undang-
undang ini, disatu sisi, menempatkan perempuan dalam posisi 
kehormatan, dan di sisi lain menaruh perempuan dalam posisi 
subordinatif dengan laki-laki. Uniknya, justru perempuan menjadi 
titik utama yang mendapat sorotan. Terlepas bahwa pembahasan 
undang-undang ini menyangkut kehidupan civilisasi dalam suatu 
negara, yang jelas sikap membias ini sebenarnya menjadi refleksi 
panjang dari sikap prasangka patriarkhalis terhadap kaum 
perempuan. Sikap ini bukan hanya tumbuh subur dalam 
masyarakat, namun juga terkadang muncul dalam perjalanan 
kehidupan gereja. Dalam teologia Kristen, kita dapat memahami 
bahwa sikap ini merupakan akibat dari natur dosa yang merusak 
manusia sehingga hal ini memberikan efek bagi rusaknya relasi 
manusia satu dengan yang lain. 

 
Sikap apriori yang tanpa sadar menjamur sebagai warisan 

perjalanan religius dan kultur manusia ternyata masih terasa 
sampai pada hari ini. Selama berabad-abad, perempuan selalu 
dihakimi sebagai penyebab jatuhnya manusia ke dalam dosa. 
Entah penghakiman ini disebabkan oleh pembacaan teks yang 
bersifat patriarkhalis atau seksistis atau literal atau apapun juga. 
Yang jelas pembacaan itu menyebabkan kerugian dalam 
kemanusiaan dari seorang perempuan. Sikap apriori terhadap 
perempuan tidak terhindarkan juga dialami oleh gereja dalam 
perjalanannya sepanjang abad. Seorang penulis perempuan 
Indonesia, seperti dikutip oleh Augustine Kapahang-Kaunang, 
menyatakan bahwa  

 

P 
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Sepanjang zaman dan sekarang pun wanita selalu 
didefinisikan menurut proyeksi-proyeksi luar (external), 
teladan peran (role model), kecendrungan membuat 
streotipa, serta proses pemasyarakatan (social 
conditioning). Wanita sering tidak dilihat sebagai pribadi 
yang mandiri, melainkan sebagai: ibu, istri atau putri 
seorang laki-laki. Jadi keberadaan yang derivatif 
(diturunkan), bukan primer. Ia terperangkap dalam teladan 
peran: pemberi makan, ratu rumah tangga, buruh abadi, 
penghapus air mata, obyek seks. Dalam dunia pria wanita 
tetap berstatus sebagai ―sang lain‖ (―The Other‖).1 

 
Tulisan seorang penulis Indonesia yang dikutip diatas, meskipun 
mungkin sudah usang, namun masih cukup  untuk mewakili sikap 
yang terjadi terhadap kaum perempuan sepanjang zaman.  

 
Bahkan jikalau kita mundur jauh kebelakang dalam 

perjalanan historis, perempuan dalam konteks Yunani hidup dalam 
kondisi yang sangat memprihatinkan dan memilukan. Perempuan 
begitu direndahkan. Sokrates, filsuf dari Athena, menegaskan 
bahwa perempuan adalah mahluk yang lemah dan menjadi 
perempuan merupakan kutukan ilahi. Aristoteles, murid dari Plato, 
mengajarkan bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki, dan 
karena itu perempuan dapat diperintahkan oleh laki-laki, dan 
dipakai untuk memuaskan kesenangan dari laki-laki. Para filsuf 
Stoa menegaskan bahwa perempuan adalah penyimpangan 
dalam dunia ciptaan dan merupakan suatu godaan terhadap kaum 
laki-laki. Sikap filsuf Athena ini lebih menyebar kepada masyarakat 
melalui penaklukan Kaisar Alexander yang Agung.2 Secara jujur 
harus diakui bahwa sikap kaca mata Yunani ini benar-benar 
memberikan pengaruh yang panjang dalam perjalanan religius 
dan kultur dunia akibat dari program Helenisasi yang dilakukan 
oleh Aleksander yang Agung. 

 
Kekerasan, penganiayaan, sikap apriori dan diskriminatif 

terhadap kaum perempuan juga mendorong Dewan Gereja Dunia 

                                                 
1
 Augustine Kapahang-Kaunang, Perempuan: Pemahaman teologis tentang 

perempuan dalam konteks budaya Minahasa, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 
1993), xi. 

2
 John Temple Bristow, What Paul Really Said About Women, (San 

Fransisco: Harper Collins Publishers, 1991), 9. 



PERIKHORESIS TRITUNGGAL DAN RELASI GENDER 

 

5 

mengangkat salah satu agenda utama pembahasan sidangnya 
tentang Perempuan dalam Gereja dan Masyarakat. Dalam 
Laporan Uppsala tahun 1968 termaktub keputusan bahwa  

 
Gereja harus secara aktif mempromosikan distribusi kuasa, 
tanpa diskriminasi apapun juga, sehingga semua laki-laki, 
perempuan dan orang muda dapat berpartisipasi demi 
manfaat perkembangan bersama.3  

 
Demikian juga Sidang Dewan Gereja sedunia di Seoul pada tahun 
1990 tentang Keadilan, Perdamaian dan Integritas Dunia Ciptaan 
menyerukan agar diskriminasi dan kekerasan serta pelecehan 
seksual terhadap kaum perempuan harus segera dihentikan baik 
dalam gereja maupun dalam masyarakat, mengingat perempuan 
juga adalah gambar dan rupa Allah.4 

 
Problema yang muncul dan seruan untuk mengatasi 

permasalahan yang ada sudah banyak ditawarkan oleh berbagai 
macam ragam penulis yang terbeban dalam isu sosial ini. Dalam 
tulisan ini, penulis memfokuskan diri kepada suatu upaya inspiratif 
membangun komunitas sosial gereja yang transformatif. Artinya, 
penulis berasumsi bahwa problema gender dan hubungan sosial 
dalam gereja dan masyarakat akan semakin diperkecil 
persentasinya dengan pemahaman yang proporsional tentang 
model hubungan Perikhoresis Tritunggal.5 Model hubungan ini 

                                                 
3
  Ans van der Bent, Commitment to God‘s World: A Concise Critical Survey 

of Ecumenical Social Thought, (Geneva: WCC Publications, 1995), 193. 
4
  Michael Kinnamon & Brian E. Cope, ed, The Ecumenical Movement: An 

Anthology of Key Texts and Voices, (Geneva: WCC Publications, 1997), 319, 
320. 

5
 Immanuel Kant, seperti dicatat oleh Moltmann, menyatakan bahwa tidak 

ada implikasi praktis apapun yang dapat ditarik dari doktrin Trinitas. Namun 
justru, diktum dari Kant ini adalah suatu pernyataan yang tidak terbukti benar 
secara menyeluruh, karena meskipun doktrin ini melampaui dari jangkauan akal 
manusia, namun dapat memberikan gambaran reflektif tentang hubungan 
manusia satu dengan yang lain. Kant memang melepaskan setiap pemahaman 
yang bersifat noumenal karena dianggap melampaui pemahaman akaliah 
manusia. Disatu sisi Kant benar. Namun permasalahan disini adalah bukanlah 
upaya kita untuk memahami secara memuaskan karena memang doktrin ini 
melampaui pemikiran manusia. Meskipun demikian, pernyataan yang paling 
sedikit sudah tersingkap dalam Kitab Suci, khususnya mengenai relasi, 
persekutuan Tritunggal itu memberikan jalan reflektif dan bukan pemahaman 
akhir dari Tritunggal itu sendiri. Lebih lanjut, Kant memang sedang berusaha 
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dapat menjadi suatu kekuatan unggul dalam panggilan gereja 
membangun komunitas sosial yang transformatif. Komunitas 
gereja yang transformatif akan menjadi inspirasi tersendiri dalam 
kesaksian panggilan marturis gereja di Indonesia hari ini di 
tengah-tengah pergumulan relasi sosialnya. Dikatakan upaya 
inspiratif dalam pengertian seperti yang dimaksudkan oleh 
Leonardo Boff, yaitu menarik nilai-nilai prinsip yang terkandung 
dalam persekutuan Trinitaris sebagai petunjuk kepada perwujudan 
yang paling berhasil dari persekutuan. Hal ini tidak berarti bahwa 
penulis sedang mengajukan model masyarakat Trinitaris yang 
utopia, karena tidak ada satu ciptaan pun mampu memahami 
hakekat dari Allah yang sebenarnya dalam persekutuan kecuali 
orang percaya diberikan pemahaman berdasarkan penyataan 
Kitab Suci. 6 Dari Refleksi pemahaman Kitab Sucilah, maka 
penulis mencoba mengartikulasikan model komunitas transformatif 
dalam gereja dalam perspektif perikhoresis Tritunggal. 

 
Jadi disini, penulis tidak sedang mengajukan komunitas 

utopia, melainkan suatu upaya menemukan prinsip hubungan 
yang hidup antara laki-laki dan perempuan dalam komunitas 
bersama, sehingga problema gender yang merusak upaya 
membangun komunitas sosial yang bertanggung jawab dapat 
dihindari. Sekaligus upaya ini sebagai komitmen gereja dalam 
penatalayanannya bagi dunia Allah. Di sisi lain, makna 
persekutuan Trinitaris inipun, penulis yakin, juga 
diimplementasikan dalam maksud yang implisit dalam pengakuan 
Iman Gereja tentang persekutuan orang kudus. 

                                                                                                              
membangun implikasi perintah-perintah riil dalam Categorical Imperative -nya 
dalam kehidupan manusia. Namun hal ini tidak berarti bahwa kita tidak dapat 
menarik sedikit refleksi praktis dari doktrin yang misteri ini. Permasalahan historis 
dimana Kant hidup adalah bukan pada inti ajaran dari doktrin ini, melainkan 
kelalaian dari orang percaya dalam mengaplikasikan ajaran ini.  Di lain pihak, 
Karl Barth justru mengambil doktrin ini sebagai kerangka dari pembahasan 
teologia dan etikanya. Demikian juga Moltmann mengambil refleksi praktis dari 
doktrin ini dalam kaitannya dengan kehidupan politik dalam suatu negara. [Lihat 
diskusi pengantar tentang hal ini dalam Ronald J.Feenstra & Cornelius Plantinga, 
ed, Trinity Incarnation and Atonement: Philosophical Theological Essays, (Notre 
Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 1989), 4-8] 

6
 Leonardo Boff, Allah Persekutuan: Ajaran tentang Allah Tritunggal, 

(Maumere: LPBAJ, 1999), 167. Penulis artikel ini banyak mendapat input segar 
dari penjelasan Boff mengenai Allah Tritunggal, sehingga dalam tulisan ini 
penulis banyak memberikan nuansa pemikirannya meskipun dalam  kapasitas 
tertentu yang disesuaikan. 
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Penulis mengawali tulisan ini dengan melihat pemahaman 

dasar teologis dengan mengacu pada pemahaman mengenai 
Perikhoresis Tritunggal dalam pemikiran tradisi gereja.  
Selanjutnya penulis akan membahas aplikasi pemahaman dengan 
melihat pada refleksi penciptaan manusia dalam gambar dan rupa 
Allah serta relasi laki-laki dan perempuan dalam Perjanjian Baru. 
Sebagai tarikan akhir, penulis mencoba menarik upaya inspiratif 
dari refleksi pemahaman Trinitaris diatas dengan mengajukan 
beberapa pokok pikiran prinsip dalam membangun komunitas 
sosial dalam gereja yang transformatif. 

 
Perikhoresis Tritunggal 

 
Sejak mulanya gereja berupaya untuk memahami dan 

mendefinisikan arti dari Tritunggal. Doktrin Tritunggal tidak tumbuh 
dalam pergumulan yang singkat, namun melewati suatu 
pergumulan yang panjang. Bahkan pergumulan panjang itu 
dilewati ketika gereja harus membendung berbagai macam ajaran 
bidah yang muncul sejak pertengahan abad ke-2, dimana ajaran 
bidah ini berusaha untuk menyerang ajaran inti kekristenan. 
Memang pada abad-abad ini, bidah menjadi ancaman gereja yang 
luar biasa. Namun tidak dapat disangkali bahwa bidah-bidah ini 
juga menyebabkan kemajuan dalam dunia berteologi pada masa 
itu. Kemajuan ini disebabkan oleh karena gereja melakukan suatu 
studi serius dalam menjawab tantangan diatas. Menariknya, 
kadang-kadang konsep-konsep yang dipakai oleh kaum bidah, 
kemudian diambil oleh kelompok ortodoks dan dimodifikasi sesuai 
dengan makna yang dibaca dalam teks Kitab Suci. Sebagai 
contoh dalam hal ini adalah ajaran Trinitas. Istilah-istilah utama 
dalam ajaran ini justru berasal dari kelompok bidah. Ungkapan 
Trias (Trinitas), pertama kali digunakan oleh Theodotus, seorang 
bidah monarkhianistis.7 Istilah ini kemudian diambil alih oleh 
Theophilos dari Antiokhia, seorang apologet terkenal pada abad 
ke-2. Sejak saat itu, istilah tersebut dipakai dalam bahasa teologi 
ortodoks. 

 

                                                 
7
 Sekitar abad ke 2,  Theodotos menegaskan ketunggalan absolut Allah 

sama dengan Monarki Allah. 
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Meskipun istilah Trinitas, secara faktual, dipakai 
sedemikian panjang, namun terkadang sulit untuk didefinisikan 
secara sederhana. Artinya, upaya kita untuk memahami hal ini 
meskipun dari sudut teologi ectypal8—teologi yang diwahyukan—
bukanlah suatu hal yang mudah dan telah mencapai titik definitif 
sehingga orang Kristen dapat memformulasikan kepercayaan 
kepada Tritunggal ini dengan akal yang sempurna dan secara total 
dipahami. Harus disadari bahwa untuk mencapai pemahaman 
mengenai Tritunggal yang menyeluruh merupakan suatu misteri 
yang tidak dapat ditelusuri oleh spekulasi akal, walaupun hal ini 
dapat diterima oleh iman dan devosi pribadi dihadapan Tritunggal 
itu. Kesulitan inilah yang menyebabkan ajaran ini banyak disalah 
pahami dan orang kristen dianggap sebagai penganut Triteisme—
Bapa, Putera, dan Roh Kudus adalah tiga Allah.  

 
Mempercayai Trinitas tidak berarti Modalisme, 

Subordinasianisme ataupun Triteisme, 9 seperti yang seringkali 
dipahami oleh banyak orang. Trinitas menegaskan eksistensi 
obyektif dari tiga pribadi yang terdiri dari Bapa, Putera dan Roh 
Kudus. Ketiga pribadi itu tidak terpisahkan, namun saling 
berhubungan dalam persekutuan kekal yaitu Perikhoresis 
(circumincessio: saling bersekutu/hubungan akrab antar pribadi). 
Triteisme dapat muncul secara terselubung apabila orang 
memperlemah kesatuan antar Pribadi-Pribadi itu, seperti yang 
dilakukan oleh Joachim dari Fiore (ca 1132-1202).10      

                                                 
8
 Teologi yang lain selain ectypal disebut teologi archetypal: teologi yang 

tidak diwahyukan dan bersifat unik dalam diri Allah saja.  
9
 Modalisme adalah suatu pemahaman tentang Tritunggal bahwa Bapa, 

Putera dan Roh Kudus adalah tiga cara penampakan diri dari Allah yang satu 
dan sama. Ajaran ini diajarkan oleh teolog kristen di Roma seperti Noetus, dan 
Praxeas pada abad ke 2 dan Sabellius pada abad ke 3.  

Subordinasianisme adalah ajaran yang menyatakan bahwa hanya Bapa 
satu-satunya Allah sedangkan Anak dan Roh Kudus berada dibawah Bapa. 
Ajaran ini diajarkan oleh Uskup Antiokhia, Paulus dari Samosata dan Arius dari 
Aleksandria.  

Triteisme adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah tiga Allah. 
10

 Joachim adalah biarawan Cistercian dan pada tahun 1177 menjadi kepala 
biara Corazzo. Pada tahun 1182, ia mendirikan biara di Fiore dalam upaya 
mengabdikan diri sepenuhnya dalam dunia tulis menulis. Joachim adalah orang 
pertama yang membagi sejarah dalam tiga bagian, masing-masing periode untuk 
masing-masing pribadi dalam Allah Tritunggal. Era Perjanjian Lama adalah era 
dari pribadi Bapa, era pribadi Anak adalah era Perjanjian Baru, termasuk era 
gereja dan era dari pribadi Roh Kudus adalah era pada masa Joachim hidup 
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Beberapa tokoh gereja yang besar berupaya untuk 

memformulasikan ajaran Tritunggal ini, diantara mereka adalah 
Ireneus dari Lyon (ca 125-202),11 Tertulianus (ca 169-220),12 
Bapak-bapak Kapadokia—Basil yang Agung (ca 330-379), 

                                                                                                              
karena era Anak berakhir pada tahun 1260. [Lihat: Tony Lane, Runtut Pijar, 
(Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1990), 98-99; Veli-Matti Kärkkäinen, Pneumatology: 
The Holy Spirit in Ecumenical, International, and Contextual Perspective, (Grand 
Rapids: Baker Academic, 2002), 53.] 

 Menurut Fiore, kesatuan antar pribadi  sebagai hasil dari kesatuan kolektif 
antara mereka (Unitas collectiva et similitudinaria): daya yang ada dalam 
persahabatan ketiganya, mirip persatuan orang kristen yang membentuk Gereja 
atau warga yang membentuk sebuah negara. Disini perbedaan sangat 
ditekankan namun persekutuan yang hakiki dan perikhoretis tidak diperhitungkan. 
Jadi, Triteisme sebenarnya sangat menekankan kemandirian dari tiga pribadi 
tersebut, sementara Trinitas menekankan aktivitas mandiri dari tiga pribadi, 
namun ketiga pribadi ada dalam relasi perikhoretis kekal yang tidak terpisahkan.  

11
 Meskipun ada beberapa tulisan dari Ireneus terkesan bersifat modalistis 

dan subordinasianisme, namun secara  keseluruhan pemikirannya berbicara 
secara khusus mengenai pemilahan yang jelas antara tiga Pribadi Ilahi itu. 
Ireneus dalam Adversus Haereses memang secara khusus berargumentasi 
tentang praeksistensi dari Anak dan persekutuanNya yang sejati dengan Bapa.  

12
 Tertullianus adalah pencetus utama bahasa Trinitaris ortodoks yang  

membedakan dirinya dari Modalisme dan Subordinasianisme. Tertullianus 
mengungkapkan ajaran Tritunggal ini dengan ungkapan una substantia, tres 
personae—satu kodrat, tiga pribadi, dan tesis sentral dari Tertullianus adalah 
Unitas ex semetipsa derivans trinitatem: kesatuan mengasalkan Tritunggal itu 

dari diriNya. Leonardo Boff meringkas ide sentral pandangan Tertullianus 
demikian:  

 
Allah bukan satu melainkan bersatu. Dengan kata lain, Allah bukan satu 

Monade yang tertutup dalam diriNya sendiri, melainkan realitas yang selalu 
berada dalam proses (dispensatio atau oeconomia), yang melahirkan Pribadi 
kedua dan ketiga, yang termasuk kodrat dan perbuatan Allah sendiri. Kedua 
pribadi berbeda namun tidak terbagi (distincti, non divisi), dibedakan namun tidak 
terpisah (discreti, non separati). Proses ini sifatnya kekal, karena Bapa selalu 
menghasilkan Putra dan mengalirkan Dia keluar dari diri-Nya (prolatio). Bapa 
yang sama mengasalkan Roh Kudus secara kekal lewat Putra. Ada aturan 
(dispensatio, oeconomia) dalam proses komunikasi ini: Bapa adalah keseluruhan 
substansi ilahi; Putra dan Roh Kudus adalah portiones totius, manifestasi 
individual dari keseluruhan substansi.‖ (Lihat Boff, Allah Persekutuan, 64).  

 
Tertullinaus sangat menekankan ketarkaitan yang sangat fundamental antar 

Pribadi Trinitas bahwa ketiganya adalah pribadi yang berbeda namun tidak 
terpisahkan [Lihat Tertullianus, ―Against Praxeas,‖ The Ante- Nicene Fathers, Vol. 
III, ed. Philip Schaff (Grand Rapids,Eerdmans, 1978), 605 bagian kanan], namun 
dia tidak mengembangkan pemahaman lebih lanjut mengenai relasi antar tiga 
pribadi tersebut. 
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saudaranya Gregorius dari Nisa (ca 335-394), dan rekan mereka 
Gregorius dari Nazianza (ca 329-390),13 Agustinus (ca 354-430),14 
Thomas Aquinas (ca 1224-1274),15 , John Calvin16 dan banyak 

                                                 
13

 Bapa-bapa Kapadokia mengembangkan diskusi mereka mengenai apa 
yang tidak dikembangkan oleh Tertullianus  yaitu mengenai hubungan antar tiga 
pribadi ilahi itu khususnya dalam pemahaman Trinitas Ekonomis. Para teolog 
Kapadokia ini menekankan pembedaan pribadi – pribadi itu dalam aspek formal. 
Mereka menekankan keunikan Bapa adalah bahwa Dia tidak diasalkan; tidak 
diasalkan pada siapapun, dan Ia merupakan sumber  segala keilahian. Keunikan 
Putra adalah bahwa Dia diasalkan secara kekal dari Bapa. Keunikan dari Roh 
Kudus terletak dalam kenyataan bahwa Dia berasal dari Bapa dalam cara yang 
berbeda dari Putra (Dia bukan Putra yang kedua). Lihat diskusi mereka dalam 
Gerald Bray, The Doctrine of God: Contours of Christian Theology, (Downers 
Grove, Il: Intervarsity Press, 1993), 155-180. 

14
 Agustinus sangat menekankan subyek-subyek yang berelasi satu dengan 

yang lain secara timbal balik dan kekal. Cinta, bagi Agustinus, menjadi pintu yang 
membuka jalan rahasia pemahaman kita tentang Tritunggal. PernyataanNya 
yang terkenal tentang hal ini adalah: Vides trinitatem, si caritatem vides—Anda 

menyaksikan Trinitas kalau anda menyaksikan cinta.  Pernyataan Agustinus ini 
dikatakan dalam konteks pemahaman bahwa misteri Trinitas itu dipahami dalam 
konteks sejarah, pengalaman manusiawi dan dalam penyembahan. (Lihat  
Augustine, ―On the Trinity,‖ The Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian 
Church, vol. III, ed. Philip Schaff, (Grand Rapids: Eerdmans, 1978), 122. 

15
 Aquinas menyempurnakan ajaran Agustinus dalam sistim Trinitaris yang 

logis. Pertama-tama, Aquinas bertitik tolak dari apa yang menyatakan tiga pribadi 
itu yaitu Hakekat mereka dan perbedaan dari Pribadi-Pribadi Trinitas. [Lihat 
Thomas Aquinas, Introduction to St. Thomas Aquinas: The Summa Theologica, 
The Summa Contra Gentiles, ed. by. Anton C. Pegis, (New York: The Modern 
Library, 1948), 20.]. 

Dengan dasar ini, Aquinas membahas keunikan khas ilahi dan kesatuan 
hakekat dari pribadi-pribadi itu. Kemudian dia mencermati apa yang muncul dari 
kesatuan itu. Hubungan pribadi-pribadi itu merupakan hubungan yang 
bereksistensi dalam dirinya sendiri, sebagai relationes subsistentes. 
Sebagaimana dipahami bahwa pribadi adalah keberadaan yang khas dalam 
kodrat manusia, maka analogi ini dalam Trinitas adalah keberadaan yang khas 
dalam kodrat ilahi. Keberadaan subsistensial ini selalu berada dalam hubungan 
yang kekal dengan keberadaan subsistensial yang lain. Jadi keberadaan ilahi 
dalam Trinitas merupakan suatu keberadaan yang saling berelasi secara 
permanen dan kekal.      

16
  Diskusi Calvin tentang Trinitas bergerak dari argumentasinya tentang 

Keilahian dari Putra dan Roh Kudus. Selanjutnya Calvin membahas doktrin 
Trinitas dalam konteks perlawanannya dengan pandangan-pandangan yang 
salah tentang Trinitas. Dengan banyak menyitir dari Bapak-Bapak Gereja 
terdahulu seperti Irenaeus, Tertullianus, Justinus, Hillary, dan Agustinus, Calvin 
menegaskan pandangannya yang kebanyakan ada dalam kesamaan dengan 
pandangan ortodoksi yang telah dicetuskan oleh Bapak-Bapak Gereja. Calvin 
menegaskan bahwa memang ada subordinasi dalam Trinitas namun bukan 
dalam kapasitas esensi dari Trinitas melainkan dalam kapasitas fungsi atau 
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dari teolog modern hari ini, khususnya Karl Barth, Wolfhart 
Pannenberg, dan Jürgen Moltmann. Pada dasarnya setiap 

pemikiran modern hari ini, tentang Trinitas, merupakan penjelasan 
lebih lanjut dari perkembangan pemahaman yang sudah 
dicetuskan oleh gereja pada masa gereja mula-mula. 

 
Pemahaman definitif dari tokoh-tokoh gereja yang besar ini 

kebanyakan menekankan relasi persekutuan yang kekal dan 
permanen diantara tiga pribadi tersebut. Hakekat keberadaan 
ketiga pribadi Trinitas adalah riil dan obyektif, pribadi-pribadi itu 
ada dalam kesatuan dan hubungan yang paling sempurna, dan 
dinamika yang saling bersekutu dengan intim antar pribadi. 
Kedinamikaan dan keindahan yang hidup dalam kehidupan 
Trinitas menjadi refleksi dalam kehidupan manusia.  Guna 
mencapai tujuan ini, maka akan dibahas mengenai konsep dasar 
kedinamikaan hubungan itu yang nampak dalam konsep 
kehidupan, dan persekutuan/ Perikhoresis. Konsep pertama 
merupakan konsep yang berakar dalam Kitab Suci sedangkan 
konsep kedua merupakan konsep Kitab Suci dan sekaligus 
merupakan istilah teknis teologis yang penting yang merangkum 
isi dasariah dari konsep kehidupan dan persekutuan.     
 
Konsep Kehidupan 

 
Kehidupan adalah suatu misteri dan sekaligus merupakan 

suatu realita berkesinambungan dan tanpa putus, yang 
mewujudkan dirinya secara nyata dalam relasi yang riil. Ciri-ciri 
kehidupan, menurut Boff,17 adalah organisme,18 dinamika hidup,19 

                                                                                                              
Trinitas ekonomis. Dengan menyitir pandangan Tertullianus, apa yang Calvin 
maksudkan dengan ―certain arrangement or economy,‖ adalah perbedaan peran 
dan karena itu dia menyimpulkan bahwa perbedaan peran tidak menghapuskan 
perbedaan esensi. Calvin mengatakan demikian, ―I have no objections to adopt 
the definition of Tertullian, provided it is properly understood, ―that there is in God 
a certain arrangement or economy, which makes no change on the unity of 
essence.‖ [Lihat John Calvin, Institutes of the Christian Religion, trans. by Henry 
Beveridge, (Grand Rapids: Eerdmans, 1975), I.xiii.6]. 

17
  Leonardo Boff, Allah Persekutuan, 138-140.  

18
 Hubungan dari berbagai bagian yang berbeda, berbagai fungsi dan 

tingkah laku yang mempertahankan dirinya dari dalam, dan membentuk suatu 
organisasi atau sistem. 

19
 Organisme adalah hasil dari fungsi internal pelbagai organ yang berbeda, 

bagian-bagian dan tingkah laku dalam suatu proses yang kontinyu yang meliputi 
kelahiran, perkembangan, kematangan, kemerosotan, dan kematian. 
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keseluruhan yang rapih dan indah,20 reproduksi,21 diri, realisasi,22 
dan bereksistensi.23 Dalam kehidupan yang digambarkan disini 
tersimpan makna yang dalam. Hidup itu selalu berusaha untuk 
mempertahankan kehidupan melawan kuasa kematian yang 
memusnahkan dan mematikan. Manusia dalam dirinya berharap 
agar kehidupannya tidak terancam oleh kematian, yaitu kematian 
dalam pengejawantahan diri yang mengarahkan diri terus pada 
hari ini dan masa depan dan semakin terus dibaharui. Kematian 
adalah akhir dari pengejawantahan diri manusia, namun tidak 
berarti akhir dari keberadaannya/eksistensi dirinya. Karena itu 
menjadi manusia yang hidup adalah menjadi manusia yang terus 
bertumbuh dalam hakekat diri yang sebenarnya dimana kehidupan 
itu melekat erat pada diri. 

 
Karakteristik ontologis dari Allah adalah hidup. Hal ini 

ditegaskan dalam Kitab Suci dalam cara yang beraneka ragam. 
Karakteristik ini ditemukan dengan penyataan diri-Nya, ―Aku 
adalah.‖ (Keluaran 3:14). ―Aku Adalah‖ mengindikasikan bahwa 
Allah adalah Allah yang hidup. Kehidupan Allah berbeda dari 
setiap mahluk hidup ciptaan-Nya. Seluruh mahluk ciptaan-Nya 
memiliki kehidupan yang bersumber dari Allah, sedangkan Allah 
tidak menarik kehidupan dari luar diri-Nya. Hidup itu ada dalam 
diri-Nya sendiri [ self-Sufficient (Yohanes 5:26)]. Seluruh ciptaan, 
sepanjang mereka hidup, membutuhkan sesuatu untuk 
mempertahankan kehidupan mereka. Pertumbuhan, kehangatan, 
perlindungan dan semua yang penting dalam hidup manusia 
bergantung pada Allah sedangkan Allah tidak bergantung dengan 
siapapun diluar diri-Nya. Allah tidak bergantung pada siapapun 
dalam pengertian Allah tidak membutuhkan siapapun juga untuk 
kelangsungan eksistensi diri-Nya. Hal ini tidak berarti bahwa Allah 

                                                 
20

 Setiap organisme yang berfungsi merupakan keseluruhan organis dan 
mewujudkan sebuah makna terbuka dalam dirinya. Setiap mahluk hidup 
merupakan universum dengan sisi dalam dan sisi luar, sebuah pusat dari mana 
semua tersusun dan diatur secara bertahap. Kehidupan adalah curriculum vitae, 
data kehidupan yang merupakan hasil dari masa lampau, hadir dalam masa kini 
dan dalam proses maju terbuka menuju ke masa depan.    

21
 Kehidupan berasal dari sumbernya sendiri dan muncul dari keberadaan 

diri  
22

 Tindakan yang memberi wujud, kemungkinan yang dijadikan kenyataan, 
suatu proses berada yang tak ada putus-putusnya 

23
 Eksistensi adalah keunikan dari setiap mahluk yang berelasi dari dalam ke 

luar.  
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sedemikian acuh-tak acuh, dan tidak perduli terhadap ciptaan-
Nya. Allah berrelasi dengan kita, karena pilihan diri-Nya sendiri, 
dan bukan karena dipaksa oleh karena suatu kebutuhan dari 
dalam diri-Nya.24  

 
Allah dikatakan sebagai Allah, karena Dia adalah 

kehidupan yang abadi dan hidup secara kekal (Wahyu 4:9; 10:6; 
15:7) dan karena itu dari diri-Nya sendiri tidak ada kematian 
(athanasia: I Timotius 6:16). Allah sungguh merupakan kehidupan 
(zoon: Roma 9:26; Matius 16:16; 26:63; Kisah Rasul 14:15). 
Yesus adalah logos kehidupan (Yohanes 1:4); dalam Dia ada 
Hidup dan hidup itu telah dinyatakan (I Yohanes 1:2), dan Dialah 
sumber kehidupan (Kisah Rasul 3:15).  

 
Sesungguhnya Allah lebih dari pada kehidupan, karena 

kehidupan melukiskan suatu keadaan atau hasil dari satu proses 
realisasi diri. Allah lebih daripada hidup yang mutlak (viver).  
Mahluk ciptaan berjalan dalam melintasi kehidupan sedangkan 
Allah ada dalam kehidupan itu sendiri. Allah hidup, karena 
kehidupan dalam diri-Nya sendiri. Allah sedemikian adanya 
sehingga hidup yang kekal itu merupakan suatu realisasi diri yang 
tak berkesudahan. Kehidupan kekal Allah merupakan realisasi diri 
dari Dia yang bereksistensi secara kekal. Hidup dan bahkan hidup 
kekal ada dalam diri-Nya, keluar dari diri-Nya, 
mengkomunikasikan diri-Nya kembali ke dalam diri-Nya, dalam 
persekutuan dengan diri-Nya sendiri dan juga dengan segala yang 
berbeda dari diri-Nya yang mempunyai hubungan dengan Dia. 
Realitas abadi ini adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ketiganya 
hidup dalam kepenuhan hidup yang kekal.  

 
Setiap pribadi memberikan diri kepada yang lain dengan 

sepenuhnya, kecuali kenyataan bahwa diri mereka adalah pribadi 
yang berbeda satu dengan yang lain, Bapa adalah Bapa dan 
bukan Anak, Anak adalah Anak dan bukan pribadi yang disebut 
Bapa ataupun yang lain, Roh Kudus adalah Roh Kudus dan bukan 
pribadi Bapa ataupun Anak. Menariknya, identitas hakiki dari 
ketiga pribadi adalah Dia ada untuk yang lain, melalui yang lain, 
dengan yang dan dalam yang lain dalam diri Trinitas. Tidak ada 

                                                 
24

 Millard J. Erickson, Christian Theology, (Grand Rapids: Baker Book 

House, 1998), 298.  
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pribadi yang ada dalam diri-Nya untuk diri-Nya sendiri, tetapi 
berada didalam diri-Nya adalah berada untuk yang lain dalam 
Pribadi Tritunggal itu sendiri. Realisasi dari Tritunggal adalah 
dinamika persekutuan kekal dan kebersamaan yang kekal. 
Masing-masing pribadi hadir bagi yang lain dan saling bersekutu 
dengan intim satu dengan yang lain namun pribadi-pribadi 
tersebut tidak bercampur dan menjadikan satu pribadi menjadi 
pribadi yang lain. Keunikan masing-masing pribadi tetap tidak 
berubah dan tetap dapat dipertahankan 

 
Konsep Persekutuan/ Perikhoresis 

 
Ungkapan Yunani Perikhoresis memiliki makna ganda 

sehingga bahasa Latin Abad Pertengahan menterjemahkannya 
dengan circumincessio atau circuminsessio. Makna ganda dalam 
bahasa Latin ini memberikan penekanan tersendiri. 
Circuminsessio—dari sedere/sessio—yang berarti duduk 
mengelilingi. Dikenakan dalam konsep misteri Trinitas maka 
Circuminsessio berarti satu pribadi berada dalam yang lain, 
dikelilingi dari segala sisi (circum) oleh yang lain. Keduanya 
menempati ruang yang sama, saling mengisi dengan 
kehadiranNya.25  

 
Dilain sisi Circumincessio—dari incedere=menembus 

kedalam, menerobos— memiliki makna yang bersifat aktif yaitu 
saling bersekutu dan saling anyam antara satu Pribadi dengan 
Pribadi yang lain, atau dalam Pribadi yang lain. Dengan perkataan 
lain circumincessio dapat didefinisikan sebagai koinherensi dari 
pribadi-pribadi Trinitas dalam esensi ilahi dan dalam setiap 
pribadi.26 Istilah ini dapat juga ditujukan kepada koinherensi dari 
natur ilahi dan manusia Kristus dalam komunikasi mereka atau 
kesatuan pribadi, yang disebut sebagai unio personalis—relasi 
yang intim dan unitif dari natur ilahi dan manusia dalam pribadi 
Kristus. Kesatuan dari dua natur Kristus tidak berakibat kepada 
penciptaan pribadi ganda namun satu pribadi dimana kedua natur 
ini disatukan. Dua natur ini saling meresap dalam kesatuan yang 
sempurna sehingga natur manusia tidak berdiri sendiri tanpa natur 

                                                 
25

 Gerald Bray, The Doctrine of God: Contours of Christian Theology, 
(Downers Grove, Il: Intervarsity Press, 1993), 158. 

26
 Richard A. Muller, Dictionary of Latin and Greek Theological Terms, 

(Grand Rapids: Baker Book House, 1985), 67.  



PERIKHORESIS TRITUNGGAL DAN RELASI GENDER 

 

15 

ilahi atau natur ilahi tanpa natur manusia. Meskipun demikian, 
kedua natur ini tidak bercampur dan tidak dibingungkan satu 
dengan yang lain. Firman itu secara penuh disatukan kepada 
natur manusia-Nya, namun Firman secara total tidak dipenuhi 
dalam natur manusia, dan karena itu meskipun dalam inkarnasi, 
Firman itu dianggap sebagai melampaui atau bersifat extra dari 
natur manusia.27 Akibat dari unio personalis ini adalah 
communicatio gratiarum, communicatio idiomatum dan 
communicatio apotelesmatum.28 

 
Konsep ini mengekpresikan proses hubungan yang hidup 

dan abadi, hubungan Pribadi-Pribadi Ilahi, sehingga setiap pribadi 
selalu meresapi—namun tidak bercampur menjadi yang lain—
Pribadi yang lain. Ada atribut-atribut personal tertentu 
(incommunicable quality) yang dengannya tiga pribadi dibedakan 
yang disebut dengan opera ad intra dari Pribadi-Pribadi itu. 
Memang opera ad intra berbeda dengan opera ad extra, namun 
dalam setiap tindakan ilahi selalu bersifat komprehensif dari setiap 
pribadi, meskipun benar juga dikatakan bahwa opera ad extra dari 
masing-masing pribadi itu demikian unik. Perikhoresis menyatakan 
hal yang hakiki dalam kesatuan Trinitaris seperti juga kesatuan 
natur29 Allah-manusia dalam diri Yesus yang sudah dijelaskan 
diatas.  

                                                 
27

 Muller, Dictionary of Latin and Greek Theological Terms, 111, 316. 
28

 Communicatio gratiarum (komunikasi anugerah) adalah  impartasi 
anugerah oleh Firman kepada natur manusia dalam inkarnasi. Anugerah ini 
adalah pemberian mengenai pengetahuan Allah yang sejati, ketekunan kehendak 
dan kemampuan yang besar melampaui dari kapasitas manusia biasa dalam 
pribadi Yesus. Dalam hal ini Yesus adalah manusia yang unik yang ditetapkan 
Allah menjadi juruselamat bagi manusia. 

Communicatio idiomatum ((Komunikasi kualitas yang sepantasnya): kualitas  

propersitas dari masing-masing natur  dikomunikasikan atau saling berganti 
dalam kesatuan pribadi.  

Communicatio Apotelesmatum (komunikasi operasi mediatorial di dalam dan 
demi karya keselamatan): karya bersama dari dua natur Kristus, masing-masing 
natur melakukan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan sifatnya masing-
masing. 

Lihat semua penjelasan mengenai communicatio ini dalam: Muller, 
Dictionary of Latin and Greek Theological Terms, 72-72.  

29
 Natur (Bahasa Latin: Natura=nasci=dilahirkan; Yunani: 

phusis=phuomai=saya dilahirkan) melukiskan substansi—Latin: sub-stare, berdiri 
dibawah: melukiskan kenyataan yang secara permanen mengandung 
pembedaan yang muncul didalam, tentang atau dari kenyataan itu—yang sama 
sejauh dia merupakan prinsip sumber (yang mengasalkan) dan prinsip kegiatan.  
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Asal-usul penggunaan Perikhoresis dalam konsep Allah 
Tritunggal tidak diketahui dengan jelas. Diperkirakan Pseudo-Kyrill 
menggunakan istilah ini untuk pertama kali pada abad ke Enam. 
Yohanes dari Damaskus mengambil alih istilah tersebut dan 
menjadikannya istilah teknis dalam teologi. Teolog-teolog besar 
seperti Petrus Lombardus, Thomas Aquinas, Sekolah Fransiskan 
seperti Bonaventura, Duns Skotus, William Ockham dan lain-lain 
menyebarluaskan istilah ini dan memperdalam maknanya.  

 
Penekanan konsep persekutuan terletak pada sisi bahwa 

ketika kita mengenal Allah, berarti kita mengenal ketiga pribadi itu 
dalam satu waktu, tidak dalam susunan berurutan sesuai dengan 
suksesi mereka. Perikhoresis / persekutuan menekankan suatu 
co-inherence (saling meresap) dari pribadi-pribadi tersebut. Saling 
meresap disini memiliki arti bahwa setiap pribadi dari hupostasis30 
adalah suatu manifestasi yang sempurna dari esensi ilahi, 
sehingga tidak mungkin mengatakan bahwa Anak adalah 
rasionalitas Allah, atau Roh Kudus adalah spiritualitas Allah—
seolah-olah Bapa adalah tidak rasional dan tidak spiritual.  

 
Perikhoresis berarti bahwa setiap sifat-sifat esensial ilahi 

teraplikasi secara sama kepada ketiga hupostasis: semua Pribadi 
maha tahu, mahakuasa, kekal dan sebagainya (bandingkan 
Kolose 2:9).31  Konsili Toledo XI (ca 675 M) merumuskan  tradisi 
pemahaman kesatuan hakekat dari tiga Pribadi demikian: 

 
Tiga Pribadi tidak boleh dipisahkan satu sama lain, karena 
kita percaya bahwa tak satupun dari pribadi itu ada atau 

                                                                                                              
Hakekat (Latin: essentia ) melukiskan dasar keberadaan intern, yang 

membuat sesuatu itu menjadi hal tertentu. Hakekat Allah adalah apa yang 
menentukan Dia sebagai Allah, yang berbeda dari semua mahluk yang ada. 

30
 Hupostasis (bahasa Yunani)  melukiskan individualitas, yang dengan 

bereksistensi di dalam dan melalui dirinya berbeda dari semua hal yang lain. 
Karena itu setiap pribadi ilahi yang bereksistensi  di dalam dan untuk dirinya 
berbeda dari kedua Pribadi yang lain.  

Subsistensia adalah ungkapan Latin untuk konsep Hupostasis. Setiap 
pribadi ilahi subsistens/mandiri. Hal ini berarti setiap Pribadi memiliki keberadaan 
yang sejati, terlepas dari pikiran dan bayangan kita, karena setiap Pribadi ada di 
dalam dan melalui diriNya. 

Persona melukiskan individualitas yang berakal, subyek rohani yang memiliki 
dirinya 

31
 Gerald Bray, The Doctrine of God,  158.  
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berkarya sebelum yang lain, sesudah yang lain atau tanpa 
yang lain. Karena kita percaya bahwa antara Bapa yang 
memperanakkan, Putra yang diperanakkan dan Roh Kudus 
yang diasalkan tidak pernah ada waktu jedah, dimana dia 
yang memperanakkan berada lebih dahulu dari dia yang 
diperanakkan atau dimana dia yang diperanakkan belum 
ada atau Roh Kudus yang diasalkan muncul kemudian 
daripada Bapa dan Putra. 32 

  
Konsep pemahaman diatas jelas menunjukkan penekanan 

kepada ko-eksistensi kekal antara Pribadi-Pribadi ilahi. Bahkan 
Perjanjian Baru dimana rancang bangun teologi itu juga 
bersumber memberikan kesaksian mengenai kesadaran Yesus 
akan kesatuanNya dengan Bapa (Yohanes 10:30; 38; 14:11; 
17:21). Dan konsep ini selanjutnya diaplikasikan dalam konsep 
persekutuan/koinonia, dimana proses pengaruh timbal balik 
ditunjukkan: Pribadi-pribadi saling meresapi, dan persekutuan 
merupakan natur sejati Pribadi-Pribadi.  

 
Dalam Kitab Suci seringkali ditemukan ungkapan-

ungkapan yang bersifat paradoks tentang hubungan diantara 
Pribadi Tritunggal. Hubungan paradoks tersebut mungkin sulit 
dijelaskan, namun dalam relasi yang bersifat perikhoretis, paling 
tidak hubungan itu dapat diperjelas. Dalam Perjanjian Baru 
diceritakan  bahwa Yesus sadar statusnya sebagai Putra (lihat 
Matius 11:25-27; Markus 12:1-9; 13:32). Yesus bertindak sebagai 
representasi Allah dalam dunia. Yesus memelihara hubungan 
yang sedemikian intim dengan Bapa-Nya, dan bahkan kerajaan 
yang diwartakanNya adalah milik Bapa. Dalam ketaatanNya 
kepada Bapa, Yesus melakukan pekerjaan penebusan bagi umat 
manusia. Di Getsemani, Yesus berseru kepada Bapa agar jikalau 
diijinkan cawan penderitaan itu tidak dilewatiNya. Namun ketaatan 
sempurna yang ditunjukkan oleh Yesus. Yesus tetap melewati 
jalan itu. Dalam hal ini, kelihatan jelas ada perbedaan antara 
pribadi Bapa dan Anak, namun Yesus juga mengatakan bahwa 
―Dia dan Bapa adalah satu.‖ (Yohanes 10:30). Kesatuan antara 
Yesus dan Bapa adalah kesatuan yang dinamis dan timbal balik, 
satu berdiam dalam yang lain: Aku dalam Bapa dan Bapa dalam 

                                                 
32

 Dikutip dari Boff, Allah Persekutuan, 149.  
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Aku (Yohanes 14:11; 17:21). Dalam konteks ini antara Yesus dan 
Bapa terjalin hubungan perikhoretis.  

 
Di sisi lain, ada pribadi ketiga dalam Allah Tritunggal yang 

masuk dalam relasi perikhoretis, yaitu Pribadi Roh Kudus. Roh 
Kudus berperan aktif dalam kandungan Maria ketika Yesus 
menjadi manusia (lihat Matius 1:18; Lukas 1:27-35; 2:5). Roh 
Kudus memenuhi Yesus sejak awal dalam pekerjaan 
kemesiasanNya. Roh Kudus memberikan dukungan dalam karya 
penebusan Yesus bagi manusia (lihat Markus 5:30; Matius 12:28). 
Dimana Yesus berada, disitu juga RohNya berada. Karena itu 
seringkali Perjanjian Baru mengungkapkan dalam permainan kata 
Roh Kudus atau Roh Kristus. Atas permintaan Anak, Bapa 
mengirimkan Roh Kudus dalam segala kepenuhanNya untuk 
menyertai dan menghibur umat pilihanNya (Yohanes 16:14). 
Setelah karya penebusan Kristus itu sempurna dikerjakan, maka 
Roh Kudus diutus untuk mengaplikasikan semua karya 
keselamatan itu secara subyektif dalam diri orang percaya, dan 
oleh karena pekerjaan Roh Kudus itulah maka kita dapat percaya 
dan memanggil Allah, Bapa kita (Roma 8:15; I Korintus 12:3; 
Galatia 4:6). Melihat perbuatan Allah Tritunggal dalam karya 
penebusan bagi orang berdosa, maka dapat jelas terlihat bahwa 
ketiga Pribadi itu berbicara satu dengan yang lain, dan saling 
mengasihi. Setiap Pribadi yang lain berada untuk Pribadi-Pribadi 
yang lain, dan tidak hanya untuk diriNya sendiri; setiap Pribadi ada 
bersama dan di dalam Pribadi-Pribadi lain.  

 
Kesatuan Trinitas adalah kesatuan dari Pribadi-Pribadi itu. 

Pribadi itu tidak ditambahkan kemudian kepada mereka, 
melainkan sama kekalnya dari keseluruhan esensi mereka dan 
sederajat satu dengan yang lainnya, karena mereka selalu 
bersama dan di dalam yang lain. Dalam tingkatan tertentu 
Tritunggal ontologis, subsistensi personal Allah Bapa adalah yang 
pertama, Allah Putra kedua dan Allah Roh Kudus adalah yang 
ketiga. Tingkatan ini sekali lagi tidak berhubungan dengan prioritas 
waktu atau kemuliaan esensial tetapi hanya pada tingkatan logis 
keluarnya secara kekal. ―Diperanakkan dan dikeluarkan dari‖ 
terjadi dalam keberadaan ilahi seolah-olah menyiratkan ada suatu 
subordinasi dari cara subsistensi personal. Namun sesungguhnya 
tidak ada subordinasi jikalau ditinjau dari kepemilikan esensi ilahi. 
Tritunggal Ontologis dan tingkat setaranya adalah dasar metafisik 
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dari Tritunggal Ekonomis. Eksistensi Tritunggal esensial tercermin 
dalam opera ad extra (karya Allah yang dinyatakan) yang lebih 
tertuju kepada masing-masing pribadi.33 Dalam melihat keunikan 
dari Allah Tritunggal tersebut, John  Calvin menegaskan dengan 
menyitir pandangan dari Gregorius Nazianzus demikian 

 
―I cannot think on the one without quickly being encircled 
by the splendor of the three; nor can I discern the three 
without being straightway carried back to the one.‖ Let us 
not, then be led to imagine a trinity of persons that keeps 
our thoughts distracted and does not at once lead them 
back to that unity.34 

 
Calvin menegaskan bahwa meskipun ada perbedaan pribadi 
dalam Trinitas namun tidak berarti ada perpecahan atau 
pemisahan. Berpikir tentang Trinitas yang berbeda dalam pribadi 
haruslah pada saat yang sama berpikir tentang kesatuan dari 
pribadi-pribadi itu.     
 

Manusia (Laki – laki dan perempuan) diciptakan dalam 
gambar dan Rupa Allah 

 
Kitab Suci mencatat bahwa manusia diciptakan dalam 

gambar dan rupa Allah (Kejadian 1:26-27). Allah mendefinisikan 
manusia itu sebagai laki-laki dan perempuan. Meskipun makna 
tentang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah masih terus 
didiskusikan, namun ada cukup bukti untuk mengatakan arti dari 
diciptakan dalam gambar dan rupa Allah tersebut. Calvin 
menjelaskan bahwa gambar dan rupa Allah nampak dalam 
kapasitas berpikir manusia.35  Gambar dan rupa Allah dalam diri 
manusia direfleksikan dalam keserupaan moral, intelektual dan 
rohani (Kolose 3:10; Efesus 4:24; I Korintus 11:7).36  Manusia 
merefleksikan gambar Allah dalam kapasitas rohani mereka. 

                                                 
33

 Louis Berkhof, Theologia Sistematika: Doktrin Allah I, (Jakarta: LRII, 

1993), 155.  
34

   John Calvin, Institutes of Christian Religion, I.xiii.17. Lebih lanjut lihat 
diskusi ini dalam seluruh bagian xiii tentang relasi Bapa, Anak dan Roh Kudus.  

35
 John Calvin, Commentary on the Gospel according to John, Vol. 1(Grand 

Rapids: Eerdmans, 1956), 32. 
36

 Mary A. Kassian, Women, Creation and the Fall, ( Westchester,Il: 

Crossway Books, 1990), 15. 
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Mereka memiliki kapasitas intelektual, potensi moral yang unik dan 
kepribadian rohani yang unik.  

 
Apa yang penulis hendak katakan disini mengenai 

―diciptakan dalam gambar dan rupa Allah,‖ adalah bahwa manusia 
dalam kapasitas rohani itu seharusnya membawa refleksi 
hubungan yang unik dalam dirinya dengan siapapun di luar 
dirinya. Dalam hal ini relasi manusia itu adalah hubungan antara 
laki-laki dan perempuan. Hubungan Perikhoretis yang unik dalam 
diri Allah Tritunggal juga menjadi refleksi hubungan yang 
seharusnya ditunjukkan di dalam relasi antara laki-laki dan 
perempuan, yang disebut sebagai manusia. Hubungan ini pun,  
dalam kaitannya dengan manusia, telah ditunjukkan dalam 
karakter dan tindakan Yesus dalam inkarnasi-Nya. Kita disebut 
sebagai manusia yang sejati dalam refleksi Perikhoresis apabila 
kita hidup dalam persekutuan, ketaatan, dan kasih dalam 
hubungan dengan Allah dan bahwa manusia diikat bersama satu 
dengan yang lain dalam kasih, dengan melihat kepada teladan 
gambar Allah yang sejati, Yesus Kristus.37 

 
Universalitas dari gambar dan rupa Allah memberikan 

pemahaman bahwa setiap manusia itu bermartabat dan terhormat 
dan manusia sudah seharusnya memberikan penghormatan satu 
dengan yang lainnya38; dalam hal ini antara hubungan laki-laki dan 
perempuan. Yesus adalah gambar Allah yang sejati, yang dalam 
gambar-Nya semua mahluk yang dipilih dan ditebus dalam Dia 
akan diubah dalam keserupaan dengan gambar-Nya. Dalam 
hidupNya, Yesus memberikan teladan kehidupan seorang 
manusia sejati yang terus membangun kesatuan yang hidup 
dengan BapaNya. Hubungan ketaatan dari Kristus menjadi 
prototipe hubungan manusia dengan Allah dan sesamanya. 

 
Laki-laki dan perempuan sebagai gambar dan rupa Allah 

menegaskan hakekat yang esensial dari kemanusiaan mereka. 
Dalam hal ini tidak dapat diragukan lagi bahwa laki-laki dan 
perempuan adalah sejajar dalam martabat. Pernyataan Paulus 
dalam Galatia 3:26-27 memberikan penegasan lanjutan dari 
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 Millard J. Erickson, Christian Theology, 534.  
38

 John Calvin, Commentaries on the First Book of Moses, called Genesis, 

(Grand Rapids: Eerdmans, 1948), 294-296.  
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lembaran baru dalam sejarah akibat keterpurukan manusia oleh 
karena dosa. Magna Charta kemanusiaan manusia ditunjukkan. 
Laki-laki dan perempuan seharusnya tidak berdiri dalam 
penghancuran satu dengan yang lain. Bahkan sikap apriori yang 
diberikan terhadap perempuan harus dihapuskan karena 
bertentangan dengan prinsip martabat hakiki dari manusia seperti 
yang dinyatakan dalam Kitab Suci. Dalam merefleksikan pesan ini 
dan pengaruhnya bagi perempuan, Staggs menulis demikian,  

 
If this is taken at face value, the whole question is settled 
as to the dignity, worth, freedom, and responsibility of 
women. This text does not deny the reality of sexual 
difference any more than it denies the reality of distinction 
that are ethnic (Jew and Greek) or legal (slaves and free 
persons). There are such distinctions, but ―in Christ‖  these 
are transcended. Sexual difference is a fact and an 
important one, with relevance in human existence; but so 
far as our being ―in Christ‖ is concerned, being male or 
female is not a proper agenda item. The phrase ―in Christ‖ 
implies one‘s personal relationship with Jesus Christ; but it 
also implies one‘s being in the family of Christ. To be in 
Christ is to be in the church, the body of Christ (I Cor. 
12:12f; Rom. 12:5). For those ―in Christ‖ or in the church, 
the body of Christ, it is irrelevant to ask if one is Jew or 
Gentile, slave or free, male or female.39 
 

Refleksi diatas bukan hanya berbicara mengenai keselamatan 
namun juga memberikan implikasi dalam relasi sosial dalam tubuh 
Kristus, yaitu Gereja. Jadi dalam hal ini, pertanyaan tentang 
martabat dari laki-laki dan perempuan ditegaskan kembali dan 
tidak lagi seharusnya menjadi permasalahan.  

 
Namun dalam kekristenan permasalahan timbul ketika 

orang kristen membaca surat-surat Paulus yang berbicara seolah-
olah Paulus mendiskreditkan perempuan sementara Yesus 
berpihak kepada perempuan. Pembacaan demikian adalah jelas 
terlalu ekstrim dan berlebihan seperti diungkapkan oleh Tucker.40 
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 Evelyn Stagg and Frank Stagg, Woman in the World of Jesus, 
(Philadelphia: Westminster, 1978), 163.  
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Dalam kerangka Trinitaris Perikhoretis, ―diciptakan dalam gambar 
dan rupa Allah‖ merupakan argumentasi a priori yang tidak 
terbantahkan tentang hakekat yang sejajar dari laki-laki dan 
perempuan yang diungkapkan secara eksplisit dalam Galatia 3:26-
27.   

 
Pertanyaan lebih lanjut adalah mengenai realitas pribadi 

per se yang disebut laki-laki dan perempuan. Sebagaimana 
diungkapkan diatas, perbedaan seksual antara laki-laki dan 
perempuan memang merupakan suatu fakta yang tidak 
terbantahkan. Implikasinya adalah bahwa masing-masing pribadi 
memiliki peran (role) masing-masing. Jikalau kita meminjam istilah 
dalam pembahasan mengenai Trinitas maka esensi itu adalah 
satu dan ada tiga pribadi yang berbeda. Perbedaan bukan dalam 
esensi melainkan dalam tingkatan (degree) dalam pengertian 
fungsi/peran (Trinitas Ekonomi). Jadi, manusia itu pada 
hakekatnya adalah sama dalam esensinya baik laki-laki dan 
perempuan, namun secara faktual ada perbedaan fungsi dalam 
pribadi masing-masing.  

 
Diciptakan dalam gambar dan rupa Allah dan selanjutnya 

diperbaharui menurut gambar dari Yesus Kristus dan Roh Kudus 
menjadi agen yang membaharui memberikan ruang edifikasi 
secara bersama bagi mereka yang dipilih dan dipanggil oleh Bapa. 
Kehormatan manusia terletak dalam sisi ini. Namun kehormatan 
itu bersama-sama dijaga dalam relasi laki-laki dan perempuan 
dalam konteks manusia. Kekerasan dan penghancuran dalam diri 
manusia bukan merupakan rancangan awal dari Allah. Allah 
menghendaki agar manusia bersama-sama melaksanakan apa 
yang menjadi kehendak-Nya dalam dunia ciptaan dan kerajaan-
Nya. 

 
Pendefinisian manusia sebagai laki-laki dan perempuan 

berada dalam misteri Allah Trinitas. Allah memang mengatasi 
segala jenis gender, sebagaimana diungkapkan oleh Gregorius 
dari Nasiansa bahwa  Allah bukanlah laki-laki atau perempuan.41 
Namun unsur laki-laki dan perempuan memiliki arketipenya dalam 
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Allah Tritunggal.  Meskipun theologia Kristen sepertinya lambat 
memberikan respon terhadap bahasa maskulinitas tradisional. 
Masalah ini sebenarnya bukanlah hal yang baru. Gregorius 
Nasianzus mengkritik para lawannya yang berpikir bahwa Allah 
adalah laki-laki, karena Allah dipanggil sebagai Bapa, atau bahwa 
keilahian adalah soal feminitas karena gender dari Firman, atau 
bahwa Roh Kudus adalah neuter karena tidak memiliki nama 
personal. Gregorius menyatakan bahwa ke-Bapa-an Allah tidak 
berkaitan dengan pernikahan atau seksualitas. Bahkan harus 
dicatat bahwa kita tidak seharusnya berpikir Allah sebagai laki-laki, 
meskipun kita memanggil Allah dengan sebutan kata pengganti 
untuk laki-laki. Hal ini semata merupakan cara konvensional dalam 
penggunaan bahasa. Dan bukan hanya penggunaan konvensional 
semata, melainkan bahasa yang menggunakan gender adalah 
ekspresi antrophomorfis dalam kaitan relasi Allah dengan 
manusia. Kärkkäinen membenarkan pandangan Joseph Comblin 

dalam menegaskan maksud dari Gregorius dari Nazianzus bahwa 
Allah itu mengatasi segala jenis gender.  Kärkkäinen mengatakan, 

―…in contrast to many other religions, the Christian God is not 
sexist; None of the divine Persons has gender. But still in their 
action in humanity and the world, each person is manifested under 
borrowed names using gendered language.‖42  

 
Banyak penulis hari ini mengatakan bahwa karakteristik 

feminitas atau maternal dari Roh Kudus adalah penyeimbang 
dalam ungkapan bahasa maskulinitas untuk Bapa dan Anak. 
Namun harus juga diingat bahwa menyebut Roh Kudus dalam 
karakteristik feminitas di sini tidak berarti Roh Kudus adalah 
perempuan dengan perbandingan yang menyebut Bapa 
mengindikasikan laki-laki. Sebaliknya, setiap pribadi Trinitaris 
mengatasi segala jenis gender yang manusia pikirkan.43 

  
Dalam kisah penciptaan, Hawa disebut oleh Adam sebagai 

ezer, yaitu penolong dalam dunia ciptaan. Kata ezer muncul dalam 
Perjanjian Lama sebanyak tujuh belas kali (Kel. 18:4; Ul. 33:7, 26, 
29; Maz. 20:2, 33:20; 70:5; 89:19; 115:9; 121:1-2;124:8; 146:5; 
Yesaya 30:5; Yeh. 12:14; Dan. 11:34; dan Hos. 13:9) dan 
seringkali kata ini ditujukan kepada Allah.  Uniknya Roh Kudus 
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disebut sebagai penolong44 dalam Perjanjian Baru. Hal ini tidak 
berarti, seperti ditegaskan dalam paragraf awal, bahwa 
perempuan sama dengan Roh Kudus. Namun yang hendak 
dikatakan di sini adalah bahwa dimensi feminitas secara ontologis 
ditemukan secara khusus dalam karya Roh Kudus.  

 
Dalam Kitab Suci, karya Roh Kudus secara khusus 

berhubungan dengan proses hidup dan perlindungan terhadap 
kehidupan. Roh yang digambarkan Yesus dalam Injil Yohanes pun 
menampilkan ciri khas feminitas meskipun tidak dalam arti 
ekslusif. Roh itu mengajar, menghibur dan mengingatkan 
(Yohanes 14:26; 16:13), serta tidak meninggalkan kita sebagai 
yatim piatu (114:18). Dalam surat Paulus juga diungkapkan 
mengenai peran Roh sebagai pengajar yang mengajar kita 
memanggil nama Allah sebagai Abba (Roma 8:15); Dia 
mengajarkan kita menyebut Yesus sebagai Tuhan (I Korintus 
12:13); dan Dia mengajarkan kita untuk berdoa dan memohon 
(Roma 8:26). Apa yang hendak penulis tampilkan di sini adalah 
bahwa kemanusiaan manusia itu sedemikian erat berasal dari 
Allah sendiri, dan setiap manusia membawa dalam dirinya sumber 
nilai utama kemanusiaan ini. Itulah sebabnya manusia—
perempuan—itu tidak dapat diperlakukan semena-mena, ditindas 
dan digunakan seperti barang atau apapun juga bentuk pelecehan  
yang dapat dilakukan oleh sesamanya.  Kehormatan manusia 
mencapai puncaknya ketika manusia itu yang disebut sebagai laki-
laki dan perempuan menjaga kehormatan mereka dalam relasi 
timbal balik.  

 
Berbicara tentang dimensi feminitas dalam diri Allah 

tersebut, maka Hieronimus pernah menulis dengan gaya humor 
seperti yang dikutip oleh Boff demikian,  

 
Roh dalam bahasa Ibrani berjenis betina, dalam bahasa 
Yunani netral, dalam bahasa Latin jantan. Dengan kata 
lain: Kalau saya katakan bahwa setiap Pribadi memiliki 
dimensi kewanitaan dan kepriaan dalam dirinya maka saya 
tidak bermaksud menambahkan ciri jenis kelamin atau 
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menunjukkan bahwa saya telah menemukan jenis kelamin 
pada misteri Trinitas.45 

 
Kemudian Boff mengomentari hal ini, yang menurut penulis sangat 
menarik disimak untuk melihat argumen ontologis dari dimensi 
feminitas dan maskulinitas dalam diri Allah. Boff mengatakan 
demikian: 

 
Apa yang saya ingin lakukan adalah menunjukkan asal 
terakhir dari nilai-nilai yang diletakkan Trinitas sendiri 
dalam diri manusia, dalam kepriaan dan kewanitaannya. 
Meskipun mengatasi jenis kelamin, Trinitas mengandung 
dimensi kepriaan dan kewanitaan dalam misteri-Nya 
sejauh kepriaan dan kewanitaan itu merupakan gambaran 
dan rupa dari kenyataan asali, yakni Trinitas Mahakudus 
itu sendiri.46  

 
Mengenal dimensi ini dalam diri Allah maka kita 

dihindarkan dari segala tindakan anarkis dan ekstrim terhadap 
sesamanya—perempuan. Manusia sebagai gambar dan rupa 
Allah memberikan nilai yang dalam terhadap dimensi 
kemanusiaannya. John Calvin mengingatkan gereja bahwa 
pengenalan manusia yang benar kepada Allah akan membawa 
pengenalan manusia yang benar juga terhadap diri dan 
sesamanya.47 Termasuk dalam hal ini adalah sikap dan tindakan 
manusia terhadap sesamanya. Setiap orang yang telah dipilih dan 
dipanggil untuk mengenal Allah dengan benar dalam Kristus 
Yesus biarlah menyanyikan pujian bagi Allah Trinitas dan bersikap 
benar dengan sesama khususnya dalam relasi laki-laki dan 
perempuan.   
 
Pokok Pikiran Inspiratif membangun komunitas Gereja yang 

transformatif. 
 
Bercermin dari Perikhoresis Trinitas di atas, maka penulis 

hendak mengajukan beberapa pokok pikiran penting dalam kaitan 
dengan relasi manusia. Pokok pikiran ini kiranya dapat 

                                                 
45

 Boff, Allah Persekutuan, 215.  
46

 Ibid. 
47

 Calvin, Institutes, I.i.2  
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memberikan gereja suatu teladan hubungan yang inspiratif dalam 
membangun umat Tuhan yang transformatif. Sebagaimana 
pengakuan iman historis menyatakan mengenai persekutuan 
orang kudus, maka paling tidak persekutuan ini memberikan 
cerminan unik dari persekutuan Perikhoresis Trinitas. Sebagai 
persekutuan dalam tubuh Kristus, orang Kristen harus diingatkan 
selalu bahwa tubuh itu adalah satu kesatuan, meskipun tubuh itu 
terdiri dari banyak bagian (I Korintis 12:12). Permasalahan di sini 
sebenarnya bukan soal siapakah yang lebih besar dan berkuasa, 
sehingga menyakiti dan bersikap arogansi terhadap yang lain. 
Namun bagaimana seseorang merayakan kreativitas Allah yang 
luar biasa dalam pekerjaan tangan-Nya yang menganugerahkan 
kehidupan, talenta dan karunia kepada laki-laki dan perempuan 
dalam pelayanan bagi pelebaran kerajaanNya dan yang 
memanggil manusia dari kematian menuju kepada kehidupan 
yang baru dalam Kristus.48  

 
Dengan perkataan lain, masalah gender bukanlah soal, 

karena gender bukan soal membandingkan hak, melainkan 
melihat hal itu sebagai hak istimewa dan tanggung jawab dalam 
menjalankan fungsi dalam keunikan dari individu menurut 
rancangan Tuhan Allah.49  Kesalahan terbesar dari manusia 
sehingga menimbulkan ekses negatif dalam hubungan dengan 
sesamanya adalah kegagalannya dalam menghargai apa itu 
perbedaan dan membawa perbedaan itu dalam perayaan yang 
menyatukan. Kesatuan Trinitaris yang diikat dalam persekutuan 
perikhoretis ini memberikan implikasi akhir dalam pengalaman 
hidup dan perjalanan perarakan iman gereja demikian50: 
  

1. Kitab Suci menunjukkan bahwa Bapa, Putra dan Roh 
Kudus adalah Allah yang patut disembah dalam kehidupan 
iman orang percaya. Kesatuan dari Tiga Pribadi yang 
berbeda dalam relasi perikhoretis ini memberikan implikasi 

                                                 
48

 Hurley mendiskusikan secara panjang lebar tentang relasi laki-laki dan 
perempuan dalam perspektif Kitab Suci dan peran mereka masing-masing 
secara unik serta tanggung jawab mereka bersama dalam pelayanan kerajaan 
Allah, lihat James Hurley, Man and Woman in Biblical Perspective, (Grand 
Rapids: Zondervan Pub. Ho, 1981), 20-270. 

49
 Elaine Stedman, A Woman‘s Worth, (Waco, Texas: Word Books 

Publishers, 1975), 79.  
50

 Lihat diskusi ini dalam Boff, Allah Persekutuan, 153-160.  
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dalam pengalaman hidup iman bahwa perbedaan-
perbedaan itu tetap ada dan kita tidak tergoda untuk 
menggandakan Allah dalam Triteisme atau Politeisme. 
Pengakuan iman kepada ketiga Pribadi Allah Tritunggal 
dalam struktur dasar pengakuan iman Rasuli memberikan 
indikasi makna antropologis dan sosial bahwa realitas 
kesepian dalam Pribadi Allah Tritunggal bukanlah alasan 
penciptaan manusia, karena dalam Tritunggal itu sendiri 
telah terjalin suatu persekutuan kasih dan koeksistensi dari 
tiga Pribadi. Dalam relasi kehidupan manusia, perbedaan 
perlu dihayati. Perbedaan bukanlah ancaman besar bagi 
kehidupan manusia. Manusia seringkali memperlemah 
perbedaan atau memaksa perbedaan itu untuk mengikuti 
hukum keseragaman dan identitas. Sebaliknya, iman 
Perjanjian Baru kepada Allah Tritunggal justru memberikan 
apresiasi terhadap perbedaan, dan menerima perbedaan 
sebagai perbedaan. Kesatuan tidak berarti menyangkali 
perbedaan, dan juga kesatuan tidak berarti mereduksi 
perbedaan kepada keseragaman. Tetapi kesatuan lebih 
daripada persekutuan dan saling bersekutu antara hal-hal 
yang berbeda dalam kehidupan. Demikian juga dalam 
relasi laki-laki dan perempuan. Menerima perbedaan satu 
dengan yang lain merupakan awal kesatuan dalam 
persekutuan yang membangun. Dilain sisi memikirkan 
perbedaan secara per se merupakan awal dari kehancuran 
karena memikirkan perbedaan belaka tanpa pada saat 
yang sama memikirkan kesatuan merupakan absurditas 
dalam kehidupan gereja. Hal inilah yang menyebabkan 
kehancuran dalam gereja dan gereja justru kehilangan 
esensinya yang adalah satu. 

2. Bapa, Putra dan Roh Kudus tidak saja pribadi yang 
berbeda, namun ketiga Pribadi itu tidak dapat ditukarkan 
satu dengan yang lain. Hal ini berarti bahwa setiap Pribadi 
itu adalah unik dan tidak dapat ditukar atau diganti. 
Keunikan dari Pribadi Ilahi ini nampak dalam karakteristik 
dan tindakan dari setiap Pribadi, khususnya dalam karya 
penebusan. Keunikan suatu pribadi tercermin dalam 
penciptaan ketika Allah Tritunggal itu menyatakan, ―Marilah 
kita menciptakan manusia menurut gambar dan Rupa 
Kita.‖ (Kejadian 1:26, italics, penulis). Bercermin dari hal ini 
maka keunikan dari pribadi laki-laki dan perempuan tidak 
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dapat ditukarkan karena pribadi itu begitu unik dan indah 
dan keunikan itu seharusnya memberikan sumbangsih 
berharga dalam persekutuan kerjasamanya satu dengan 
yang lain dalam membangun kerajaan Allah. 

3. Ketiga kenyataan yang tidak dapat direduksi satu kepada 
yang lain selamanya ada dalam persekutuan yang kekal. 
Keunikan Pribadi melukiskan hubungan perikhoretis di 
antara mereka. Bapa menjadi Bapa dalam hubungan-Nya 
dengan Putra. Putra selalu menjadi Putra karena Dia 
diperanakkan secara kekal dan Roh Kudus keluar dari 
sang Bapa dan Sang Putra. Perbedaan bukan berarti 
pertentangan di sini (satu bukan yang lain), juga tidak 
dapat ditukarkan, tidak berarti keterpisahan. Justru 
perbedaan yang memungkinkan persekutuan, hubungan 
dan penyataan diri secara timbal balik.  Dalam 
kemungkinan persekutuan ini, kasih adalah bentuk paling 
tinggi dari kesatuan. Kasih memungkinkan Pribadi-Pribadi 
yang berbeda-beda itu menjadi kesatuan kasih. Di 
dalamnya mereka saling memberi dan merupakan 
persekutuan. Itulah sebabnya Agustinus dalam khotbah 
dan katekesenya menyebutkan pemahaman dalam 
hubungan Pribadi-Pribadi ini bertitik tolak dari Perpetua 
Caritas—kasih yang kekal, yaitu hubungan timbal balik 
yang begitu kaya antara Pribadi-Pribadi, sehingga mereka 
membentuk trina unitas atau una Trinitas.51  

 
Dalam Kitab Suci, ungkapan persekutuan diungkapkan dengan 
dalam ketika Yohanes mengatakan ―Allah adalah kasih.‖ (I 
Yohanes 4:8-16). Kasih dan persekutuan dari Tritunggal 
sedemikian erat dan persekutuan kasih inilah yang menunjukkan 
identitas keunikan nama-Nya, Allah Tritunggal. Bapa, Putera dan 
Roh Kudus, bukan dalam kapasitas subordinasianisme dan 
modalistik ataupun triteisme, namun dalam pemahaman Trinitas, 
kesatuan dari Pribadi-Pribadi, ketiganya sederajat dan sehakekat. 

 
Kesatuan perikhoretis terintegrasi dalam sejarah 

keselamatan dan seharusnya nampak jelas dalam persekutuan 

                                                 
51

 St Augustin, ―On the Creed: A Sermon to the Catechuments,‖ The Nicene 
And Post-Nicene Fathers of the Christian Church, Vol. III, ed. Philip Schaff, 

(Grand Rapids: Eerdmans, 1978), 370. 
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orang kudus dalam gereja. Yesus mengatakan secara jelas dalam 
doa-Nya bagi murid-murid-Nya demikian, ―Semoga mereka semua 
menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan 
Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam Kita, supaya 
dunia percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku.‖ 
(Yohanes 17:21). Doa yang agung ini secara eksplisit 
mengharapkan kesatuan yang lahir sebagai implikasi pengenalan 
kepada Tritunggal itu dalam persekutuan para murid. Kesatuan 
Trinitaris yang bersifat integratif dan inklusif ini memanggil gereja 
membawa kemuliaan kepada Allah dalam ciptaan-Nya.  

 
Gereja terpanggil dalam hal membawa pembebasan dan 

pengampunan di mana persekutuan itu mengalami kebuntuan dan 
keterpisahan. Integritas orang percaya yang mengaku percaya 
kepada Allah Trinitas harus menjadi nyata dalam sejarah, yaitu 
ketika keretakan persekutuan diatasi di mana tidak ada lagi ―orang 
Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, 
tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah 
satu di dalam Kristus Yesus (Galatia 3:28). Bahkan lebih lanjut 
dapat dikatakan bahwa dalam persekutuan Trinitaris yang 
tercermin dalam kehidupan gereja, gereja terpanggil dalam 
berbagi dengan sesamanya, dalam hal ini dalam relasi laki-laki 
dan perempuan (Bandingkan Kisah Rasul 4:32).  

 
Perikhoretis Tritunggal juga nyata dalam kesatuan kepala 

Gereja dan tubuh-Nya sendiri serta kesatuan di antara tubuh itu 
sendiri. Perikhoresis Trinitaris memberikan visi gereja yang jelas 
dimana gereja lebih merupakan suatu persekutuan daripada suatu 
susunan hirarkis yang bersifat menguasai, pelayanan daripada 
kekuasaan, dan bersifat inklusif dan merangkul daripada ekslusif 
yang buta dan sempit. Persekutuan perikhoretis Tritunggal 
menjadi cermin hubungan yang saling melayani dalam 
persekutuan antara laki-laki dan perempuan.  Manusia disamping 
sebagai makhluk individu, juga sekaligus sebagai makhluk sosial. 
Manusia adalah makhluk yang selalu berada dalam persekutuan.  
Berefleksi dari Perikhoresis Trinitas dapat dinyatakan bahwa 
manusia menjadi sempurna apabila dia mewujudkan kehidupan 
bersama dengan orang lain dalam memberi dan menerima.   
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Kesimpulan 
 

 Dari pemahaman dasar terhadap doktrin perikhoresis Allah 
Tritunggal di atas maka dapat disimpulkan secara singkat bahwa 
sebenarnya dalam gereja akan tercipta suatu komunitas yang 
transformatif dalam relasi laki-laki dan perempuan, apabila gereja 
memahami dan mengaplikasikan teologia itu secara benar dan 
proporsional. Pemahaman perikhoresis Trinitas di atas 
sebenarnya sedang mengarahkan gereja untuk  membuka ruang 
hospitalitas terhadap diri dan komunitas dan juga ruang apresiasi 
dengan sesama, yang didasarkan oleh kasih, khususnya dalam 
relasi laki-laki dan perempuan. Model hubungan yang saling 
memberi dan menerima dan bahwa kehadiran masing-masing 
pribadi yang unik itu adalah untuk sesamanya dapat memberikan 
ruang baru dalam berkarya dan berkreasi. 

 
Penulis yakin, jikalau seseorang memahami dengan jelas 

jati dirinya, dan perannya sebagai laki-laki dan perempuan, serta 
menempatkan dirinya dengan benar dalam rancangan Allah yang 
sebenarnya, maka tingkat kekerasan, diskriminasi dan bentuk 
apapun juga yang bersifat merendahkan terhadap sesamanya 
akan dapat diperkecil tingkat persentasinya. Persekutuan yang 
menjadi kekuatan inti dalam kehidupan manusia sebenarnya 
memberikan arahan yang hidup tentang bagaimana keunikan itu 
dirayakan. Tidak bisa tidak dihindari, meskipun perbedaan faktual 
laki-laki dan perempuan itu riil, namun perbedaan itu adalah kasih 
karunia yang memperkaya satu dengan yang lain, dan ikatan 
persekutuan itu memberikan ruang bagaimana masing-masing 
pribadi itu dapat berkarya bagi tujuan bersama. Masing-masing 
pribadi tidak dapat direduksi menjadi pribadi yang lain.  
Kekerasan, diskriminasi, pelecehan dan merendahkan orang lain 
adalah kejahatan terbesar dalam kemanusiaan yang harus 
diberantas, dan sekaligus kejahatan ini merupakan perlawanan 
terhadap Allah sendiri, sebagai sang pencipta dan penebus. 
Bagaimanapun juga manusia berpendapat dan bersikap terhadap 
sesamanya, manusia tetap sebagai gambar Allah, dan setiap 
mereka yang ada dalam Kristus akan terus dibaharui menurut 
gambar Anak Sulung itu.   Mengakui mengenal Allah dengan 
benar seharusnya memberikan inspirasi dalam segala tindakan 
manusia dengan sesama. Melakukan tindakan kekerasan, 
penganiayaan, diskriminasi, pelecehan dan sebagainya 
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merupakan tindakan yang kontradiktif dengan pengakuan kepada 
Allah yang benar.  

 
Dimensi maskulinitas dan feminitas dalam diri Allah 

mengingatkan manusia yang diciptakan dalam gambar-Nya untuk 
berkarya dengan benar dalam kerajaanNya, dan mengarahkan 
tanggung jawab dalam dunia Allah dengan berjalan tunduk dan 
hormat dihadapan Allah. Dimensi ini bukan hanya sekedar 
dimensi, namun memberikan model gerak hubungan yang hidup 
dalam diri Allah dan menjadi refleksi gerak hubungan dalam 
kehidupan persekutuan laki-laki dan perempuan yang nota bene 
manusia. Gerak kehidupan ilahi itu adalah saling meresapi, dan 
memberi serta keberadaan mereka bagi pribadi yang lain secara 
kekal. 

 
Biarlah laki-laki dan perempuan tidak lagi diletakkan dalam 

suatu posisi dipertentangkan satu dengan yang lain. Melainkan 
laki-laki dan perempuan seharusnya dibawa dalam suatu relasi 
persekutuan kasih yang hidup. Masing-masing menjadi pribadi 
yang disebut laki-laki dan perempuan, apabila mereka tahu 
menjaga dan menghargai relasi mereka dengan gender yang lain. 
Kehormatan seorang laki-laki terletak ketika dia menempatkan dan 
menghargai perempuan itu secara proporsional dan kehormatan 
seorang perempuan terletak ketika dia menghargai laki-laki dan 
menjadi rekan perjalanan yang inspiratif dalam mengelola dan 
menata alam semesta dan panggilan tugas kerajaan Allah. Sikap 
seperti ini dapat menjadi suatu kesaksian yang hidup dari gereja 
dan sekaligus memberikan nuansa tersendiri dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara. Gereja yang mengerti apa artinya 
persekutuan Trinitaris yang tercermin dalam persekutuan orang 
kudus adalah sebenarnya gereja yang sudah memahami apa 
artinya kehadirannya di dalam dunia, yaitu  memberikan cerminan 
kehidupan Allah sendiri.     

 
Deus Perpetua Caritas! 
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MENJADI GARAM DAN TERANG BAGI SEKITAR KITA  
(MAT 5:13-16) 

 
 

Kornelius Ardianto Setiawan 
 
 

erikop yang mencatat tentang Garam dan terang terletak 
dalam bagian yang kita kenal dengan Khotbah di Bukit. 

Khotbah di Bukit dapat dikatakan sebagai bagian yang penting 
dalam Injil Matius. Hal ini mengingatkan bahwa dari data-data 
dalam Injil Matius, kita dapat menyimpulkan bahwa Injil Matius 
dapat dibagi menjadi 5 bagian utama1: Mat 5-7, 10, 13, 18, 23-25. 
Pembagian ini didukung oleh adanya lima formula konklusif yang 
dipakai pada setiap akhir dari lima bagian pengajaran utama 
tersebut: ―Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini …..‖ (7:28), 
―Setelah Yesus selesai berpesan kepada kedua belas murid-Nya‖ 
(11:1), ―Setelah Yesus selesai menceriterakan perumpamaan-
perumpamaan itu‖ (13:53), ―Setelah Yesus selesai dengan 
pengajaran-Nya itu‖ (19:1), ―Setelah Yesus selesai dengan segala 
pengajaran-Nya itu‖ (26:1). Dari pembagian ini, Matius boleh 
dikatakan mengawali tulisannya dengan menyajikan Khotbah di 
Bukit (Mat 5-7) dan bagian ini tentunya menjadi bagian yang 
cukup penting dalam memahami Injil Matius.  

 
Kita juga melihat bahwa Matius mengawali Injilnya dengan 

dua proklamasi penting: pertama, Yohanes memulai 
pelayanannya dengan memberitakan ―Bertobatlah, sebab 
Kerajaan Sorga sudah dekat!‖ (Mat 3:2). Kedua, Yesus juga 
memulai pelayanannya dengan proklamasi yang sama: ―Sejak 
waktu itulah Yesus memberitakan: "Bertobatlah, sebab Kerajaan 
Sorga sudah dekat!‖ (Mt 4:17) 

 
Melihat bahwa Kerajaan Surga mendapat penekanan 

utama baik dalam pemberitaan Yohanes Pembaptis maupun 
Yesus, maka Lohr membagi ke lima bagian tersebut berdasarkan 

                                                 
1
 Pembagian ini dinyatakan oleh B.W. Bacon, Studies in Matthew, New York: 

Holt, 1930, 80-90; Robert H. Mounce, Matthew, Peabody: Hendrickson, 1991, 3; 
John P. Meier, ―Gospel of Matthew,‖ in The Anchor Bible Dictionary, vol. 4, ed. by 

D.N. Freedman, New York: Doubleday, 1992, 628-629. 

P 



JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 

 

34 

tema utama Injil Matius tentang ―Kerajaan Surga.‖ Dengan 
demikian, pembagian Injil Matius adalah sebagai berikut:  

 

Mt 5-7  The blessing of and entering the kingdom 
Mt 10  The sending of the disciples to proclaim 

The kingdom 
Mt 13  The nature of the kingdom 
Mt 18  The receiving of children into the kingdom 
Mt 23-25 The woes and the coming of the kingdom2 

 

Berdasarkan pembagian yang diberikan oleh Lohr, kita 
dapat menyimpulkan bahwa Khotbah di Bukit diletakkan pada 
awal Injil Matius, karena di dalamnya kita menemukan pengajaran 
awal tentang berkat yang kita peroleh dari Kerajaan surga dan 
bagaimana kita dapat masuk dan hidup sebagai warga Kerajaan 
Surga. Khotbah di Bukit ini diawali dengan sebuah pendahuluan 
yang oleh Hagner dibagi menjadi dua bagian: pertama, Dasar 
kehidupan yang benar yang berisi Ucapan Bahagia (5:3–12) dan 
kedua, Esensi dari Pemuridan yang berisi pengajaran tentang 
Garam dan Terang (5:13–16).3 Setelah pendahuluan tersebut, 
kemudian diberikan prinsip-prinsip yang harus dimiliki dan dijalani 
oleh anggota kerajaan dalam hubungannya dengan orang lain (Mt 
5:21-48), dengan Allah (Mt 6:1-18) dan sisi lain dari kehidupan (Mt 
6:19-7:12). 

 
Dalam artikel ini, akan dibahas bagian pendahuluan dari 

Khotbah di Bukit dan khususnya bagian kedua yang membahas 
tentang Garam dan Terang. 

 
 

                                                 
2
 Lohr, C.H. ―Oral Techniques in the Gospel of Matthews,‖ CBQ 23 (Oct 

1961), 427. R.H. Gundry, Matthew, (Grand Rapids: Eerdmans, 1994, 10) also 
see the five divisions also emphasize on the kingdom theme: discourse on 
righteousness as a demand for entering into the kingdom (5:1-7:27); the 
discourse on persecution in the preaching of the kingdom (10:1-42); the 
discourse on understanding the kingdom as a requirement of discipleship (13:1-
52); the discourse on the necessity of humility and forgiveness in the brotherhood 
of the kingdom (18:1-35); and the discourse on the danger of hypocrisy, which 
result in expulsion from the kingdom (23:1-25:46). 

3
 Hagner, Donald A., Word Biblical Commentary, Volume 33a: Matthew 1-13, 

(Dallas, Texas: Word Books, Publisher) 1998, 84. 
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GARAM DAN TERANG 

 
Khotbah di Bukit diawali dengan Ucapan Bahagia yang 

berisi tentang petunjuk-petunjuk agar mereka dapat memiliki sikap 
hidup yang benar yang akan membawa mereka kepada 
kebahagiaan dalam Kerajaan Surga. Hal ini tentunya harmoni 
dengan seluruh catatan Matius yang menjadikan Kerajaan Surga 
sebagai tema utamanya. Kebahagian tersebut akan dicapai oleh 
murid-murid, apabila mereka memiliki kehidupan yang 
merefleksikan Injil Kerajaan Surga yang telah diproklamasikan 
oleh Yesus sendiri (4:17). 

 
Dalam bagian kedua dari introduksi ini, kita melihat 

pernyataan tentang tuntutan etis dari Kerajaan Surga. Secara 
singkat boleh dikatakan bahwa bagian ini berisi petunjuk untuk 
bagaimana murid-murid sebagai warga Kerajaan Surga harus 
hidup. Untuk itu, Matius memberikan dua metafora tentang Garam 
dan Terang dan kedua metafora ini diberikan bukan sebagai pra 
syarat untuk mereka dapat masuk ke dalam Kerajaan Surga, 
tetapi mereka disebutkan sebagai Garam dan Terang yang harus 
menunjukkan esensi dan kualitas mereka, seperti yang dikatakan 
Hagner,  

 
It is particularly important to note that the kingdom precedes the 
ethics; there is no insistence that people are to live this way in 
order to receive the kingdom. The disciples are first identified as 
salt and light, and even here being precedes doing. It is because 
they are salt and light that they are expected to behave in 

appropriate ways.4   

 
Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa kedua 

metafora tentang Garam dan Terang ini berfungsi sebagai 
pendahuluan untuk menunjukkan identitas mereka sebagai warga 
Kerajaan Surga. Untuk itu, mereka harus menunjukkan kualitas 
hidup mereka sesuai dengan status mereka sebagai warga 
Kerajaan Surga tersebut dan mereka harus hidup   sesuai dengan 
status mereka yang adalah murid-murid Yesus. 

 

                                                 
4
 Hagner, Matthew 1-13,  97-98. 



JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 

 

36 

Berbeda dengan penulis Injil yang lain, Matius meletakkan 
perkataan tentang Garam dan terang tersebut secara 
berdampingan dan dalam struktur yang paralel. Kita dapat 
menemukan metafor tentang Garam dalam Mk 9:50 dan Luk 
14:34–35. Catatan Lukas lebih dekat dengan Markus, hanya saja 
Lukas memakai kata  (loses its taste) yang sama dengan 
Matius. Luk 14:35 tidak ada dalam Markus, tetapi mirip dengan 
Matt 5:13c, khususnya berkaitan dengan pernyataan bahwa 
garam yang tidak asin lagi itu akan ―dibuang.‖ Hanya Markus yang 
memiliki pernyataan berikut: ―Markus 9:50: Garam memang baik, 
tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu 
mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam 
dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan 
yang lain." 

 
Metafora tentang lampu di atas kaki dian dapat ditemukan 

di Mk 4:21 dan Lk 8:16 (lih 11:33). Dalam Mk 4:21 dan Lk 8:16, 
dicantumkan berkaitan dengan misi Yesus. Sedangkan dalam Luk 
11:33 metafora ini diikuti oleh materi yang ada dalam Matt 6:22–
23. Sekalipun secara keseluruhan ada persamaan dalam 
pembahasan berkaitan dengan ―lampu‖ ini, tetapi Markus dan 
Lukas memakainya dalam konteks yang berbeda dengan Matius. 
Demikian juga dari catatan ketiga Injil sinoptik. Hanya Matius yang 
memberikan perintah agar terangmu bercahaya. 

 
Kedua perkataan dalam perikop ini boleh dikatakan paralel 

dalam bentuknya: , ―the salt of the earth,‖ dan 
, ―the light of the world‖ (Garam dunia dan 
Terang dunia). Demikian juga, kedua perkataan tersebut juga 
boleh dikatakan paralel dalam isi yang berfokus pada garam yang 
tidak berguna dan terang yang tidak berfungsi (tersembunyi). 
Perkataan kedua diikuti oleh perintah yang boleh dikatakan 
sebagai pokok pembahasan dalam Khotbah di Bukit yaitu untuk 
menjadi anggota kerajaan Allah, kita perlu merefleksikan terang 
kerajaan tersebut melalui kehidupan dan perbuatan baik kita.  

 
Garam Dunia 

 
Bagian ini dimulai dengan kata  (5:13) yang bersifat 

emphatic dan memberi tekanan khusus: ―you yourself‖ atau secara 
literal diterjemahkan ―kamu, kamulah. Pemakaian kata 
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memiliki makna penting, dimana murid-murid dituntut untuk hidup 
sedemikian rupa agar mereka dapat menjadi Garam dan Terang. 
Tetapi mereka justru di tegaskan bahwa ―kamu, kamu adalah 
Garam Dunia!‖ Sebagai Garam, mereka diharapkan atau dituntut 
untuk memiliki kehidupan yang sebagaimana seharusnya, yaitu 
sebagai Garam yang tidak menjadi tawar dan yang mampu 
menggarami dunia sekelilingnya.  

 
Memang ada beberapa interpretasi berkenaan dengan 

metafora garam ini dan paling tidak ada dua pendapat yang perlu 
menjadi perhatian kita. Pertama, penulis Injil memahami ―garam 
yang menjadi tawar‖ sebagai sebuah gambaran tentang sesuatu 
yang tidak mungkin terjadi, karena kestabilan garam secara 
kimiawi, sehingga garam tidak mungkin kehilangan kualitasnya. 
Hal ini tentunya mempunyai penekanan positif bagi murid-murid 
Yesus, bahwa mereka tentunya tidak mungkin kehilangan kualitas 
mereka sebagai murid. Luz sendiri kemudian melanjutkan bahwa 
apabila garam tidak mungkin menjadi tawar, maka garam juga 
tidak mungkin dibuang dan diinjak-injak. Hal ini berarti sulit untuk 
memakai metafora ini untuk mengingatkan atau menegur murid-
murid dan pendengarnya apabila garam yang kehilangan rasanya 
tersebut bukan suatu realitas yang nyata. 5  

 
Kedua, pada umumnya para ahli menjelaskan bahwa, 

pada jaman itu, garam dibuat dari penguapan air laut, sehingga 
menghasilkan kristal-kristal garam. Tetapi bagi orang Yahudi, 
mereka memiliki persediaan garam yang sudah tersedia di sekitar 
pantai Laut Mati (Zep 2;9) dan di bukit garam (Jebel Usdum; yang 
luasnya sekitar 4000 ha dan ada di sudut Laut Mati di sebelah 
barat daya. Tempat ini sering dikaitkan dengan istri Lot). Garam 
semacam ini diambil dari karang-karang dan karena sengatan 
matahari, seringkali menyebabkan perubahan kimiawi yang 
menyebabkan lapisan luar karang garam tsb berkurang rasa 
asinnya dan lapisan ini kemudian dibuang dan menjadi tidak 
berharga.6 Demikian juga Luz menyatakan bahwa garam meja 
(table salt) diambil dari Laut Mati dan tidak dapat diperjualbelikan 
apabila tidak diberikan bahan campuran tambahan. Pencampuran 

                                                 
5
 Ulrich Luz, Matthew 1-7, Minneapolis: Augsburg Fortress, 1989, 25 

6
 R.K. Harrison, ―Salt,‖ in The New Bible Dictionary, (Wheaton, Illinois: 

Tyndale House Publishers, 1962). 
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yang tidak tepat, dapat mempengaruhi rasa dari garam meja 
tersebut.7 

 
Garam yang dipakai sebagai gambaran di sini mempunyai 

beberapa fungsi, di antaranya: sebagai pengawet, memurnikan, 
memberi rasa, dan sebagai pupuk.8 Demikian juga dalam PL, 
garam dipakai secara figuratif untuk menyebutkan tentang: hikmat 
dan berkaitan dengan korban (Im 2:13a; Yeh. 43:24), dalam kaitan 
dengan perjanjian (Bil 18:19; Im 2:13b).  

 
Memang tidaklah mudah untuk dapat mengartikan kata 

Garam dalam metafora ini, tetapi mengingat bahwa Yesus sering 
memakai perumpamaan yang diambil dari pengalaman kehidupan 
sehari-hari, maka adalah tepat untuk melihat garam sebagai 
kebutuhan penting dari kehidupan manusia. Jadi, murid-murid di 
sini adalah sangat penting dan diperlukan berkaitan dengan 
kesaksian mereka tentang Allah dan kerajaan-Nya. Makna dari 
perkataan ini tidak jauh berbeda dengan perkataan tentang 
―terang dunia.‖ 

 
Kemudian disebutkan ―jika garam itu menjadi tawar‖ dan 

dalam bahasa Yunaninya dipakai kata  (aorist passive 

subjunctive dari ) yang secara literal berarti make foolish 

atau make tasteless. Kata ini dalam bahasa Inggrisnya 
diterjemahkan secara beragam: lost his savour (KJV), lost its taste 
(RSV), loses its saltines (NIV). Betz menerjemahkan kata tersebut 
become dull‖ yang berarti menjadi bodoh atau menjadi pudar9 dan 
menurutnya terjemahan inilah yang paling tepat, karena 
menggambarkan keadaan garam secara materi yang menjadi 
pudar atau tawar dan pemahaman secara figuratif bahwa murid-
murid menjadi bodoh.10   

 

                                                 
7
 Luz, Matthew 1-7,  25. 

8
 D.A. Carson, ―Matthew,‖ in Expositor‘s Commentary, F.E. Gaebelein, ed., 

Grand rapids: Zondervan, 1984, pp. 138-39; Luz, Matthew, p.25; Gundry, 
Matthew,  12-13    

9
 John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta: 

Gramedia, 1982, 202. 
10

 Hans Dieter Betz, Sermon on the Mount, Minneapolis: Augsburg Fortress, 

1995, 159. 
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Matius dan Lukas menggunakan kata yang sama 

yang secara literal dapat berarti ―kehilangan rasa‖ atau ―menjadi 
bodoh.‖ Kata ini dipilih karena dapat diaplikasikan langsung 
kepada murid-murid Yesus, Sebagai garam apabila mereka 
―kehilangan rasa asinnya,‖ mereka akan menjadi orang yang 
bodoh.11 Markus menggunakan kata yang secara literal 

artinya ―tidak memiliki rasa‖ dan menurut Vincent Taylor, kata 
tersebut dipakai karena dilatarbelakangi oleh terjemahan dalam 
bahasa Aramaik yang kemungkinan memakai permainan kata 
taphel (tidak memiliki rasa, unsavoury) dan  tabbel (garam).12 

 
Pentingnya metafora tentang garam ini terletak pada 

kalimat terakhir dalam ayat 13 ―Tidak ada lagi gunanya selain 
dibuang dan diinjak orang.‖ Menurut Luz,13 kalimat ini mempunyai 
kaitan erat dengan penghakiman, karena kata berulang kali 

digunakan dalam Injil Matius untuk menggambarkan penghakiman 
(3:10; 5:29; 7:19; 13:42, 48; 18:8f). Demikian juga kata ―diinjak 
orang‖ dalam Perjanjian Lama menggambarkan  penghakiman 
(Yes 10:6; 25:10; 63:3, 6). Hal ini tentunya menjadi peringatan 
yang serius bagi murid-murid agar mereka sungguh-sungguh 
hidup sesuai dengan karakteristik mereka sebagai murid-murid 
Yesus, karena jika tidak hidup sedemikian, kehidupan mereka 
menjadi sia-sia dan menjadi tidak bernilai. 

Terang Dunia 

 
Setelah berbicara tentang metafora Garam dunia, 

pendahuluan tersebut dilanjutkan dengan memberikan metafora 
tentang ―terang‖ yang kemudian diikuti dengan dua contoh untuk 
menjelaskannya: yaitu tentang sebuah kota yang terletak di atas 
bukit tidak akan tersembunyi dan tentunya dapat dengan mudah 
terlihat. Contoh yang kedua adalah tentang pelita dengan tujuan 
penyalaan dan fungsi pelita yang memberikan terangnya untuk 
menerangi sekitarnya.  

 

                                                 
11

 Hagner, Matthew, 99.  
12

 The Gospel according to Mark, London: Macmillan, 1963, 414. 
13

 Luz, Matthew,  251. 
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Terang adalah metafora yang sangat penting di Alkitab. 
Allah disebutkan sebagai terang (1 Yoh 1:5), dan Kristus juga 
disebutkan sebagai terang dunia (Yoh 8:12; 9:5; 12:46; cf. 1:7–8). 
Allah datang ke dunia ini melalui Kristus untuk membawa terang 
ke tengah-tengah kegelapan (Yoh 1:4–5, 9; 12:46; cf. Mz 27:1). 
Hal ini juga sudah ditekankan oleh Matius saat ia mengutip Yes 
9:2 dalam Mat 4:16 ―orang-orang yang berjalan dalam kegelapan 
telah melihat terang.‖ Dalam surat-surat Paulus, terang ini juga 
disebutkan berkaitan dengan orang percaya dimana mereka 
adalah ―anak-anak terang‖ (Ef 5:8; 1 Tes 5:5). Jadi terang boleh 
dikatakan dikaitkan dengan Allah, Kristus dan orang percaya 
dalam konteks pemahaman dengan keselamatan. 

 
Ketika Yesus mengatakan bahwa murid-murid-Nya adalah 

 ―the light of the world,‖ Ia hendak menegaskan 
bahwa mereka sebagai penerima Kerajaan-Nya adalah 
representasi kerajaan tersebut yang hendak menyatakan bahwa 
kebenaran tentang keselamatan tersebut sudah datang. Karena 
itu sebagaimana garam mempunyai karakteristiknya sendiri, maka 
terang di sini juga mempunyai karakteristiknya sendiri. Karena itu 
agar dunia ini tidak hidup dalam kegelapan, maka murid-murid 
harus menunjukkan fungsi mereka sebagai terang yang 
menerangi dunia ini dan sekaligus memenuhi panggilan mereka 
sebagai warga kerajaan Surga.  

 
Tujuan adanya pelita () adalah untuk memberikan 

terangnya (5:15), karena itu pelita tersebut akan diletakkan di atas 
kaki dian agar dapat  berfungsi dengan baik dan maksimal.14 
Pelita di sini menunjuk pada lampu minyak yang dipakai di rumah 
pada masa itu (cf. Luk 15:8). Apabila lampu tersebut menyala, 
maka ia akan digantungkan atau diletakkan ditempat yang agak 
tinggi (kaki dian) agar dapat memberikan terangnya untuk seluruh 
ruangan tersebut. Karena itu, tidak ada orang yang menyalakan 
lampu dan menutupinya dengan gantang (; tempat 
pengukur gandum yang kira-kira dapat menampung sekitar 8.75 
liters), sehingga terangnya tidak nampak.  

 

                                                 
14

 Davies, W.D. & Dale C. Allison, The Gospel according to Saint Matthew, 

Edinburgh: T & T Clark, 1988, 476. 
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Mat 5:16 boleh dikatakan menutup, menyimpulkan dan 
sebagai klimaks dari seluruh perikop ini. Karena murid-murid 
adalah ―terang dunia ini,‖ maka mereka diperintahkan agar terang 
mereka bercahaya sesuai dengan karakteristik dan tujuan dari 
terang itu sendiri. Bahkan murid-murid sebagai ―terang dunia‖ 
diminta untuk dapat merealisasikannya dalam perbuatan mereka. 
Agar melalui terang dan perbuatan baik mereka, ―mereka yang 
melihat dapat memuliakan Bapamu‖ yang di Surga. 

 
Pernyataan agar ―terangmu bercahaya‖ adalah memanggil 

orang percaya untuk memiliki kehidupan yang dapat 
memanifestasikan Kerajaan Surga. Hal ini juga didukung oleh 
panggilan agar orang percaya menampilkan atau 

"perbuatan baik," dan perbuatan baik itu sendiri dikaitkan dengan 
"memuliakan Bapamu yang di Surga‖

 
Memang penekanan untuk melakukan perbuatan baik 

 atau ―di depan orang,‖ seringkali 

dipandang bertentangan dengan peringatan dalam Mat 6:1–6 
dimana dalam bagian itu diberikan nasehat jangan melakukan 
perbuatan baik Tetapi menurut 

Hagner, kita tidak perlu memandangnya demikian karena dalam 
Mat 6:1-6 disebutkan tentang amal dan doa yang dengan sengaja 
dilakukan di depan orang untuk memuliakan diri sendiri. 
Sedangkan dalam bagian ini, kita dipanggil untuk memancarkan 
terang kita bukan untuk menarik perhatian orang lain kepada kita, 
tetapi pada Kerajaan Surga.15 

 
Hal ini juga didukung secara gramatika, dimana kalimat  

 paralel dengan kalimat 
didahului kata  yang kemudian 
diikuti kata kerja subjunctive dan yang secara 
gramatikal menunjukkan pada tujuan yang hendak dicapai.16  

  
Ayat 14 dan 15 boleh dikatakan berfungsi sebagai contoh 

untuk aplikasi yang hendak diberikan dalam ayat 16. Kedua ayat 

                                                 
15

 Hagner, Matthew 1-13, 101; Betz, Sermon on the Mount, 163-164. 
16

 Bauer, W., Arndt, W.F., Gingrich, F.W. and Danker, F.W. A Greek English 

Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, Chicago: The 

University of Chicago Press, 1979, 576. 
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ini memberikan dua pokok yang dikontraskan dimana dalam ayat 
14 ditegaskan bahwa sebuah kota di atas bukit tentu tidak 
mungkin tersembunyi, dan dalam ayat 15 diberikan sebuah contoh 
yang kontras dimana pelita dapat saja disembunyikan di bawah 
gantang, tetapi hal tersebut tentulah tidak mungkin dilakukan, 
karena bertentangan dengan fungsi dan tujuan dinyalakannya 
pelita untuk menerangi sekeliling rumah. Kedua pernyataan ini, 
menghantar kita pada kesimpulan dalam ayat 16.17 

 
Kesimpulan dan perintah yang diberikan dalam ayat 16 

didahului dengan kata bantu yang secara literal dapat 
diterjemahkan ―in the same way‖ atau ―dengan cara yang sama.‖ 
Ayat 16a menjadi perintah ―hendaknya terangmu bercahaya di 
depan orang,‖ dan ayat 16b menjelaskan apa yang dimaksud atau 
tujuan dari ―bercahaya‖ yaitu ―supaya mereka melihat 
perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." 

 
Jadi perbuatan baik di sini disejajarkan dengan 

memancarkan cahaya dengan tujuan agar hal tersebut mendorong 
orang lain memuliakan Allah dan akhirnya membawa mereka 
untuk memuliakan Allah. Betz mengatakan: 

 
Seeing good deeds done by the insiders, the outsiders will 
be provoked to the praising of God. Converting people to 
the true worship of God, is, in Jewish-terms, the whole 
purpose of doing good deeds.18 

 
―Perbuatan baik‖ yang dimaksudkan di sini memang dapat 

dipandang kontradiksi dengan pengajaran berkaitan dengan 
kehidupan ibadah dalam Mat 6:1-6. Dalam petunjuk berkaitan 
dengan kehidupan ibadah, kita justru diminta melakukan dengan 
integritas dan hal itu berarti perlu dilakukan secara tersembunyi 
atau bukan dengan tujuan untuk mempopulerkan diri. 

 
Kedua nasehat ini tentunya harus dipahami secara 

berbeda. Nasehat dalam Mat 6:1-6 berkenaan dengan peringatan 
untuk melakukan amal dan doa bukan untuk memperoleh pujian, 
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 Betz, Sermon on the Mount,  162-163. 
18

 Ibid., pp.  163-164. 
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sehingga tidak perlu dipertontonkan kepada orang lain. 
Sedangkan dalam mat 5:16 ini, perbuatan baik berkaitan dengan 
bagaimana kita harus menyatakan nilai dan kualitas kehidupan 
kita sebagai warga kerajaan Allah. Kualitas itu harus kita nyatakan 
melalui perbuatan baik kita kepada orang lain sebagai kesaksian 
bagi mereka dan sebagai dorongan agar mereka dapat 
memuliakan Allah. 

 
Betz melihat bahwa ayat 16 ini boleh dikatakan mengakhiri 

pembukaan dan juga telah menegaskan identitas dari komunitas 
penerima Khotbah di Bukit.19 Strecker juga memberikan 
penegasan serupa, dimana perintah-perintah yang menjadi 
landasan bagi kehidupan komunitas kerajaan telah diberikan (Mat 
5:3-12).20 Bahkan dalam Mat 5:13-16, melalui metafora Garam 
dan terang, misi dari komunitas tersebut juga diformulasikan. 

 

 
Kesimpulan 

 
Garam ada bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dapat 

memberikan rasa asinnya kepada dunia ini. Demikian juga terang, 
terang ada untuk dapat memberikan terangnya dalam menerangi 
dunia ini. Dan demikian juga bagi kita orang percaya. Kita 
diselamatkan bukan untuk diambil keluar dari dunia ini, tetapi 
justru diutus ke dunia ini untuk dapat menggarami dan memberi 
―rasa‖ serta untuk menjadi terang yang mampu menerangi 
sekitarnya. Dengan kehidupan dan perbuatan kita yang 
menggarami dan menerangi sekitar kita, maka orang di sekitar kita 
akan melihat karya dan kasih Allah yang besar dan mereka 
memuliakan Allah. 

 
Gambaran tentang Garam disini menjadi sebuah 

peringatan bagi orang percaya. Di satu sisi, mereka dipanggil 
untuk dapat ikut terlibat dalam dunia ini dengan berperan sebagai 
garam dalam hal memberi rasa dan memelihara (seasoning and 
fertilizing). Di sisi lain, mereka diminta untuk menjaga identitasnya 
sebagai seorang murid dan tidak bercampur-baur dengan dunia, 
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 Betz, Sermon on the Mount, 165. 
20

 Strecker, G.,  The Sermon on the Mount, Edinburgh: T&T Clark, 1988, 51-
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sehingga akhirnya mereka menjadi tidak berguna dan dibuang.21 
Kontras dengan peringatan tersebut, gambaran tentang Terang 
justru memberikan dorongan bagi murid Yesus. Mereka adalah 
Terang yang dapat dilihat oleh semua orang dan untuk itu mereka 
juga harus menunjukkan esensi mereka sebagai murid dengan 
melakukan perbuatan baik yang menjadi karakteristik dasar dari 
seorang murid. Melalui terang dan kesaksian yang dipancarkan 
dari kehidupan mereka, maka orang-orang di sekitar mereka akan 
memuliakan Allah.22   

 
Setelah kita menjadi warga Kerajaan Surga, kita tidak 

ditarik keluar dari dunia ini untuk hidup dalam komunitas kita 
secara esklusif. Tetapi kita justru di utus dan ditempatkan kembali 
ke tengah-tengah dunia serta dipanggil untuk menunjukkan 
kepedulian kita di tengah-tengah masyarakat sebagai garam dan 
terang di dunia yang telah kehilangan ―rasa‖ dan hidup dalam 
―kegelapan.‖ Melalui metafora garam dan terang ini, kita tidak 
diminta untuk dapat menguasai dunia atau kepada kita tidak 
dijanjikan bahwa kita akan mampu memenangkan semua orang 
yang ada di sekitar kita bagi Kerajaan-Nya. Tetapi kita dipanggil 
untuk ikut terlibat dalam kehidupan bermasyarakat dan secara 
aktif menunjukkan fungsi kita sebagai garam yang dapat 
mempengaruhi sekitar kita, dan terang yang menerangi sekeliling 
kita. Bahkan kita dipanggil untuk menyatakan identitas kita 
sebagai warga Kerajaan Surga melalui perbuatan baik kita. 
Dengan melaksanakan fungsi kita dengan baik di tengah-tengah 
masyarakat, kita akan dapat melihat hasilnya dimana mereka akan 
memuliakan Allah bahkan didorong untuk meneladani hidup kita 
yang sesuai dengan standar yang Allah tetapkan.  

                                                 
21

 Betz, Sermon on the Mount, 160.  
22

 Ibid, pp.  164-165. 
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ETNIS TIONGHOA KRISTEN PASKA  
KERUSUHAN MEI 1998 

 
 

Sia Kok Sin  

 

PENDAHULUAN 

 

ulisan ini bertujuan untuk memaparkan situasi dan kondisi 
etnis Tionghoa  di Indonesia paska kekekerasan Mei 1998. 

Memang banyak orang mulai melupakan tragedi Mei 1998 ini, 
tetapi bagi mereka yang menjadi korban, ingatan tragedi ini tentu 
masih melekat dalam-dalam.1 Penulis tidak bermaksud untuk 
membangkitkan ‗luka lama‘ yang menimbulkan kebencian dan 
keinginan balas dendam, tetapi sebagai bagian dari upaya 
‗penyembuhan‘ dibutuhkan suatu kejujuran untuk mengetahui 
situasi kondisi sebenarnya. Pengetahuan ini merupakan langkah 
awal bagi upaya ‗penyembuhan‘. Penulis merindukan bagaimana 
bangsa Indonesia –termasuk etnis Tionghoa- dapat membangun 
kehidupan yang lebih baik setelah belajar dari pengalaman masa 
lalu, khususnya paska kerusuhan Mei 1998. Belajar dari 
pengalaman masa lalu merupakan suatu upaya untuk meraih 
masa depan yang lebih baik lagi.   

 

Moch Sa‘dun M mengungkapkan bahwa sentimen anti-
Cina tidak hanya mengancam kehidupan ekonomi, tetapi juga 
dalam politik, sosial budaya dan lebih berbahaya adalah ancaman 
disintegrasi, karena dalam faktanya dikotomi pri dan nonpri telah 
meluas menjadi dikotomi Islam dan non-Islam ataupun antara 
kaya dan miskin.2 Penulis sungguh berharap bahwa seluruh rakyat 
Indonesia, baik pri mau nonpri bergandengan tangan dalam 

                                                 
1
 A. Dahana, ―Pri and Non-Pri Relations in the Reform Era: A Pribumi‘s 

Perspective‖, Etnic Relations and Nation-Building in Southeast Asia. The Case of 
the Ethnic Chinese. Edited by Leo Suryadinata (Singapore: ISEAS Publications, 
2004), 55. 
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 Moch Sa‘dun M, ―Pengantar Editor‖, Pri-nonPri. Mencari Format Baru 

Pembauran. Moch Sa‘dun M (Editor) (Jakarta: PT Pustaka CIDESINDO, 1999),  
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membangun kembali negara dan bangsa Indonesia yang telah 
carut marut oleh pelbagai krisis yang terjadi saat ini. Penulis juga 
menyinggung bagaimana etnis Tionghoa Kristen dapat berperan 
dalam pembangunan bangsa Indonesia. 

 

Walaupun ketika jeritan hati etnis Tionghoa yang menjadi 
korban dan mengalami penderitaan oleh karena peristiwa 
kekerasan Mei ini, jeritan hati ini mungkin tidak dimengerti oleh 
sebagian orang. Hal ini dapat terlihat dari tanggapan R. Surya 
yang berupa puisi dengan judul ―Sebenarnya Anda Atau Kami 
Yang Kapok‖ terhadap tulisan Ariel Heryanto yang berjudul ‗Kapok 
Jadi Nonpri‘ yang mengungkapkan jeritan Ariel tentang 
kebungkaman masyarakat Indonesia terhadap peristiwa itu,  
kedalaman trauma yang dialami oleh para korban dan kritik 
terhadap kebijaksanaan rezim Orde Baru terhadap etnis 
Tionghoa.3 

 

SEBENARNYA ANDA ATAU KAMI YANG KAPOK 

--kepada Ariel Haryanto— 

 

Kata orang negri kami kaya raya, 
tapi mengapa kami tak berdaya. 
 

Kami yang mencangkul, 
waktu panen, anda yang muncul. 
 
Kami menabung seumur-umur, 
anda yang bawa kabur. 
 
Kami dapat satu amplop iming-iming kolusi, 
anda dapat satu kontainer penuh isi tanpa permisi. 
 
Kami dari bawah lihat kapal, 
anda melambai dalam kapal yang anda sudah hafal. 
 

                                                 
3
 Ariel Heryanto, ―Kapok Jadi Nonpri‖, Kapok Jadi Nonpri: Warga Tionghoa 

Mencari Keadilan. Alfian Hamzah (Editor) (Bandung: Zaman, 1998), Ibid., 98-102. 
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Kami, sekalinya naik kapal, jadi TKW 
anda di sini sudah bosan naik turun BMW 
 
Kami pegang kemoceng bulu ayam, 
anda nonton VCD pegang paha ayam. 
 
Kami mengumpulkan hasil bumi, 
anda yang menghitung untung rugi 
 
Kami belajar di bawah onak duri, 
anda belajar di luar negeri 
 
Kami di kampung kerja bakti aktif, 
anda santai di tempat eksklusif. 
 
Kami simkamling, 
anda ngorok pakai guling 
 
Kami lelah, 
anda bilang kami malas. 
 
Kami mau merubah nasib, 
anda tersenyum bilang gosip. 
 
Kami ambil dari yang serakah, 
anda bilang kami menjarah. 
 
Kami kapok 1000 kali jadi pribumi, 
anda kapok sesaat jadi nonpri 
 
Kami berjemur 32 tahun 
anda mendengur aman 50 tahun. 
 
Kami hidup prihatin, 
anda bilang emang gue pikirin. 
 
Bila ini terus berlangsung, 
kita tetap melarat,  
anda tetap konglomerat 
 
Mari kita amati, 
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anda atau kami yang kapok dalam hal ini. 
 
Lebih baik kita cari solusi membangun negri ini, 
Tanpa curiga di sana sini,  
pri maupun nonpri. 
 
Masa lalu biarlah berlalu, 
Mari kita kubur, meski dengan hati pilu 
 
Mari kita rawat negri ini dengan cinta kasih, 
duduk sama rendah,  
berdiri sama tinggi dengan hati yang bersih 
 
Siapa yang mau memulai, 
anda atau kami. 
 

Jakarta, Juni 19984 

 

Kalau di atas adalah ungkapan hati warga pribumi terhadap reaksi 
seorang etnis Tionghoa –Ariel Haryanto- yang mewakili perasaan 
hati etnis Tionghoa di Indonesia yang mengalami kekerasan Mei 
1998. Di bawah ini ada puisi yang ditulis oleh Andry Menas untuk 
mengungkapkan tangisan dan jeritan hati korban kerusuhan Mei 
1998 dan disertakan dalam sepucuk surat yang ditujukan kepada 
Amien Rais. 

 

Tangisan Warga Negara Keturunan Indonesia 

 

Konon katanya, aku dilahirkan di Bumi Pertiwi 
Dan tumpah darahku mengalir di bumi ini. 
Ragaku pun terbentuk oleh air dan zat bumi ini. 
Dan jiwaku tertanam oleh filsafat 
Dan idiologi cinta tanah air. 
 
Masih terkenang, pada setiap hari Senin 
Ketika aku berdiri di depan Sang Saka Merah Putih 
Dan dengan bangga kunyanyikan lagu Indonesia Raya 

                                                 
4
 R. Surya, ―Sebenarnya Anda Atau Kami Yang Kapok‘, Ibid., 150. 
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Setelah dewasa aku pun berbaur dan menyatu 
Untuk berkarya demi kemajuan bangsa ini 
Dan aku bangga karena aku adalah bangsa Indonesia 
 
Sekonyong-konyong badai pun datang 
Kami dikejar 
Dijarah 
Bahkan mau dibunuh 
 
Aku pun terkejut dan kecewa 
Apakah tidak diterima di Bumi Pertiwi ini 
Salahkah aku dilahirkan di sini? 
Oh, Tuhan 
Berilah jawaban pada hamba-Mu ini 
 

   Jakarta, 16 Mei 19985 

 

Jadi dapat dilihat bahwa respon terhadap kerusuhan Mei 1998 
dapat sangat berbeda, bahkan bertolak belakang dan tergantung 
dari latar belakang dan perspektif seseorang terhadap peristiwa. 
 

ISTILAH ‘CINA’, ‘TIONGHOA’, DAN SEJENISNYA 
 

Bagi sebagian orang, istilah ‗Cina‖ atau ‗Tionghoa‘ tidak 
mempunyai konotasi  berbeda, tetapi bagi sebagian orang kedua 
istilah ini mempunyai konotasi sangat berbeda. Ada yang 
menganggap bahwa istilah ‗Cina‘ merupakan istilah yang 
merendahkan sekali,6 tetapi ada yang menganggap bahwa istilah 
‗Cina‘ bukanlah suatu istilah untuk merendahkan.  

 
Asim Gunawan mengungkapkan bahwa suatu kata dalam 

perkembangannya dapat mengalami perubahan semantis yang 

                                                 
5
 Amien Rais, ―Rintihan Seorang  WNI‖, Ibid., 4-5. 

6
 Amir Shidarta, ―Cina, Tionghoa, Chunghua, Suku Hua …‖, Ibid., 79. 
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dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu perluasan, penyempitan, 
perbaikan (ameliorasi) dan pemburukan (pejorasi).7 
  

Asim Gunawan menduga bahwa kata Cina berasal dari 
kata Ch‘in yang diasosiasikan dengan kekaisaran Ch‘in (Qin) yang 
berkuasa sekitar tahun 221-206 SM dan rakyat yang berada 
dalam kekaisaran ini disebut sebagai orang Ch‘in. 8 Dalam 
perkembangannya ketika dinasti Han berhasil menjatuhkan dinasti 
Ch‘in, rakyat lebih suka disebut sebagai ‗orang Han‘ dan bukan 
‗orang Ch‘in‘, karena kata Ch‘in mengingatkan penderitaan dan 
kekejaman dan orang Han berupaya membuang dan melupakan 
segala sesuatu yang diasosiasikan dengan Kaisar Ch‘in.9 
  

Amir Shidaharta, mengutip pandangan Charles Kopel dan 
Leo Suryadinata, mengungkapkan bahwa secara linguistik istilah 
‗Cina‘ adalah istilah Melayu yang lebih tua daripada istilah 
‗Tionghoa‘.10 Menurut C. Coppell pada awal abad ke-20 orang 
Cina peranakan dan orang Indonesia pribumi menggunakan istilah 
‗Cina‘ jika berbicara dalam bahasa Melayu tanpa bermaksud 
menghina.11 Coppell menghubungkan penggunaan istilah 
‗Tionghoa‘ dengan tumbuhnya rasa nasionalisme Cina di antara 
orang Cina di Indonesia, khususnya setelah pembentukan 
Republik Rakyat Cina pada tahun 1911.12 Orang Cina di Indonesia 
(terutama di Jawa) mulai menyebut diri mereka sebagai Tionghoa 
dan negeri Cina sebagai Tiongkok yang sebenarnya merupakan 
pengembangan dari bahasa Hokkien Chunghua dan Chungkuo.13 
Orang Cina di Indonesia mulai merasa dihina jika orang lain 
memanggil mereka ‗Cina‘, apalagi jika kata ini diasosiasikan 
dengan penghinaan seperti Tjina mindrin dan Tjina loleng.14 

                                                 
7
 Asim Gunawan, ―Reaksi Subyektif Terhadap Kata Cina Dan Tionghoa: 

Pendekatan Sosiologi Bahasa‖, Retrospeksi dan Rekontekstualisasi ―Masalah 
Cina‖. I. Wibowo (Editor) (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), 32. 

8
 Ibid., 33. 

9
 Ibid., 34. 

10
 Amir Shidarta, ―Cina, Tionghoa, Chunghua, Suku Hua …‖, 79. 

11
 Ibid. 

12
 Ibid. 

13
 Ibid., 79-80. 

14
 Ibid., 80. 
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Sedangkan penggunaan istilah Tjina tanpa konotasi penghinaan 
tetap berlanjut di Sumatera dan Malaya.15 
  

Perubahan semantis istilah ‗Cina‘ terjadi setelah Seminar 
ABRI di Bandung pada bulan Agustus 1966.16 Pada tanggal 25-31 
Agustus 1966 berlangsung seminar Angkatan Darat ke II di 
Bandung yang menghasilkan suatu keputusan yang sangat 
mempengaruhi kehidupan etnis Tionghoa pada tahun-tahun 
mendatang.17 Keputusan itu adalah mengganti penggunaan 
sebutan Republik Rakyat Tiongkok dan orang Tionghoa menjadi 
Republik Rakyat Cina dan orang Cina.18 Benny Setiono 
menanggapi bahwa keputusan ini nyata-nyata ditujukan untuk 
merendahkan martabat orang-orang Tionghoa di mata rakyat 
Indonesia, karena sebutan Cina bagi etnis Tionghoa di Indonesia 
berkonotasi penghinaan dan sangat merendahkan, seperti 
sebutan inlander bagi orang-orang pribumi di masa kolonial atau 
nigger bagi orang Afro-Amerika.19 Keputusan Seminar Angkatan 
Darat ke II ini ditindaklanjuti pemerintah Orde Baru dengan 
mengeluarkan Surat Edaran Presidium Kabinet RI No SE-
06/PresKab6/1967 tanggal 20 Juni 1967 yang berisi instruksi 
untuk mengganti sebutan Republik Rakyat Tiongkok dan orang 
Tionghoa menjadi Republik Rakyat Cina dan orang Cina.20 Sejak 
inilah istilah ‗Cina‘ mengalami perubahan semantis, yaitu 
pemburukan (pejorasi). 

 

Arief Budiman mengungkapkan bahwa pada awalnya 
sebagai keturunan Tionghoa, ia merasa tersinggung dengan 
penggantian penyebutan Tionghoa dengan Cina, karena istilah 

                                                 
15

 Amir Shidarta , ―Cina, Tionghoa, Chunghua, Suku Hua …‖, 80 
16

 Ibid. 
17

 Padahal seminar ini bertujuan untuk merumuskan kembali doktrin 
Angkatan Darat dan menetapkan peran politik dan program Angkatan Darat. 
Benny G. Setiono, Tionghoa Dalam Pusaran Politik (Jakarta: Elkasa, tt), 962. 

18
 Ibid., 963. 

19
 Mochtar Lubis berpendapat bahwa hal ini merupakan penghinaan yang 

tidak pantas kepada WNI keturunan Tionghoa dan harus segera dihapuskan. 
Ibid., 964. 

20
 Ibid., 965. 
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Cina dianggap kasar dan menghina.21 Dalam perkembangannya, 
Arief Budiman tidak lagi memperdulikan penyebutan Cina atau 
Tionghoa, karena ia merasa lebih baik tidak mempedulikan 
penyebutan itu daripada menentang penggunaan istilah Cina.22 Ia 
berharap mungkin pengabaian itu lebih manjur daripada 
perlawanan, karena keras tidak dibalas dengan keras, tetapi 
dengan lembut.23 Dalam paska kejatuhan Soeharto dan Orde Baru 
serta dimulainya era Reformasi, Arief Budiman menganggap 
perjuangan etnis Tionghoa untuk kembali menuntut penyebutan 
istilah ‗Tionghoa‘ daripada ‗Cina‘ adalah suatu kemunduran, 
karena ‗kemenangan‘ yang diperoleh dari strategi pengabaian kini 
dimentahkan kembali.24 Ia beralasan bahwa setelah penggunaan 
istilah ‗Cina‘ selama 30 tahun –meskipun mula-mula untuk 
penghinaan- banyak orang yang menggunakan istilah Cina tanpa 
ada maksud penghinaan lagi.25 Hanya generasi tua etnis Tionghoa 
atau mereka yang mengalami trauma kekerasan yang masih peka 
dengan penyebutan Cina, sedangkan generasi muda sudah tidak 
memperdulikan lagi dan menganggap bahwa penggunaan istilah 
Cina tidak mengandung maksud penghinaan.26 Arief Budiman 
berpendapat bahwa banyak perkara lain yang lebih penting 
daripada perjuangan penggantian istilah ‗Cina‘ dengan ‗Tionghoa‘, 
karena perjuangan itu hanyalah membuang tenaga dan waktu.27 

 
Amir Shidarta, mengutip pendapat Coppel, 

mengungkapkan bahwa jika ada rekonsiliasi antara etnis Cina dan 
Indonesia pribumi setelah horor belakangan ini, suatu keputusan 
dari pemerintah untuk mengembalikan menggunakan kata 
Tionghoa  akan menjadi simbol yang sangat bagus dari kebulatan 
tekad untuk menguburkan anti-Cina dan kekerasan secara 
tuntas.28 

 
 

                                                 
21

 Arief Budiman, ―Cina atau Tionghoa‖, Pri-nonPri. Mencari Format Baru 
Pembauran. Moch Sa‘dun M (Editor)(Jakarta: PT Pustaka CIDESINDO,  1999), 
115. 

22
 Ibid., 116. 

23
 Ibid. 

24
 Ibid., 117. 

25
 Ibid. 

26
 Band. Ibid., 118. 

27
 Ibid. 

28
 Amir Shidarta, ―Cina, Tionghoa, Chunghua, Suku Hua …‖, 80. 



ETNIS TIONGHOA KRISTEN PASKA KERUSUHAN MEI 1998 

 

53 

Dari hasil wawancara Asim Gunawan terungkap bahwa 
ada kecenderungan generasi muda etnis Tionghoa tidak merasa 
adanya pejorasi kata ‗Cina‘, sedangkan pada generasi yang lebih 
tua sebutan ‗Cina‘ mempunyai konotasi negatif dan mereka lebih 
suka dipanggil sebagai Tionghoa daripada Cina.29 Penulis sendiri 
lebih suka dipanggil dengan sebutan orang Tionghoa daripada 
Cina, walaupun perasaan tidak enak itu semakin berkurang 
dengan adanya perubahan yang terjadi sejak era Reformasi. 
Sedangkan anak penulis yang berusia 13 tahun lebih sering 
menggunakan istilah ‗Cina‘ daripada Tionghoa dalam 
mengungkapkan hal-hal seperti: bahasa Cina, film Cina, dan 
bahkan kadang ia sendiri lupa kalau ia adalah orang Cina. 
Harapan penulis di masa mendatang beriringan dengan semakin 
membaiknya hubungan antar etnis di Indonesia, penggunaan 
istilah ‗Cina‘ dan ‗Tionghoa‘ tidak perlu dipermasalahkan lagi. 
Dalam perkembangannya, khususnya dalam pergaulan etnis 
Tionghoa secara internasional, sekarang muncul istilah Huaren 
(orang Hua) yang menunjuk kepada etnis Tionghoa yang hidup di 
luar daratan Tiongkok dan bukan berwarga negara RRC, 
sedangkan istilah zhongguoren (baca: chungkuoren) menunjuk 
kepada orang Cina daratan.30 Juga adalah istilah huaqiao (baca: 
huajio) atau hoakiau yang ditunjukkan kepada orang Cina yang 
merantau, tapi tetap berwarganegara RRC.31 

 

Sedangkan istilah Pri biasanya dikenakan kepada WNI 
pribumi dan istilah Nonpri dikenakan kepada WNI keturunan asing, 
khususnya keturunan Cina. Anugerah Pekerti tidak menyukai 
penggunaan istilah pri dan nonpri, karena penggunaan istilah ini 

                                                 
29

 Asim Gunawan, ―Reaksi Subyektif Terhadap Kata Cina Dan Tionghoa , 41; 
Amir Shidarta, ―Cina, Tionghoa, Chunghua, Suku Hua …‖, 81. 

30
 Band., Asim Gunawan, ―Reaksi Subyektif Terhadap Kata Cina Dan 

Tionghoa , 41. Kata ―hua‖ mengacu kepada suku Hua, yaitu sebuah suku yang 
kurang lebih 5000 tahun yang lalu hidup di Daratan Cina sebelah Utara 
(Propinsisi Henan), cikal bakal suku terbesar yang sekarang ada di Daratan Cina. 
I. Wibowo, ―Kebijakan R.R.C. Terhadap ‗Etnis Cina‘ ‖, Retrospeksi dan 
Rekontekstualisasi Masalah Cina. I. Wibowo (Editor) (Jakarta: PT Gramedia 
Pustaka Utama, 1999), 102-3; Gondomono, ―Pengantar: Upaya Mencari Jati Diri 
dan Keanekaragaman Kelompok Etnik Cina‖, Pelangi Cina Indonesia (Jakarta: 
PT Intisari Mediatama, 2002), 4. 

31
I. Wibowo, ―Kebijakan R.R.C. Terhadap ‗Etnis Cina‘ ‖, 103-4, 124-5. 
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mengundang persepsi dan cara berpikir yang stereotipik.32 Ia 
menggunakan sebutan Orang Indonesia keturunan Cina (OIC).33   
Dalam tulisan ini penulis dengan bebas dan bergantian 
menggunakan istilah ‗Cina‘, ‗Tionghoa‘, ‗Pri‘ dan ‗Nonpri‘ untuk 
alasan penyederhanaan dalam pembahasan topik tulisan ini. 
 

IDENTITAS ETNIS TIONGHOA SEBAGAI SUATU 
KONSTRUKSI SOSIAL DAN PERSEPSI TERHADAPNYA 

 

Identitas atau jati diri merupakan suatu ciri yang 
membedakan seseorang dengan orang lain atau membedakan 
sekelompok orang dengan kelompok yang lain.34 Hal yang 
membedakan itu dapat berupa nama pribadi, marga atau 
kelompok etnis.35 Thung Ju Lan mengungkapkan bahwa ada 
beberapa alasan mengapa idenitas perlu dan pantas mendapat 
perhatian besar, yaitu pertama, identitas memberikan informasi 
tentang persamaan dan perbedaan antara dua orang yang 
berinteraksi yang mana melahirkan interaksi sosial; kedua, 
identitas berkaitan dengan sense of belonging setiap individu dan 
eksistensi sosialnya.36 Jadi identitas merupakan sesuatu yang 
hakiki bagi setiap individu, siapapun dia, termasuk dalam hal ini 
etnis Cina.37 

 
Identitas etnis Cina merupakan sesuatu yang kompleks.38 

Mengutip pendapat Ariel Heryanto, Thung Ju Lan mengungkapkan 
bahwa istilah ‗Cina‘ dapat dikenakan baik kepada RRC atau 
Taiwan atau kelompok etnisitas tertentu yang masih menjadi  

                                                 
32

 Anugerah Pekerti, ―Orang Indonesia Keturunan Cina dan Persatuan 
Bangsa‖, Pri-nonPri. 70. 

33
 Ibid. 

34
 Gondomono, ―Pengantar: Upaya Mencari Jati Diri dan Keanekaragaman 

Kelompok Etnik Cina‖, 2. 
35

 Ibid.  
36

 Thung Ju Lan, ―Susahnya Jadi Orang Cina. Ke-Cina-an Sebagai 
Konstruksi Sosial‖, Harga Yang Harus Dibayar. Sketsa Pergulatan Etnis Cina di 
Indonesia. I. Wibowo (Editor) (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), 170-
1. 

37
 Ibid., 171. 

38
 Ibid. 
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suatu yang diperdebatkan.39 Thung Ju Lan mempertanyakan 
pendefinsian yang baku atau fixed tentang identitas etnis 
Tionghoa, karena baginya identitas itu merupakan sesuatu yang 
selalu berubah dan berkembang.40 
  

Gondomono mengungkapkan bahwa sepanjang sejarah 
tertulis yang sudah lebih dari empat ribu tahun sebenarnya tidak 
pernah orang Cina menciptakan sebutan ―Cina‖ untuk diri mereka, 
tetapi orang-orang Eropahlah yang mula-mula menerapkan kata 
―Cina‖ berdasarkan dinasti Qin (baca: Chin, 225-206 SM).41 
Selama lebih dari empat ribu tahun sebelum nasionalisme Cina 
yang timbul pada awal abad XX, orang Cina biasanya lebih suka 
menyebut diri mereka sebagai orang desa tertentu, kota tertentu, 
propinsi atau negara tempat mereka dilahirkan dan dibesarkan.42 
Mereka menyebut diri mereka sebagai orang Kanton, Teociu, 
Hoklo, Hinghua, Hokcia, Hainan, Hakka, Hokkian, dll.43 Setelah 
berdirinya Republik Rakyat Cina awal abad 20 mereka menyebut 
diri mereka sebagai Zhongguoren (baca: Chungkuoren) dan 
negerinya disebut Zhongguo (baca: Chungkuo atau Tiongkok 
dalam lafal Hokkian)44 
  

Di Indonesia sebelum abad XX, mereka biasa disebut 
orang Cina (atau wong Cino, tiang Cinten oleh orang Jawa), 
namun pada abad XX sebutan ini dianggap menjadi konotasi 
kurang baik dan tidak enak didengar, karena sering digunakan 
untuk memaki - maki atau pada saat marah.45 Paska 
kemerdekaan Indonesia, istilah ‗Tionghoa‘ dan ‗Tiongkok‘ masih 
digunakan, sedangkan pada masa Orde Baru pemerintah 
memutuskan untuk mengganti istilah ‗Tionghoa‘ dan ‗Tiongkok‘ 
dengan istilah ‗Cina.‘ Istilah ‗Cina‘ digunakan oleh pemerintah  

                                                 
39

 Thung Ju Lan, ―Susahnya Jadi Orang Cina. Ke-Cina-an Sebagai 
Konstruksi Sosial‖, Harga Yang Harus Dibayar. Sketsa Pergulatan Etnis Cina di 
Indonesia, 172-3. 

40
 Ibid., 172. 

41
 Gondomono, ―Pengantar: Upaya Mencari Jati Diri dan Keanekaragaman 

Kelompok Etnik Cina‖, 2. 
42

 Ibid., 3. 
43

 Band. Ibid. Penulis sendiri mempunyai ayah yang lahir dari daerah Hokcia, 
sehingga disebut ‗Hokcianeng‘ (orang Hokcia). 

44
 Ibid., 4. 

45
 Ibid. 
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Orde Baru sebagai konstruksi sosial untuk suatu kelompok 
masyarakat asing atau nonpribumi –dari daratan Tiongkok- yang 
dipertentangkan atau diperhadapkan dengan kelompok 
masyarakat pribumi atau asli Indonesia. Pendekatan seperti ini 
melihat kelompok etnis Cina ataupun kelompok pribumi sebagai 
suatu kelompok yang homogen, tanpa perbedaan sub-etnis, 
gender, umur maupun pendidikan.46  

 

Thung Ju Lan mengungkapkan bahwa penyederhanaan 
seperti di atas amat membantu untuk permasalahan yang ada di 
antara kelompok, namun sebenarnya pendekatan tersebut sama 
sekali tidak adil terhadap kenyataan yang ada di dalam kelompok 
etnis Cina, maupun kelompok pribumi.47 Pendekatan ini 
menciptakan garis pemisah antara warga pribumi dan etnis Cina 
dengan garis pemisah politik dan ekonomi, di mana pribumi dilihat 
sebagai yang kuat dari bidang politik, tetapi lemah dalam bidang 
ekonomi, sedangkan etnis Cina dianggap yang kuat dalam bidang 
ekonomi, tetapi lemah dalam bidang politik.48 Hal ini 
menumbuhkan anggapan dalam masyarakat umum baik di 
kalangan pribumi maupun etnis Cina, bahwa identitas mereka 
sesuatu yang baku atau fixed, tidak pernah berubah kapanpun 
dan di manapun kata itu digunakan. 49 Padahal hal ini tidak benar, 
karena konstruksi sosial ini tidak memperhatikan heterogenitas 
yang ada ataupun adanya perubahan yang terjadi seiring dengan 
waktu, situasi dan kondisi yang berubah.50  

 

Thung Jun Lan juga mengungkapkan bahwa identitas ‗ke-
cina-an‘ itu tidak sama seiring dengan perubahan generasi.51 Ia 
membagi etnis Tionghoa di Indonesia dalam lima kelompok 
dengan ciri khasnya masing-masing, yaitu generasi yang berumur 
60-an, 50-an, 40-an, 30-an dan 20-an.52 Ia berpendapat bahwa 
semakin muda generasi itu semakin kehilangan identitas ‗ke-cina-
an‘ mereka yang ditandai dengan ketidakmampuan untuk 

                                                 
46

 Thung Ju Lan, ―Susahnya Jadi Orang Cina…‖, 179. 
47

 Ibid. 
48

 Ibid., 178-9. 
49

 Ibid., 180. 
50

 Ibid. 
51

 Ibid. 
52

 Ibid., 184-7. 
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berbahasa Cina, tak memahami tradisi dan adat istiadat leluhur 
Cina dan lebih terbuka terhadap ‗identitas etnis transnational‘.53 
Konsep ‗identitas etnis transnational‘ diungkapkan oleh Alexander 
Irwan berdasarkan pendapat Aihwa Ong yang mengungkapkan 
bahwa dalam era globalisasi ini, identitas etnis transnational 
menembus batas-batas negeri, di mana rasa kebersamaan itu 
berasal dari pengetahuan historis bahwa mereka sama-sama 
keturunan perantauan Cina, mengalami diskriminasi dan rasisme 
di tempat tinggal mereka dan memiliki jaringan bisnis 
transnational.54 Paska kerusuhan Mei 1998 dan kejatuhan 
Soeharto identitas etnis Cinapun mengalami perubahan. Ada 
upaya mulai menerima kembali kehadiran etnis Cina di Indonesia 
sebagai bagian dari bangsa dan warga negara Indonesia. 
  

Dalam memahami hubungan antar etnis Tionghoa dan 
pribumi di Indonesia tak terlepas dari persepsi masyarakat pribumi 
Indonesia terhadap etnis Tionghoa. Dalam kaitan dengan ini 
penulis tertarik dengan karya MT Arifin dengan judul ―Pengakuan 
Persepsi Terhadap WNI Etnis Tionghoa‖.55 Arifin membagi dua 
tingkatan persepsi terhadap WNI etnis Tionghoa, yaitu tingkatan 
mikro dan makro.56 Dalam tingkatan mikro ia melihat adanya 
beberapa macam prasangka sosial terhadap etnis Tionghoa yang 
dipengaruhi oleh sejauh mana terjadi interaksi sosial dalam suatu 
lingkungan. Ada WNI etnis Tionghoa yang telah dapat beradaptasi 
dengan lingkungannya, sehingga masyarakat pribumipun 
menganggap mereka adalah bagian dari identitas kolektif 
pribumi.57 Ada WNI etnis Tionghoa yang dinilai secara umum tidak 
menyatu dalam proses interaksi sosial lingkungannya sehingga 
kondisi ini menguatkan ‗keterasingan‘ dan memperlebar wilayah 
titik buta yang semuanya memunculkan prasangka negatif.58 Arifin 
berpendapat bahwa dengan demikian hubungan komunitas 
pribumi dengan WNI etnis Tionghoa pada tingkat mikro dapat saja 
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tidak memperlihatkan adanya kesenjangan kultural dan 
memungkinkan seorang penduduk WNI etnis Tionghoa secara 
alami menjadi ‗pribumi‘ bagi masyarakat lingkungannya tanpa 
harus mengalami proses asimilasi biologis.59  
  

Sedangkan dalam tingkat lebih makro (lebih bersifat 
impersonal) nampaknya citra WNI etnis Tionghoa masih dianggap 
sebagai kelompok etnis yang tersendiri.60 Hal itu ditandai dengan 
ciri khas fisik Mongoloid, jaringan etnis Tionghoa dalam wujud 
hubungan keluarga, keagamaan, maupun hubungan sosial lainnya 
yang relatif eksklusif dan tertutup.61 Arifin juga memperhatikan 
adanya pengaruh tingkatan sosio-ekonomi dalam pergaulan etnis 
Tionghoa dengan warga pribumi. WNI etnis Tionghoa dengan 
tingkat sosial, ekonomi dan pendidikan yang lebih rendah 
cenderung lebih dapat beradaptasi secara sosial dengan budaya 
setempat, WNI etnis Tionghoa dengan tingkat sosio-ekonomi yang 
sejajar dengan kaum pribumi biasanya masih terlihat corak 
keetnisan Tionghoanya, tetapi tidak mengarah kepada 
‗keterasingan‘, sedangkan mereka yang berada dalam lapisan 
ekonomi menengah ke atas mereka cenderung menjadi kelompok 
sosial eksklusif yang terpisah dari warga pribumi.62 Selanjutnya 
Arifin mengungkapkan bahwa kelompok menengah dan elit 
ekonomi WNI etnis Tionghoa yang memiliki jarak sosial dengan 
pribumi umumnya, karena mereka merasa lebih kuat secara sosio-
ekonomi dan juga kedekatan mereka dengan kelompok elit 
birokrasi dan militer.63 Arifin juga mengungkapkan bahwa persepsi 
terhadap WNI etnis Tionghoa ini dipengaruhi oleh memori 
persepsi-persepsi politis dan sosio-historis pada masa lampau, 
baik masa kolonial Belanda, kemerdekaan, Orde Lama dan Orde 
Baru.64 
  

Nurhadiantomo yang menyelidiki interaksi antara warga 
pribumi dan etnis Tionghoa di Surakarta menemukan adanya 
kecenderungan umum bahwa orang-orang Tionghoa yang 

                                                 
59

 MTArifin, ―Pengakuan Persepsi Terhadap Etnis Tionghoa‖,, 64-65. 
60

 Ibid. 
61

 Ibid., 65-66. 
62

 Ibid., 66. 
63

 Ibid. 
64

 Ibid,  67-73. 



ETNIS TIONGHOA KRISTEN PASKA KERUSUHAN MEI 1998 

 

59 

tergolong lebih miskin lebih mudah berbaur dengan warga pribumi, 
sedangkan yang status sosial ekonominya lebih tinggi, lebih sulit 
berbaur dan cenderung membatasi diri dalam pergaulan 
sosialnya.65 
  

Etnis Tionghoa di Indonesia adalah suatu konstruksi sosial 
yang harus dilihat dalam heterogenitasnya dalam banyak aspek 
beserta segala perubahan makna di dalamnya. Menyadari 
keheterogenitasan etnis Tionghoa beserta segala perubahan yang 
terjadi dalam kelompok ini menolong seseorang mempunyai 
persepsi yang tepat dan ‗adil‘ terhadap kelompok ini. 
 

KEKERASAN MEI 1998 
 
Keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia telah berlangsung 

selama berabad-abad. Seiring dengan berjalannya sejarah, 
keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia berulangkali mengalami  
kekerasan hingga mencapai puncaknya pada pertengahan Mei 
1998. 
  

Pada tanggal 12-15 Mei 1998 terjadi kekerasan massa 
yang terjadi di kota Jakarta, Solo, Surabaya, Lampung dan 
Palembang dalam wujud pengrusakan, pembakaran, 
pemerkosaan dan pembunuhan.66 Dalam semua kerusuhan yang 
terjadi itu banyak saksi melaporkan bahwa kerusuhan itu 
dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisir dan menjadi 
target utama adalah etnis Tionghoa.67 ―Kebenaran‖ mengenai apa 
yang terjadi pada tanggal 12-15 Mei 1998 mungkin tak akan 
pernah diketahui dengan pasti, dan segala upaya untuk 
menyelidikinya mengalami banyak kesulitan.68 Kekerasan Mei 
1998 merupakan puncak kekerasan anti Tionghoa dalam sejarah 
Indonesia akhir-akhir ini.69 
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Sebenarnya kekerasan anti Tionghoa tidaklah ‗barang 
baru‘ dalam sejarah Indonesia, khususnya pada era Orde Baru, 
karena dalam era Orde Baru ini telah terjadi berulang kali konflik 
kekerasan antar suku-suku bangsa di Indonesia, baik di antara 
sesama warga suku pribumi, maupun antara golongan pribumi 
dan golongan Tionghoa.70 Kekerasan Mei 1998 menjadi sorotan 
kalangan luas, karena kekerasan itu berlanjut dengan 
pengunduran Presiden Soeharto dan berakhirnya pemerintahan 
era Orde Baru,71 yang melahirkan era baru –biasanya disebut era 
Reformasi- dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. 
 

LATAR BELAKANG DAN PENYEBAB KEKERASAN 
TERHADAP ETNIS TIONGHOA 

 
Para ahli mengungkapkan pelbagai pendapat mereka 

tentang latar belakang dan penyebab kekerasan terhadap etnis 
Tionghoa, khususnya Mei 1998 dan berakhirnya era Orde Baru.72 
Di bawah ini penulis mengungkapkan beberapa pandangan para 
ahli tentang latar belakang dan penyebab kekerasan terhadap 
etnis Tionghoa di Indonesia. 
 
Alfian Hamzah dan Sonny Yuliar  

 
Alfian Hamzah dan Sonny Yuliar mengungkapkan bahwa 

seringkali konflik antara pri dan nonpri timbul dianggap sebagai 
akibatnya dari kesenjangan ekonomi yang memicu kecemburuan 
sosial.73 Mereka berpendapat bahwa kesenjangan ekonomi dan 
kecemburuan sosial tidak memegang peranan yang substansial, 
tetapi hanya sebagai peran perantara atau media kekerasan yang 
terjadi.74 Mereka berpendapat bahwa akar semua masalah sosial 
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yang ada itu adalah ketidakadilan.75 Ketidakadilan itu bukanlah 
masalah ekonomi semata, melainkan masalah moral dan mental 
yang tidak dapat dikaitkan dengan hal rasial atau etnis.76 Baik 
kelompok nonpri maupun pri dapat melakukan ketidakadilan itu. 
Mereka mengemukakan bahwa sistem sosial-ekonomi yang 
mengukuhkan ketidakadilanlah yang perlu dirombak.77 Mekanisme 
produksi dan perekonomian perlu dirubah sedemikian rupa 
sehingga memberikan kesempatan partisipasi yang besar bagi 
siapa pun dengan kelebihannya masing-masing.78 Pemilikan 
kekayaan pribadi juga perlu dikendalikan agar tidak terjadi 
akumulasi yang berlebihan dan bertentangan dengan kemuliaan 
manusia itu sendiri.79 Isu rasial atau sentimen etnis merupakan isu 
semu yang dihembuskan oleh penjajah ataupun penguasa untuk 
mempertahankan kekuasaan dan memelihara benih-benih 
perpecahan dalam masyarakat.80 Penjajah dan penguasa takut 
adanya persatuan antar etnis yang membawa perjuangan 
menentang ketidakadilan dan memperjuangkan keadilan.81 
 
Jemma Purdey 

 
Jemma Purdey menolak pandangan yang menjadikan 

kompetisi dalam bidang ekonomi dan kecemburuan sebagai ‗satu-
satunya‘ alasan terjadinya secara berulang kekerasan terhadap 
etnis Tionghoa.82 Ia berpendapat bahwa kebijakan pemerintahan 
Orde Baru menamankan ‗prejudice‘ terhadap etnis Tionghoa dan 
kekerasan terhadap etnis Tionghoa adalah sesuatu yang dapat 
‗dibenarkan‘ dan ‗normal‘.83 Purdey mengutip pandangan Paul 
Brass dalam Riot and Pogroms tentang empat tahap 
perkembangan kekerasan massa, yaitu: ―the creation of   
prejudices, politicisation of those differences, development of sites 
where it is politically advatageous to allow the proliferation of ‗riot  
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specialists‘ and the transformation of the environment in which 
these events take place into a social problem.‖84 Ia berpendapat 
bahwa dalam kerusuhan massa ada kehadiran pihak ketiga yang 
merencanakan tempat, waktu dan korban serta menyulutkan ‗api‘ 
kerusuhan.85 Di samping kecemburuan, rasa frustasi yang tidak 
pada tempatnya dan prasangka rasial merupakan penyebab 
terjadinya kekerasan terhadap etnis Tionghoa. Purdey 
berpendapat bahwa etnis Tionghoa selalu dijadikan ‗korban‘ dalam 
proses terjadinya pergantian atau perpindahan kekuasaan dalam 
sistem ‗nation-state‘ di Indonesia.86 Dalam tulisannya yang lain 
Anti-Chinese Violence and Transitions in Indonesia. June 1998-
October 1999,  Purdey mengungkapkan bahwa kekerasan itu 
merupakan ‗state-orchestrated violence‘ yang merupakan hasil 
dari konflik elit politik dan militer.87 
 

Dahana 

 
Dalam menganalisa penyebab kekerasan Mei A. Dahana 

mengutip pendapat Mohammad Sobary tentang berkembangnya 
‗populis authoritarianism‘—suatu sikap pembenaran terhadap 
kekerasan yang dilakukan oleh massa—diantara masyarakat 
Indonesia, khususnya kekerasan terhadap etnis Tionghoa.88 Sikap 
ini merupakan penyakit jiwa masyarakat yang menderita 
penindasan.89 Menganalisa hasil yang ditemukan Tim Gabungan 
Pencari Fakta (TGPF), Dahana mengungkapkan adanya 
‗pergulatan‘ politik di antara elit politik dan adanya konspirasi 
besar yang menyebabkan kerusuhan ini, sehingga kerusuhan ini 
tidak dapat disebut konflik antar etnis, yaitu antara etnis Tionghoa 
dengan warga pribumi Indonesia.90 Hal ini dibuktikan karena 
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banyak etnis Tionghoa yang selamat, karena dilindungi oleh warga 
pribumi.91 
  

Dahana menganalisa pendapat para ahli tentang alasan 
menjadikan etnis Tionghoa sebagai target kekerasan Mei 1998 
ini.92 Ia mengungkapkan etnis Tionghoa dijadikan target, karena 
mereka masih dianggap sebagai the Others dalam masyarakat 
Indonesia dan the Others ini dianggap mempunyai hubungan yang 
terlalu dekat dengan penguasa yang menyebabkan the Others ini 
menikmati kekayaan secara tidak adil dan memicu kecemburuan 
dari masyarakat pribumi.93 Ia juga menyebutkan ‗dosa-dosa‘ etnis 
Tionghoa, seperti sikap ekslusif dan perilaku bisnis yang kotor.94 Ia 
juga mengungkapkan pendapat Ignas Kleden bahwa kekerasan ini 
terjadi bukan semata-mata karena dominasi etnis Tionghoa, tetapi 
ketidaksukaan terhadap dominasi etnis Tionghoa itu dipicu oleh 
kebijakan pemerintah, sehingga melahirkan kekerasan.95 
 

Ariel Heryanto 

 
Ariel Heryanto mengungkapkan bahwa kekerasan Mei 

1998 itu lebih tepat disebut sebagai terorisme negara yang 
menggunakan isu rasial ketimbang kerusuhan massa bermotif 
rasial.96 Ia mengungkapkan adanya tiga unsur terorisme negara, 
yaitu pertama, ketakutan yang luar biasa muncul akibat tindak 
kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara dan kaki tangannya; 
kedua, kekerasan terhadap individu atau kelompok minoritas oleh 
mereka yang menganggap dirinya mewakili kelompok mayoritas; 
ketiga, kekerasan ditampilkan sebagai tontonan umum sehingga 
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pesan di balik tindakan keji itu tersebar luas.97 Tujuan terorisme 
negara adalah mengembangkan ketakutan yang lebih besar di 
kalangan penduduk, sehingga mereka merasa hal serupa bisa 
saja terjadi pada mereka kapan saja.98 Ariel mengungkapkan 
bahwa siapa pun yang mengenal Indonesia sadar betul bahwa 
tidak ada kelompok sosial di luar kekuasaan negara yang memiliki 
kemampuan melakukan kekerasan seperti kekerasan Mei 1998 
ini.99 Ia tidak menolak adanya persoalan rasial di Indonesia –
khususnya terhadap etnis Tionghoa—,tetapi ia berpendapat 
bahwa kekerasan Mei 1998 ini bukanlah kekerasan rasial, tetapi 
kekerasan yang dapat disebut rasialisasi.100 Kekerasan yang 
dilakukan oleh negara dan sengaja ‗dihembuskan‘ sebagai 
kekerasan rasial. 

 

Jadi dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang latar 
belakang dan penyebab terjadinya kekerasaan terhadap etnis 
Tionghoa di Indonesia: 

 
1. Kehadiran etnis Tionghoa di Indonesia masih dianggap 

sebagai ‗the Others‘ dalam kehidupan masyarakat Indonesia, 
sehingga keberhasilan dan kemakmuran mereka bukanlah 
kemakmuran masyarakat Indonesia, tetapi justru menimbulkan 
kecemburuan bagi masyarakat Indonesia. Kalau terjadi 
perilaku etnis Tionghoa yang tercela, hal ini mudah menjadi 
pemicu kekerasan, pelampiasan kemarahan dan tindakan 
pembalasan terhadap kelompok ini. 

 
2. Strategi dan kebijakan penguasa baik jaman kolonial sampai 

Orde Baru menempatkan etnis Tionghoa dalam posisi yang 
terpisah dari masyarakat Indonesia lainnya dan menjadikan 
kelompok ini sebagai ‗kambing hitam‘ atau korban jika 
dibutuhkan untuk mengalihkan permasalahan yang terjadi. Hal 
ini menyebabkan bahwa kekerasan terhadap etnis Tionghoa di 
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Indonesia bukan dilatarbelakangi oleh konflik etnis semata-
mata, tetapi ada peranan penguasa atau pemerintah. 

 

KEJATUHAN SOEHARTO 

 
Proses kejatuhan dan runtuhnya rejim Soeharto 

dipaparkan dengan baik oleh Benny G. Setiono.101 Perkembangan 
situasi dalam negeri semakin menampakkan jurang pemisah yang 
dalam antara rakyat di satu pihak dan penguasa bersama kroninya 
di pihak lain, telah menimbulkan ketidakpuasan di kalangan 
masyarakat luas.102 Praktek-praktek KKN yang dilakukan 
penguasa dan pengusaha dan tingkah laku anak-anak Presiden 
Soeharto yang semakin menunjukkan ketamakan dalam 
menumpuk harta membuat rakyat semakin muak dan 
menimbulkan benih-benih kebencian kepada pemerintahan Orde 
Baru pimpinan Presiden Soeharto.103 Dalam membendung 
kekuatan politik selain Golkar, pemerintah berhasil mengadu 
domba dan memecah belah Partai Demokrasi Indonesia menjadi 
PDI pimpinan Soeryadi dan PDI pimpinan Megawati.104 Sementara 
itu berkembangnya juga benih-benih pro-demokrasi muncul dalam 
bentuk puluhan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan 
menyuarakan suara-suara kritis terhadap pemerintah.105 Dalam 
perkembangannya rejim otoriter Soeharto rupanya semakin 
bertindak sewenang-wenang dan setiap gerakan atau aksi pro-
demokrasi selalu ditindak dengan keras oleh penguasa militer dan 
malahan terjadi rangkaian penculikan gelap.106  

 

Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter di Thailand dan 
merambat ke Malaysia dan Korea Selatan serta Indonesia tak 
luput dari krisis ini yang mengakibatkan menurunnya nilai rupiah 
hingga Rp. 16.500 per satu dollar US.107 Krisis juga terjadi di 
sektor perbankan di mana masyarakat menarik dana mereka 
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secara besar-besar dari bank-bank di Indonesia.108 Dalam 
mengatasi krisis perbankan itu pemerintahan mengucurkan dana 
yang dinamakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) 
dengan tujuan membantu bank-bank swasta. Namun 
kenyataannya, dana tersebut bukannya digunakan untuk 
mengatasi masalah yang ada, tetapi dana tersebut oleh pemilik 
bank dilarikan ke luar negeri.109 Pemerintah kemudian meminta 
International Moneter Fund (IMF) untuk mengatasi krisis moneter 
yang melanda Indonesia, Namun upaya ini tidak mengatasi krisis 
yang ada dan krisis ekonomi semakin menjadi-jadi yang 
mengakibatkan semakin goyah kedudukan Presiden Soeharto.110 
Situasi masyarakat yang sulit dijadikan oleh para provokator untuk 
melakukan aksi-aksi rasialis anti Tionghoa.111 Di tengah 
ketidakpuasan dan ketidaksenangan masyarakat terhadap 
pemerintahan Soeharto, pada Sidang Umum MPR 1998, anggota 
MPR memilih kembali Soeharto sebagai Presiden dan B.J. 
Habibie sebagai Wakil Presiden.112 Sementara itu aksi-aksi 
menuntut reformasi yang dilakukan oleh para mahasiswa terus 
meluas ke seluruh kota-kota besar di Indonesia.113 Pihak militer 
berupaya membendung aksi reformasi, namun semangat 
reformasi telah ‗membakar‘ seluruh kampus di Indonesia.114 
Terjadi penembakan dan tewasnya beberapa mahasiswa Trisakti 
menyulut kemarahan rakyat Indonesia. Namun dalam 
perkembangannya, oleh provokasi, terjadilah aksi rasialis anti 
Tionghoa pada tgl. 13-15 Mei 1998 di Jakarta dan beberapa kota 
lainnya.115  

 
Prudey mengungkapkan bahwa ketika terjadi kerusuhan 

massa di Jakarta pada tanggal 13-14 Mei 1998 Presiden Soeharto 
berada di Mesir dalam kaitan dengan pertemuan antar 15 negara 
dan hanya dapat menyaksikan kerusuhan itu melalui televisi.116 
Selanjutnya kegagalannya untuk mencegah terjadinya kekerasan 
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dan melindungi warga negara beserta harta benda mereka 
menunjukkan bahwa Soeharto telah kehilangan kuasa kendali 
atas petinggi militer senior.117 Keadaan yang semakin sulit 
memaksanya untuk mengundurkan diri sebagai Presiden yang 
merupakan suatu perubahan terbesar dari perpolitikan Indonesia 
selama 30 tahun terakhir.118 Dalam situasi yang semakin sulit para 
menteri dan pendukung Soeharto mulai berkhianat dan 
meninggalkannya, sehingga memaksanya untuk lengser dari 
kedudukan sebagai Presiden RI dan menandai jatuhnya rejim 
Orde Baru.119 Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto 
mengundurkan diri dan melimpahkan kekuasaannya kepada B.J. 
Habibie selaku Wakil Presiden waktu itu menjadi Presiden 
Republik Indonesia yang ketiga.120 
 

BEBERAPA KEBIJAKAN DALAM RANGKA MENYELESAIKAN 
MASALAH ETNIS TIONGHOA 

 
Di bawah ini ada beberapa kebijakan atau langkah yang 

diterapkan dan diupayakan dalam menyelesaikan masalah etnis 
Tionghoa di Indonesia. 
 

Integrasi 

Dalam kebijakan integrasi ini identitas ke-Cina-an tetap 
dipertahankan sebagai suatu suku yang sederajat dengan suku-
suku lain di Indonesia.121 Kebijakan ini oleh pemerintahan Orde 
Lama di mana masih terbuka kesempatan pendidikan dalam 
bahasa Tionghoa, perayaan tradisi Tionghoa dan penggunaan 
bahasa Tionghoa. Bukan berarti dalam era Orde Lama tidak ada 
diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Dalam masa Republik 
Indonesia Serikat sebagai hasil Konferensi Meja Bundar 1949 
mulailah bibit korupsi muncul bersama dengan benih rasialisme 
dalam kebijaksanaan ekonomi.122 Salah satu kebijaksanaan 
rasialis dan menjadi sumber korupsi adalah program ―benteng‖ 
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importir di mana lisensi impor hanya diberikan kepada golongan 
pribumi.123 Dalam perkembangannya, hal ini menghasilkan apa 
yang dikenal dengan sistem Ali Baba, di mana si Ali (pribumi) yang 
keluar masuk kantor pemerintah mencari lisensi dan fasilitas, 
sementara si Baba (Tionghoa) yang menjadi pelaksanaannya.124  

 

Dalam era Orde lama ini berdiri BAPERKI (Badan 
Permusyawaratan Kewarga-negaraan Indonesia) dan Lembaga 
Pembina Kesatuan Bangsa (LPKB) yang merupakan dua 
organisasi yang tumbuh di kalangan orang Tionghoa.125 Dalam 
perjuangannya Baperki menuntut adanya persamaan hak dan 
kewajiban untuk setiap warga negara Indonesia, terutama dalam 
bidang kepemilikan tanah, pendidikan, pengembangan 
kebudayaan dan agama.126 Yang ditekankan kan adalah realisasi 
Bhinneka Tunggal Ika di mana berbagai suku bangsa dapat hidup 
secara harmonis dan adanya tekad meletakkan kepentingan 
bangsa di atas kepentingan perorangan atau  kelompok.127 
Baperki lebih condong kepada konsep integrasi etnis Tionghoa ke 
dalam perjuangan bangsa Indonesia dan menentang doktrin 
asimilasi total.128 Sebaliknya ada kelompok peranakan Tionghoa 
yang tidak setuju dengan doktrin integrasi dan lebih 
mengembangkan doktrin asimilasi total.129 Melalui asimilasi total 
seorang yang berasal dari keturunan Tionghoa masuk dan 
diterima ke dalam tubuh bangsa Indonesia sedemikian rupa, 
sehingga kekhasan dari golongan semula tak nampak lagi.130 
Penganut doktrin asimilasi total ini membentuk Lembaga Pembina 
Kesatuan Bangsa (LPKB) sebagai tandingan dari Baperki.131 
Dalam era Orde Lama ini Baperki lebih populer dibandingkan 
dengan LPKB. 

 
Selanjutnya tanpa terduga sebelumnya Presiden Sukarno 

pada Nopember 1959 menanda-tangani Peraturan Pemerintah 
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No. 10 (PP-10) yang berisikan larangan bagi orang asing 
(terutama etnis Tionghoa) untuk berdagang eceran di daerah-
daerah pedalaman, yaitu di luar ibu kota daerah swantara tingkat I 
dan tingkat II yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1960.132 
Sebenarnya PP-10 ini merupakan kelanjutan Peraturan Menteri 
Perdagangan yang dijabat Rachmat Moeljomiseno yang 
dikeluarkan pada Mei 1959, yaitu larangan bagi orang asing untuk 
tinggal dan berdagang di pedalaman.133 Dengan pelaksanaan PP-
10, puluhan ribu orang Tionghoa terpaksa harus meninggalkan 
tempat usaha dan kediamannya di daerah pedalaman.134 
Pelaksanaan PP-10 ini juga menimbulkan ketegangan hubungan 
diplomatik antara RI dan RRT.135 Pada masa itu lebih dari 136.000 
orang Tionghoa meninggalkan Indonesia untuk bermukim kembali 
di Tiongkok, namun oleh karena mengalami banyak kesulitan dan 
kendala di sana, maka sebagian pindah ke Hongkong, Makau atau 
tempat lainnya dan gelombang untuk kembali ke Tiongkok 
semakin surut.136 PP-10 tidak hanya menimbulkan dampak negatif 
bagi kehidupan etnis Tionghoa, tetapi juga perekonomian 
Indonesia.137 Daerah-daerah pedalaman yang ditinggalkan oleh 
para pedagang Tionghoa mengalami kemunduran, karena 
pedagang pribumi Islam dan koperasi belum siap menggantikan 
jaringan perdagangan yang ditinggalkan itu, sehingga dapat 
dikatakan bahwa PP-10 merugikan semua pihak.138 

 
Jadi secara umum kebijakan pemerintah Orde Lama 

terhadap etnis Tionghoa adalah kebijakan integrasi disertai 
dengan kebijakan diskriminatif dalam bidang ekonomi terhadap 
etnis Tionghoa. Namun etnis Tionghoa masih bebas dalam 
menikmati pendidikan di sekolah-sekolah Tionghoa, merayakan 
tradisi Tionghoa dan tidak ada pelarangan penggunaan bahasa 
Tionghoa 
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Asimilasi (Pembauran) 

Kebijakan asimilasi (pembauran) yang diterapkan oleh 
pemerintah Orde Baru kepada etnis Tionghoa dan implikasi dari 
kebijakan itu dipahami oleh para ahli bermacam-macam. 
Kebijakan asimilasi umumnya bertujuan untuk menghilangkan 
identitas ‗ke-Cina-an‘ tersebut secara berangsur-angsur.139 

 
Bagi Purdey pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan 

asimilasi kepada etnis Tionghoa dengan pelarangan bahasa dan 
budaya Tionghoa serta penggantian nama Tionghoa bukan 
dengan tujuan untuk menghapuskan etnis Tionghoa dan  
‗kecinaannya‘, tetapi kebijakan ini sengaja menempatkan etnis 
Tionghoa ke dalam suatu kelas sosial menengah yang tetap 
ditandai dengan ‗kecinaannya‘.140 

 
I. Wibowo mengungkapkan kebijakan pemerintah Orde 

Baru menggunakan kebijakan pembauran dengan harapan bahwa 
orang Cina ini akan benar-benar menyatu dengan penduduk 
pribumi hingga tidak ada lagi identitas Cina.141 Namun dalam 
prakteknya, pemerintahan Orde Baru menempuh kebijakan 
―stigmatisasi-marjinalisasi-viktimisasi‖ terhadap etnis Tionghoa.142 
Etnis Tionghoa dijadikan stigma dalam masyarakat sebagai 
golongan yang mempunyai semua cap buruk: tidak patriotis, 
eksklusif, tidak sosial, menumpuk kekayaan, pemakan babi, 
dsb.143 Etnis Tionghoa ‗dimarjinalkan‘ melalui kebijakan sistem 
kuota dalam persekolahan, pelarangan segala aktivitas 
kebudayaan Cina, seperti bahasa, perayaan tradisional dan 
agama Cina.144 Etnis Tionghoa juga dijadikan ‗viktim‘ atau 
‗binatang korban‘ dalam bentuk yang paling halus sampai yang 
paling brutal, seperti dituntut menyumbang lebih dalam lingkungan 
RT/RW ataupun pemerasan dalam urusan dengan birokrasi.145 
Kebijakan pemerintah Orde Baru justru makin memisahkan etnis 
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Tionghoa dengan golongan pribumi Indonesia, karena etnis 
Tionghoa yang merasa terus menerus didiskriminasi makin 
meningkatkan hubungan solidaritas di antara mereka dan 
golongan pribumi Indonesia mencurigai hal ini sebagai 
‗eksklusivisme‘ dan makin menuntut konsistensi pelaksanaan 
kebijakan pembauran.146 

 
Thuang Ju Lan mengungkapkan bahwa pemerintah Orde 

Baru di bawah pimpinan Jenderal Soeharto memutuskan bahwa 
satu-satunya cara bagi penyelesaian masalah Cina di Indonesia 
adalah melalui asimilasi.147 Kebijakan ini nampak dalam berbagai 
peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan 
kelompok etnis Cina, misalnya pelarangan sekolah dan penerbitan 
berbahasa Cina, peraturan pergantian nama, pelarangan praktek 
agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina.148 Thung Ju Lan yang 
menyelusuri literatur tentang etnis Cina di Indonesia ini 
menemukan bahwa selama kurun waktu tiga puluh tahun terakhir 
ini terjadi suatu ‗penyeragaman‘  pendekatan dalam melihat posisi 
kelompok etnis Cina di Indonesia, yaitu melalui proses asimilasi 
sebagai satu-satunya solusi untuk masalah Cina di Indonesia.149 Ia 
menyebut penulis-penulis pribumi dan non etnis Tionghoa, seperti 
Tarmisi Taher, Hamka, Siswono Yudo Husodo, Stuart Grief, P. 
Haryono dan Jhon K. Noveront serta penulis-penulis etnis 
Tionghoa, seperti Melly Tan dan Stephen Suleeman.150 Thung Ju 
Lan menyimpulkan bahwa para sarjana tersebut di atas 
mempunyai keseragaman dengan solusi asimilasi yang dijalankan 
oleh pemerintah Orde Baru dan mempertanyakan apakah 
kerangka berpikir sarjana-sarjana Indonesia memang dan harus 
tergantung pada solusi pemerintah.151 Keberhasilan kebijakan 
asimilasi dipahami sebagai hilangnya unsur ‗kecinaan‘ dan kalau 
mungkin etnis Cina ini memeluk agama Islam. 

 

                                                 
146

 I. Wibowo, ―Pendahuluan‖, Retrospeksi dan Rekontekstualisasi Masalah 
Cina, xvi. 

147
 Thung Ju Lan, ―Tinjauan Kepustakaan Tentang Etnis Cina di Indonesia‖, 

Retrospeksi dan Rekontekstualisasi Masalah Cina, 3. 
148

 Ibid, 3-4. 
149

 Ibid., 5. 
150

 Ibid., 6. 
151

 Ibid., 21. 



JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 

 

72 

Teddy Jusuf mengungkapkan bahwa kebijakan asimilasi 
tidak berhasil karena pihak etnis Tionghoa tidak menerima 
kebijakan ini dengan ikhlas dan pihak pemerintah melakukan 
diskriminasi dan tetap ingin membeda-bedakan.152 
 

Sinergi 

Charles Coppel mengungkapkan bahwa sejak kejatuhan 
Soeharto Mei 1998, ada upaya kelompok etnis Tionghoa yang 
menggunakan istilah sinergi dan bukannya asimilasi atau 
intergrasi dalam hubungan dengan warga Indonesia lainnya.153 
Kebijakan ini diperjuangkan oleh mereka yang masih dalam 
‗eforia‘ Reformasi dan memperjuangkan kedudukan yang sama 
antara etnis Tionghoa di Indonesia dalam posisi sejajar dengan 
warga pribumi lainnya, oleh karena merasa bahwa etnis Tionghoa 
mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 
bangsa Indonesia. Menurut penulis, hal ini tidaklah realistis 
dengan situasi kondisi di Indonesia dan menunjukkan sikap 
‗arogan‘. Sikap ini dapat saja menjadi bumerang dan 
membangkitkan kembali sentimen anti etnis Tionghoa.154 Penulis 
sependapat dengan Arief Budiman yang mengungkapkan bahwa 
keadaan etnis Tionghoa di Indonesia paska kejatuhan Soeharto 
masih dalam ketidakpastian dan tidak dapat diprediksikan 
keadaannya di tengah lambatnya transisi perjuangan demokrasi di 
Indonesia.155  
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KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH PASKA KEKERASAN 
MEI DAN KEJATUHAN SOEHARTO 

 

B.J. Habibie 

  

Pada tanggal 23 Juli 1998 Presiden Habibie bersama 6 
menteri membentuk Tim Pencari Fakta untuk menyelidiki 
kekerasan Mei dan memberikan laporan versi pemerintah.156 Hasil 
laporan tim ini biasanya dianggap gagal untuk mengungkapkan 
kebenaran dan tidak mampu menyatakan keadilan.157 

 
Tugas pertama pemerintahan Habibie adalah membujuk 

etnis Tionghoa yang telah lari dari Indonesia atau menghentikan 
kegiatan ekonomi mereka untuk kembali ke tanah air dan 
membuka kembali usaha mereka.158 Ahli ekonomi berpendapat 
bahwa kembalinya usaha etnis Tionghoa ini memainkan peran 
penting untuk mengakhiri krisis ekonomi yang makin berlanjut di 
Indonesia.159 
  

Muncul organisasi-organisasi non-pemerintah yang 
berupaya menyelidiki peristiwa Mei ini, seperti Tim Relawan Untuk 
Kemanusiaa (TRuk) dan Forum Komunikasi untuk Kesatuan 
Nasional yang disponsori oleh Badan Komunikasi Penghayatan 
Kesatuan Bangsa (Bakom PKB).160 

 
Presiden Habibie juga mengeluarkan Inpres No. 26/1998 

yang menghapus perbedaan Pri dan Non-Pri serta segala bentuk 
pendiskriminasiannya pada tanggal 16 September 1998.161 Namun 
Presiden Habibie sering dianggap tidak konsisten dan kurang 
menyakinkan dalam upaya membangun ‗kepercayaan‘ etnis 
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Tionghoa paska kekerasan Mei 1998.162 Begitu juga 
pengangkatan Adi Sasono sebagai Menteri Koperasi yang 
kebijakannya sering dianggap anti etnis Tionghoa.163 Purdey 
mengungkapkan bahwa etnis Tionghoa Indonesia dan masyarakat 
luas ‗mencium‘ adanya ketidaktulusan pemerintah dalam 
penyelesaian masalah etnis Tionghoa.164  

 
Abdulrachman Wahid (Gus Dur) 
 

Presiden Abdulrachman Wahid mengungkapkan 
dukungannya terhadap perayaan Tahun Baru Imlek, bahkan ia 
mengungkapkan bahwa dalam dirinya terdapat sebagian 
keturunan Tionghoa.165 Ia juga mengeluarkan Keputusan Presiden 
No.6 tahun 2000 yang mengungkapkan bahwa tidak perlu lagi ada 
permintaan izin bagai kegiatan budaya, sosial dan keagamaan 
etnis Tionghoa.166 Namun hal ini tidak secara eksplisit pengakuan 
terhadap Konghucuisme sebagai agama resmi.167  
 

Ketika Gus Dur mengakui etnis Tionghoa sebagai salah 
satu komponen bangsa Indonesia, lebih banyak etnis Tionghoa 
yang mulai mengakui, bahkan membanggakan ke-Tionghoa-an 
mereka.168 Sikap Gus Dur yang liberal itu juga mendorong sikap 
etnis Tionghoa untuk memperjuangkan hak dan kebebasan 
mereka sebagai etnis Tionghoa dan etnis Tionghoa masuk pada 
fase ‗euforia‘.169 
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Megawati Soekarnoputri 
 

Presiden Megawati menjadikan Tahun Baru Imlek sebagai 
hari libur nasional yang mana keputusan dilatarbelakangi 
kepentingan minoritas etnis Tionghoa dan bukannya berkaitan 
dengan status resmi agama Konghucu.170  
 

Kwik Kian Gie salah seorang yang dekat dengan Presiden 
Megawati mengungkapkan bahwa Presiden Megawati 
mempertanyakan sikap umum yang begitu mendamba-dambakan 
dan memuja investasi asing ke Indonesia tetapi ‗menolak‘ 
kehadiran keturunan Tionghoa yang jelas-jelas warga negara 
Indonesia dan berperan dalam perekonomian di Indonesia.171 
 
Susilo Bambang Yudhoyono 
 
Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum 
menghasilkan kebijakan yang berarti dalam menghilangkan 
diskrimasi terhadap etnis Tionghoa. Memang Kong Hu Cu kini 
telah diakui sebagai agama resmi di Indonesia dan ada rencana 
peninjauan pengenaan Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia 
(SKBRI) kepada etnis Tionghoa. 
  

Berdasarkan pembicaraan penulis dengan etnis Tionghoa, 
umumnya mereka dapat menerima SBY sebagai seorang 
Presiden, namun bagi mereka justru kekuatiran ada pada figur 
Jusuf  Kalla sebagai Wakil Presiden yang ‗umumnya‘ dianggap 
anti pengusaha nonpribumi (baca: etnis Tionghoa). Pemerintahan 
SBY dianggap cukup berupaya untuk menegakkan supremasi 
hukum, khususnya dalam kaitan dengan masalah korupsi. 
Kebijakan ini sangat baik, tetapi pada kenyataan di lapangan 
korupsi tetap menjadi ‗budaya‘ bangsa kita. Penulis memberi 
contoh dalam kaitan dengan perpajakan. Dalam bidang 
perpajakan para pengusaha sekarang dibebani dengan pajak 
resmi dan yang ‗tak resmi‘. Mereka perlu membayar pajak resmi 
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untuk menghindari tuntutan hukum tentang penggelapan pajak, 
tetapi mereka juga dibeban membajar ‗pajak tak resmi‘ (baca: 
uang keringat) oknum-oknum tertentu  yang mengurus masalah 
perpajakan suatu perusahaan. 
  

Secara umum pemerintahan SBY dianggap positif oleh 
etnis Tionghoa, namum belum mampu menciptakan situasi atau 
iklim yang tenang untuk meningkatkan gairah usaha atau bisnis di 
Indonesia. Akhir-akhir ini begitu marak demonstrasi buruh yang 
sangat mengganggu roda kegiatan bisnis. Hal ini dapat 
menyebabkan para pengusaha –termasuk etnis Tionghoa- untuk 
memindahkan usaha mereka ke tempat lain atau bahkan negara 
lain demi mempertahankan dan mengembangkan bisnis mereka. 
Ada juga yang sengaja memperkecil bisnis mereka di Indonesia, 
oleh karena situasi yang dianggap tidak kondusif untuk bisnis 
mereka. 
  

Bagi penulis, adanya kebijakan pemerintah siapapun untuk 
mengurus tuntas peristiwa kekerasan Mei 1998 adalah sebuah 
‗mimpi‘. Walaupun secara formal telah dibentuk Tim Pencari Fakta 
kerusuhan Mei 1998 dan telah melaporkan hasil penyelidikan 
mereka, namun banyak pihak yang merasa bahwa kerusuhan Mei 
1998 belum terungkap dengan tuntas dan ‗dalang‘ di balik 
semuanya itu belum juga tertangkap. Penulis tidak terlalu optimis 
terhadap keseriusan pemerintah siapapun di Indonesia sampai 
saat ini untuk mau mengurus tuntas kerusuhan Mei 1998. Banyak 
masalah lain yang belum terselesaikan seperti: Aceh, Papua, 
Poso, bahaya terorisme, paska bencana Tsunami, dll. Seiring 
dengan berjalan waktu kerusuhan Mei 1998 mulai dilupakan oleh 
banyak orang, walaupun tentu bagi para korban dan keluarganya 
kenangan pahit itu takkan terlupakan. 
 

MASALAH ETNIS TIONGHOA PASKA KEKERASAN MEI 1998 
DAN PEMECAHANNYA 

 
Berdasarkan hasil penyelidikan literatur dan pengamatan 

penulis menyimpulkan bahwa keberadaan dan kondisi etnis 
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Tionghoa di Indonesia tidak hanya unik, tetapi juga kompleks. Hal 
ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti:172 
1.  Jumlah etnis Tionghoa yang kecil, yaitu sekitar 3 persen, tetapi 

‗dikabarkan‘ menguasai dan mendominasi mayoritas 
perekonomian Indonesia. 

2. Umumnya etnis Tionghoa menganut agama-agama yang 
berlainan dengan agama mayoritas di Indonesia. 

3.  Kebudayaan etnis Tionghoa umumnya sangat berbeda 
dengan kebudayaan- kebudayaan ‗pribumi‘ Indonesia. 

4.  Kebijakan penguasa mulai jaman kolonial Belanda, Orde Lama 
dan Orde  Baru yang cenderung ‗mengkotakkan‘ etnis 
Tionghoa dalam satu kelompok yang bertentangan dengan 
masyarakat pribumi. 

5.  Perilaku segelintir etnis Tionghoa yang ‗tercela‘ 
6. Kekerasan terhadap etnis Tionghoa berulangkali terjadi, 

khususnya Mei 1998. 
 
Hal-hal di atas merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan 

dalam membahas masalah etnis Tionghoa di Indonesia dalam 
upaya ‗memampukan‘ mereka untuk hidup dan berkarya di bumi 
Indonesia serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 
bangsa Indonesia. 
  

Sayidiman Suryohadiprojo mengungkapkan enam faktor 
yang mempengaruhi masalah pri dan nonpri, yaitu faktor sejarah, 
ekonomi, politik, psikologi, budaya dan keamanan.173 Faktor 
sejarah menunjukkan bahwa keberadaan etnis Tionghoa di bumi 
Indonesia adalah permanen, walaupun mereka mula-mula 
pendatang, sekarang mereka bukan lagi pendatang.174 Bukankah 
kebanyakan manusia Indonesia adalah keturunan pendatang dari 
daratan Asia Tenggara, tetapi sekarang menganggap dirinya 
sebagai pribumi di bumi Nusantara.175 Faktor politik menunjukkan 
kedudukan etnis Tionghoa berada dalam posisi yang bertentangan 
dengan masyarakat pribumi baik pada era kolonial Belanda 
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ataupun Orde Baru.176 Faktor ekonomi merupakan faktor yang 
paling berpengaruh karena dominasi ekonomi etnis Tionghoa 
menimbulkan inferiority complex warga pribumi kelas menengah 
ke bawah yang mudah terpicu emosinya menjadi kekerasan 
terhadap etnis Tionghoa.177 Faktor budaya yang menunjukan 
perasaan superioritas etnis Tionghoa, karena bangsa Cina 
memang mempunyai kebudayaan paling tua di dunia yang masih 
berlanjut.178 Faktor psikologi yang menunjuk kepada sikap 
eksklusif etnis Tionghoa, yang dilatarbelakangi oleh perasaan 
superior budaya dan perasaan terancam oleh pihak lain.179 Faktor 
keamanan berkaitan dengan orientasi politik etnis Tionghoa –
kepada Indonesia, Taiwan atau RRC- dan perilaku kriminal yang 
bersangkutan dengan pola bisnis etnis Tionghoa.180 

 

Selanjutnya penulis ingin menanggapi beberapa kebijakan 
yang pernah diterapkan dan diusahakan untuk memecahkan 
masalah etnis Tionghoa di Indonesia: 
 

Asimilasi 

Penulis setuju dengan pendapat Nurhadiantomo yang 
mengungkapkan bahwa kebijakan asimilasi itu tidak efektif, 
bahkan mengalami kegagalan.181 Ia menyebut ‗asimilasi rekayasa‘ 
yang hanya membawa hasil terbatas dan mengandung unsur 
paksaan yang selalu bertentangan dengan hak asasi manusia.182  
  

Perbedaan kebudayaan, agama dan pengalaman historis 
masa lalu –khususnya pengalaman kekerasan- menyebabkan 
sulitnya bagi etnis Tionghoa untuk berasimilasi dengan 
masyarakat pribumi. Memang bagi etnis Tionghoa yang beragama 
Islam ‗lebih mudah‘ untuk berasimilasi, walaupun tidak jarang 
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masih muncul kecurigaan terhadap motivasi seorang etnis 
Tionghoa menganut agama Islam dan masih adanya 
‗keterasingan‘ etnis Tionghoa Muslim di dalam kelompok 
masyarakat Indonesia Muslim.183 
  

Penulis sependapat dengan MT Arifin yang 
mengungkapkan bahwa proses asimilasi lebih berhasil dalam 
masyarakat etnis Tionghoa kalangan bawah dibandingkan 
kalangan menengah ke atas etnis Tionghoa, oleh karena mereka 
tidak mempunyai pilihan selain ‗membaur‘ untuk tetap dapat 
bertahan hidup dalam komunitasnya. 
 

Sinergi  

Charles A. Coppel mengungkapkan adanya upaya 
sekelompok etnis Tionghoa lebih suka menggunakan istilah 
sinergi akhir-akhir ini daripada asimilasi dan integrasi dalam 
hubungan antar etnis di Indonesia. Penulis tidak setuju dengan 
kebijakan sinergi. Penulis sendiri berpendapat bahwa upaya 
kebijaksanaan sinergi merupakan kemunduran dalam hubungan 
antar etnis Tionghoa dan pribumi di Indonesia, karena dalam 
konsep sinergi terdapat unsur dua pihak yang menempatkan diri 
dalam kedudukan yang sama. Dalam konteks Indonesia masa kini 
etnis Tionghoa di Indonesia perlu tetap menyadari kadar 
‗keasingan‘ yang belum dapat diterima sepenuhnya oleh bangsa 
Indonesia. Belajar dari sejarah kekerasan terhadap etnis Tionghoa 
nampak bahwa masyarakat Indonesia ‗mudah‘ diprovokasi untuk 
memusuhi etnis Tionghoa dengan alasan kesenjangan ekonomi 
dan kecemburuan sosial. Etnis Tionghoa tetap harus sadar bahwa 
mereka tetaplah kelompok minoritas di Indonesia yang kehadiran 
masih belum dapat diterima ‗sepenuhnya‘, oleh karena itu tidaklah 
realistis untuk menempatkan diri dalam kedudukan yang sejajar 
dengan kelompok mayoritas di Indonesia. Adapun ‗kekuatan‘ –
biasanya dalam bidang ekonomi- etnis Tionghoa dapat digunakan 
kekuatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
Indonesia secara umum dan bukannya menjadi kekuatan 
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‗bargaining‘ dalam memperoleh status dan kedudukan dalam 
kehidupan berbangsa di Indonesia.   
 

Integrasi 

Dalam kebijakan integrasi ini, etnis Tionghoa ditempatkan 
sebagai salah satu suku Indonesia, sehingga kelompok ini tetap 
dapat mempertahankan budaya, tradisi dan bahasa sebagaimana 
suku lainnya di Indonesia. Walaupun dalam kebijakan integrasi ini 
keberadaan etnis Tionghoa sebagai salah satu ‗suku‘ di Indonesia 
agak unik, karena tidak mempunyai daerah atau wilayah tertentu, 
seperti misalnya suku Jawa dengan pulau Jawa, dll. Juga etnis 
Tionghoa dianggap sebagai suatu komunitas yang homogen, 
walaupun dalam kenyataannya sangat heterogen. 

 

Penulis setuju dengan pendapat Parsudi Suparlan tentang 
pentingnya mengembangkan konsep kemajemukan Indonesia, 
suku-suku bangsa, dan hubungan antar suku bangsa serta 
berbagai dinamika sosial, budaya, ekonomi dan politiknya.184 
Sudah tidak zamannya lagi, sebuah pemerintahan nasional 
mendiskriminasi warga negaranya sendiri berdasarkan atas ciri-ciri 
askriptif atau kesukuan warga negaranya tersebut.185 Konsep 
kemajemukan Indonesia ini hanya mungkin jika pemerintah 
menerapkan kebijakan integrasi, di mana perbedaan budaya dan 
adat-istiadat tiap suku dipandang sebagai kekayaan bangsa 
Indonesia. Dalam perkembangannya dapat saja interaksi antara 
etnis Tionghoa dengan warga Indonesia lainnya menjadi interaksi 
yang bersifat asimilatif, namun proses asimilasi ini bersifat alamiah 
dan berjalan dengan wajar tanpa ada unsur paksaan.186  

 
Memang proses untuk mengintegrasikan etnis Tionghoa 

sebagai bagian salah satu suku di Indonesia tidaklah mudah, 
karena dalam kaitan dengan pendapat Leo Suryadinata tentang 
bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa sosial –terdiri dari 
banyak suku- yang masuk dalam kategori bangsa pribumi di mana 
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menggunakan kelompok etnis pribumi sebagai acuan dalam 
proses pembentukan negaranya.187 A. Dahana mengungkapkan 
bahwa etnis Tionghoa tidak mungkin dapat dikategorikan sebagai 
suatu suku, karena sebuah suku harus mempunyai daerah atau 
wilayah yang dianggap sebagai tempat asal mulanya.188 Penulis 
dapat memahami argumentasi Dahana, tetapi pengkategorian 
etnis Tionghoa sebagai suatu suku—walaupun tak mempunyai 
wilayah tertentu—merupakan upaya yang diperlukan untuk 
pemecahan masalah etnis Tionghoa di Indonesia. Penulis yakin 
bahwa bangsa Indonesia mempunyai ‗kelapangan dada‘ untuk 
dapat menerima hal ini, karena hal yang unik dalam proses 
pembentukan bangsa dan negara Indonesia adalah dijadikannya 
bahasa Indonesia –atau bahasa Melayu- sebagai lingua franca, 
walaupun sebenarnya bahasa Jawa merupakan bahasa suku 
mayoritas di Indonesia. Menurut penulis hal ini menunjukkan 
adanya ‗kelapangan dada‘ yang dimiliki oleh bangsa Indonesia 
untuk dapat mengutamakan kepentingan nasional daripada 
kepentingan suatu kelompok tertentu. Penulis tetap optimis bahwa 
‗kelapangan dada‘ yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia dapat 
digunakan dalam proses pengintegrasian etnis Tionghoa sebagai 
bagian dari bangsa Indonesia. 

 

Penulis berharap bahwa penerapan kebijakan integrasi 
secara tahap demi tahap menumbuhkan rasa persaudaraan atau 
kebangsaan di antara etnis Tionghoa dengan kelompok 
masyarakat lainnya di Indonesia dan ‗sense of belonging‘ di antara 
etnis Tionghoa terhadap negara dan bangsa Indonesia  Kemudian 
dalam perkembangannya secara alamiah dapat saja terjadi proses 
asimilasi di mana pada akhirnya seseorang lebih menekankan ‗ke-
Indonesia-annya‘ dari pada kesukuannya atau keetnisannya. 

 
Penulis tertarik dengan apa yang diungkapkan oleh MT 

Arifin bahwa pemecahan persoalan WNI etnis Tionghoa di 
Indonesia memang kompleks. Hal ini memerlukan pemikiran dan 
upaya-upaya yang strategis untuk meningkatkan persepsi tentang 
ke-Indonesia-an WNI etnis Tionghoa bukan sekadar pada taraf 
‗pembauran‘, melainkan pengakuan oleh diri sendiri dan 
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masyarakat bahwa mereka adalah ‗orang asli Indonesia‘, karena 
pada dasarnya hampir semua orang Indonesia berasal dari daerah 
Cina bagian selatan yang melalui proses sosio-kultural kemudian 
menjadi ‗pribumi‘.189  

 

Brigadir Jenderal (purn.) Teddy Jusuf seorang etnis 
Tionghoa mengungkapkan bahwa sebagian kecil orang Tionghoa, 
terutama kaum tua dan mengecap pendidikan di sekolah Tionghoa 
berorientasi dan lebih tertarik pada perkembangan yang terjadi di 
Tiongkok dan Taiwan; sebagian elit muda mengecap pendidikan di 
luar negeri cenderung internasionalis global; dan sebagian besar 
kelas menengah yang bersikap masa bodoh, mereka butuh aman, 
bisa mencari uang untuk keluarganya, bisa menyekolahkan anak-
anaknya hingga selesai dan masalah kenegaraan dan 
kebangsaan tidak terlalu dihiraukan.190 Selanjutnya, ia 
mengungkapkan bahwa ketiga orientasi ini perlu diubah, karena 
mau tidak mau, suka tidak suka, etnis Tionghoa sebagai warga 
negara Indonesia harus berorientasi kepada Indonesia, memupuk 
rasa kebangsaan sebagai orang Indonesia yang menjadi tumpuan 
keturunan selanjutnya dalam mencari kehidupan di Indonesia.191 

 

Wang Gungwu dan Alexander Irwan mengungkapkan 
bahwa pengaruh globalisasi menimbulkan identitas etnis 
transnasional di kalangan generasi muda etnis Tionghoa masa 
kini.192 Hal ini menurut Wang dapat menghambat proses 
pembangunan rasa kebangsaan etnis Tionghoa di mana mereka 
menetap.193 Etnis Tionghoa di Indonesia harus berjuang untuk 
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menghapus stigma negatif –bahwa etnis Tionghoa mau enaknya 
saja, tamak harta, eksklusif, dst- dalam kehidupan masyarakat.194 
Mau tidak mau stigma negatif itu telah melekat dalam diri etnis 
Tionghoa di Indonesia. 

 

Imam Syafii mengungkapkan bahwa salah satu sumber 
penyebabnya kerusuhan Mei adalah ‗dosa‘ etnis Tionghoa sendiri, 
seperti keserakahan, mendapat keuntungan dengan macam cara, 
hidup eksklusif dalam kelompoknya dan perilaku yang buruk 
lainnya.195  

 

Anita Lie menambahkan dosa lain etnis Tionghoa, yaitu 
penerimaan warga Tionghoa sendiri atas ‗nasib‘ mereka, yaitu hak 
dan kewajiban mereka di negara ini hanya sebatas pada sektor 
ekonomi.196 Ia juga menambahkan bahwa konstruksi sosial telah 
menyebabkan etnis Tionghoa merasa , inferior secara kultural-
sosial-politis, sehingga tidak ada yang berani secara terbuka 
menuntut bahwa secara antropologis maupun historis etnis 
Tionghoa di Indonesia sama pribuminya dengan etnis Jawa, 
Batak, Madura, Bali dan sebagainya.197 Penulis tidak setuju 
dengan Anita Lie yang menganggap hal ini sebagai dosa lain dari 
etnis Tionghoa, karena sikap menerima nasib seperti ini 
merupakan keberhasilan pemerintahan Orde Baru dalam 
‗melumpuhkan‘ kehidupan etnis Tionghoa dan mengkotakkannya 
hanya dalam bidang ekonomi. Kalau etnis Tionghoa dapat berhasil 
dalam bidang ekonomi, ini merupakan upaya untuk dapat ‗survive‘ 
di tengah kebijakan pemerintah yang dikenakan kepada mereka. 

 

Pemecahan permasalahan etnis Tionghoa bukanlah 
masalah siapa yang memulai sebagaimana pertanyaan R. Surya 
dalam puisinya, tetapi pemecahan ini harus dimulai dari kebijakan 
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pemerintah yang adil dan tepat bagi seluruh masyarakat 
Indonesia. Sayidiman Suryohadiprojo mengungkapkan 
pemecahan masalah pri-nonpri merupakan kepentingan semua 
pihak, kecuali bagi mereka yang tidak menghendaki Indonesia 
menjadi suatu bangsa yang maju dan sejahtera.198 Moch Sa‘dun M 
mengungkapkan bahwa konflik pri dan nonpri tidak akan pernah 
tuntas jika penyelesaian diserahkan kepada masyarakat.199 
Pemerintah mempunyai peran besar dalam membantu 
penyelesaian konflik ini, seperti transparansi keadaan 
perekonomian Indonesia yang sebenarnya dan kebijakan 
redistribusi aset yang lebih merata dengan restrukturisasi 
penguasaan aset ekonomi.200 Christianto Wibisono 
mengungkapkan bahwa dibutuhkan pemerintahan yang lintas 
rasial, lintas etnis dan lintas agama untuk menampung 
kemajemukan Indonesia itu secara dewasa, bertanggung jawab 
dan berwawasan kemanusiaan modern yang tidak 
mengeksploitasi perbedaan etnis, ras dan agama.201 Selanjutnya 
ia menggambarkan:  

 

…pemerintah adalah ibarat orang tua yang mempunyai 
dua orang anak. Keduanya harus diperlakukan sama tanpa 
membedakan. Barangkali akan lebih mudah bila keduanya 
adalah anak kandung, sehingga tidak ada bias atau 
perbedaan karena yang alin adalah anak tiri atau anak 
pungut atau anak angkat. Jika Anda punya dua anak, 
kebetulan yang satu gemuk, sehat, kuat, dan gesit, sedang 
yang lain kurus, kerempeng dan lemah. Sebagai orang tua 
Anda berhak untuk memberi vitamin, extra food dan 
tambahan lainnya kepada anak yang lebih lemah. Itu 
namanya affirmative action yang bisa diterima oleh yang 
sehat …. Tapi yang menjadi masalah di Indonesia adalah 
bahwa affirmative action itu dilakukan secara negatif dan 
destruktif. Secara sadar dan sengaja mendiskriminasi 
masyarakat keturunan Cina….202 
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Penulis tidak berkeberatan adanya kebijakan pemerintah –
misalnya bidang pendidikan dan ekonomi—yang memprioritaskan 
kelompok lemah, namun kelompok lemah itu tidaklah diidentikkan 
dengan kelompok non etnis Tionghoa atau warga pribumi. Jika 
pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang memprioritaskan 
kelompok lemah, maka jurang antara kelompok lemah –yang 
biasanya diidentikkan dengan warga pribumi- dengan kelompok 
kuat –yang biasanya diidentikkan etnis Tionghoa akan semakin 
melebar. Jurang pemisah yang semakin lebar ini seringkali dapat 
dijadikan alat pemicu bagi kekerasan terhadap etnis Tionghoa. 
Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang mengurangi 
ketimpangan yang ada dan mengupayakan adanya pemerataan 
bagi semua pihak.203  

 

Yunus Yahya juga mengusulkan agar pemerintahan 
mengeluarkan kebijakan afirmatif (affirmative policy) untuk 
mendorong pertumbuhan golongan pengusaha pribumi yang kuat 
dan mandiri dengan affirmative action.204 Ini dimaksudkan untuk 
meningkatkan golongan ekonomi yang lemah tanpa melemahkan 
golongan ekonomi yang sudah mapan.205 Pemerintah juga perlu 
membantu dalam menghapus mitos bahwa perekonomian 
Indonesia dikuasai oleh etnis Tionghoa. I. Wibowo mengutip 
pandangan Wang Gungwu dalam menanggapi ‗teori‘ yang umum 
beredar bahwa 3 % warga etnis Tionghoa menguasai 70% 
perekonomian sebagai mitos yang sangat berbahaya, karena tidak 
pernah ada sebuah penelitian empiris yang membuktikan teori dan 
kemungkinan merupakan sumber kemarahan yang meledak pada 
kerusuhan Mei 1998.206 Mochtar Riady mengungkapkan bahwa 50 
% kegiatan ekonomi Indonesia dikuasai oleh BUMN (Badan 
Usaha Milik Negara), sedangkan 50% lainnya terdiri dari sektor 
perekonomian desa (pertanian), perusahaan informal, koperasi 
dan usaha kecil lainnya yang diperkirakan semuanya sekitar 15 %, 
investasi asing 12 % dan sisanya sekitar 23 % di tangan 
pengusaha swasta 23 % yang di dalamnya terdapat pengusaha 
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pri, nonpri dan asing (PMA) dengan peranan pengusaha nonpri 
yang lebih dominan.207 Selama tetap berkembangnya mitos 
dominasi etnis Tionghoa atas perekonomian Indonesia 
masyarakat akan mudah diprovokasi untuk melakukan kekerasan 
terhadap etnis Tionghoa, khususnya dalam situasi ekonomi yang 
semakin sulit. Pemerintah perlu mengeluarkan dan melaksanakan 
regulasi kebijakan pendidikan yang mengangkat kualitas sumber 
daya warga pribumi, sehingga rasa inferior dalam kalangan warga 
pribumi dapat terkurangi dan mereka dapat bersaing dengan sehat 
dengan etnis Tionghoa.208 
  

Apakah kekerasan Mei 1998 dapat berulang lagi? 
Pertanyaan ini selalu menghantui etnis Tionghoa. Tidak ada yang 
dapat menjamin bahwa kekerasan seperti ini tidak terulang lagi. A. 
Dahana sendiri mengungkapkan bahwa paska kerusuhan Mei 
1998 memang telah terjadi banyak perubahan sikap dan kebijakan 
pemimpin pribumi terhadap etnis Tionghoa, tetapi 
‗ketidaksenangan‘ terhadap etnis Tionghoa masih ada dalam 
masyarakat dan keberadaan etnis Tionghoa belum dapat diterima 
sepenuhnya sebagai ‗bangsa Indonesia sejati‘.209 Proses 
Reformasi dan penyelesaian krisis multidimensi di Indonesia 
belum selesai di tengah makin berkembangnya problem sosial, 
politik dan ekonomi yang makin bermunculan dan semakin 
kompleks. Dalam situasi sekarang dibutuhkan adanya ―Indonesia 
Incorporated‘ di mana semua kekuatan ada di Indonesia –
termasuk etnis Tionghoa- bersatu untuk mengatasi krisis yang 
ada.210 Kekuatan etnis Tionghoa dibutuhkan oleh karena mereka 
mempunyai kemampuan dalam bidang ekonomi secara empiris 
dan historis.211 Laksamana Sukardi mengungkapkan bahwa 
memusuhi etnis Tionghoa dengan menganggap mereka sebagai 
simbol ketidakadilan dan kecemburuan sosial adalah salah besar, 
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karena tanpa etnis Tionghoa perekonomian Indonesia adalah 
sangat terbelakang.212 Penulis tidak setuju dengan perkiraan 
Laksamana Sukardi bahwa etnis Tionghoa yang jumlah hanya 4 % 
dari penduduk Indonesia, tetapi menguasai 50 % perekonomian 
Indonesia. Penulis setuju bahwa etnis Tionghoa dengan kekuatan 
ekonominya jangan dianggap sebagai musuh, tetapi sebagai aset 
dalam rangka membangun kembali Indonesia dalam 
keterpurukannya.213  

 

Ong Hok Ham mengungkapkan bahwa merupakan suatu 
ironi kalau pemerintah mengadakan kebijakan deregulasi terhadap 
modal asing untuk menarik investasi asing ke Indonesia, tetapi 
sebaliknya tidak menyambut modal etnis Tionghoa yang telah ada 
di dalam negeri sendiri.214 Ong Hok Ham tidak menolak adanya 
sekelompok etnis Tionghoa yang kaya raya, tetapi sebagian 
adalah golongan menengah dan tidak sedikit juga yang sangat 
miskin, serta umumnya mereka hidup seperti orang Indonesia 
lainnya.215 Ia berharap bahwa pemerintah dapat mengeluarkan 
kebijakan yang dapat memunculkan sebanyak mungkin golongan 
menengah di Indonesia,216 sehingga masalah kecemburuan sosio-
ekonomi terhadap etnis Tionghoa yang seringkali dijadikan alasan 
kekerasan terhadap etnis Tionghoa dapat terkurangi. 
  

Kerusuhan Mei 1998 yang mengakibatkan lengsernya 
Soeharto dan menandai mulainya era Reformasi merupakan 
momentum yang membuka peluang bagi pelbagai kelompok 
warga negara, termasuk etnis Tionghoa untuk memperbaiki posisi 
kehidupannya dalam bangunan tubuh bangsa Indonesia.217 Etnis 
Tionghoa dapat mulai melibatkan diri dalam kehidupan politik, 
hukum dan sosial bangsa Indonesia serta tidak terkotakkan dalam 
kehidupan ekonomi saja.218  
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 Paska kejatuhan pemerintahan Soeharto yang bercirikan 
otoriterisme negara Indonesia kini melangkah memasuki upaya 
membangun negara yang lebih demokratis, namun hal ini 
merupakan suatu perjalanan yang panjang.219 Perjalanan dari 
otoriterisme menuju ke demokrasi bukanlah suatu tindakan yang 
mudah seperti membalikkan telapak tangan. Perjalanan ini 
menuntut kemauan dan kesungguhan seluruh komponen bangsa 
Indonesia, karena selama masih ada pihak-pihak tertentu yang 
tidak ingin diusik kenyamanannya dalam situasi sekarang ini, 
perjuangan ini akan menghadapi tantangan yang berat. Dapat saja 
bangsa dan negara Indonesia tidak sampai kepada tujuan untuk 
menjadi negara yang demokratis, tetapi justru mengalami suatu 
kekacauan, kebingungan dan anarkisme di mana-mana.220 Hal 
inilah dapat menimbulkan bahaya SARS (Saya Amat Rindu 
Soeharto) yang mulai muncul di kalangan masyarakat. Terlepas 
dari otoriterisme, pemerintahan Soeharto dianggap mampu 
menjaga kestabilan keamanan dan iklim yang kondusif untuk 
pengembangan bisnis di Indonesia. Dalam pengamatan penulis 
bahaya SARS ini melanda masyarakat dari kalangan bawah 
ataupun atas.221 

 

Untuk dapat menyelesaikan masalah etnis Tionghoa di 
Indonesia, masalah ini haruslah  dilihat sebagai masalah seluruh 
bangsa Indonesia, bukan hanya masalah kelompok tertentu.222 
Sayidiman Suryohadiprojo mengungkapkan bahwa belum 
diatasinya masalah pri-nonpri ini merupakan satu masalah 
kebangsaan yang mendasar, karena masalah ini bertentangan 
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dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.223 
Penyelesaian masalah ini ditentukan oleh kemauan baik dari etnis 
Tionghoa maupun warga pribumi serta pemerintah untuk sungguh 
serius membangun Indonesia menuju suatu negara yang lebih 
makmur dan adil bagi seluruh warganya. Tanpa keseriusan ketiga 
pihak ini masalah etnis Tionghoa tetap akan menjadi masalah 
laten. 
 

PERANAN ETNIS TIONGHOA KRISTEN DALAM MEMBANGUN 
KEMBALI INDONESIA PASKA KEKERASAN MEI 1998 

 

Kekerasan terhadap etnis Tionghoa juga melintasi batas 
agama, namun etnis Tionghoa Kristen secara khusus sering 
menjadi sasaran kekerasan. Ong Hok Ham mengungkapkan 
bahwa untuk pertama kalinya setelah sekian puluh tahun dalam 
era Orde Baru muncul ekspresi-ekspresi antikristen dan yang 
menjadi korban termasuk etnis Tionghoa Kristen.224 Purdey 
mengungkapkan bahwa adanya penyamaan antara etnis 
Tionghoa, kemakmuran dengan agama Kristen.225 Suatu 
kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat 
Indonesia memandang etnis Tionghoa Kristen merupakan 
kelompok yang lebih kaya dan makmur dari mereka, dan hal ini 
seringkali dapat memicu kecemburuan sosial yang merupakan 
benih tiap kekerasan yang terjadi. Chris Hartono pun 
mengungkapkan bahwa salah satu tantangan etnis Tionghoa 
Kristen adalah pandangan negatif dari masyarakat terhadap 
mereka.226 
  

Etnis Tionghoa Kristen mempunyai peran besar dalam 
meminimalkan stigma negatif terhadap etnis Tionghoa melalui 
kehidupan mereka yang menunjukkan kepedulian terhadap 
‗penderitaan‘ dan persoalan masyarakat Indonesia lainnya. 
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Pengajaran Kristiani tentang kesetaraan semua etnis di hadapan 
Sang Pencipta dan panggilan untuk berbagi kepada yang lemah 
dan berkekurangan perlu ditekankan dalam gereja etnis Tionghoa. 
  

Penulis tidak keberatan bahwa dalam era paska Soeharto 
gereja etnis Tionghoa turut merayakan budaya dan tradisi 
Tionghoa, seperti Imlek (Tahun Baru Cina).227 Perayaan itu 
hendaknya bukan menjadi ‗api‘ yang membangkitkan kembali 
‗keeksklusifan‘ etnis Tionghoa, namun justru dapat menjadi sarana 
di mana keunikan tradisi Tionghoa tetap terpelihara dan dalam 
perayaannya disertai dengan tindakan solidaritas terhadap 
‗penderitaan‘ warga Indonesia lainnya, seperti kegiatan sosial, dll. 
Asimilasi mungkin agak sulit, tetapi kehidupan etnis Tionghoa 
Kristen dapat berintegrasi  ke dalam kehidupan mayoritas 
masyarakat non-Kristen. Etnis Tionghoa justru dipanggil untuk 
mempunyai kehidupan lintas etnis yang ditandai dengan 
kepedulian terhadap yang lemah, kemampuan untuk berbagi, 
pembawa damai di tengah konflik, dll. Etnis Tionghoa Kristen juga 
terpanggil untuk melakukan bisnisnya dalam cara-cara yang 
sesuai dengan pengajaran Kristiani yang tentunya menyebut 
sebagai dosa tindakan penyuapan, kolusi dengan elit politik, 
eksploitasi hak buruh, penghalalan segala cara demi keuntungan, 
dll.  

 
Gereja-gereja latar belakang etnis Tionghoa dipanggil 

untuk mendirikan sekolah yang lintas etnis, ‗murah‘ dan bermutu. 
Sangat disayangkan bahwa gereja-gereja ini umumnya mampu 
mendirikan sekolah yang bermutu, namun biaya mahal dan 
mayoritas muridnya adalah etnis Tionghoa. Penulis sedikit 
mengetahui kondisi sekolah Kristen di Surabaya. Sekolah Petra 
Surabaya yang didirikan oleh beberapa aktivis Gereja Kristen 
Indonesia dan didukung oleh Gereja Kristen Abdiel mampu 
mendirikan pendidikan yang bermutu, namun terkenal mahal dan 
mayoritas muridnya berlatar belakang etnis Tionghoa. Gereja 
Kristen Abdiel Gloria mendirikan Sekolah Gloria sebagai lembaga 
pendidikan yang bermutu dan modern, namun biayanya mahal 
dan eksklusif. Hal yang sama juga lembaga pendidikan yang 
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didirikan oleh Gereja Kristen Abdiel Elyon. Sedangkan Gereja 
Kristen Kalam Kudus dengan sekolah Kristen Kalam Kudus dan 
Gereja Kristus Tuhan dengan sekolah Kristen Aletheia merupakan 
lembaga pendidikan yang ‗lebih murah‘, sehingga lebih terjangkau 
oleh masyarakat pribumi, namun disayangkan bahwa kualitas 
pendidikannya masih perlu ditingkatkan. Gereja-gereja latar 
belakang etnis Tionghoa dipanggil untuk mendirikan sekolah yang 
lintas etnis, ‗murah‘ dan bermutu, sehingga terbuka kesempatan 
mengecap pendidikan bermutu bagi masyarakat pribumi. 

 

Suatu pergumulan lain dalam kaitan dengan masalah ini 
adalah bangunan gereja yang berlatar belakang etnis Tionghoa. 
Dengan kemampuan ekonomi anggota gereja yang kuat gereja-
gereja ini mampu mendirikan bangunan yang megah dan modern. 
‗Tuntutan‘ dan ‗kebutuhan‘ bangunan gereja yang megah dan 
modern berkaitan pola hidup sebagian etnis Tionghoa Kristen 
yang juga membangun rumah-rumah yang megah dan terbiasa 
dengan kenyamanan. Yang menjadi persoalan ialah tidak jarang 
bangunan yang megah itu terletak di tengah lingkungan 
masyarakat pribumi yang miskin dan dapat menjadi pemicu 
kecemburuan sosial. Belum lagi dengan sebagian besar anggota 
yang datang ke gereja dengan menggunakan mobil.  

 
Penulis melayani sebagai Gembala Sidang Gereja Kristus 

Tuhan (GKT) Hosana di Surabaya yang berlatar belakang etnis 
Tionghoa dengan 99 % anggotanya adalah etnis Tionghoa. Gereja 
ini berada dalam lingkungan mayoritas etnis Jawa dan Madura. 
Salah satu bagian dari visi gereja adalah menjadi berkat dalam 
kehidupan dalam kehidupan Indonesia yang majemuk. 
Perwujudan nyata dari visi itu, yaitu kepedulian sosial terhadap 
masyarakat sekitar melalui pasar murah, pengobatan gratis, 
pengasapan untuk pencegahan penyakit deman berdarah, donor 
darah, pengelolaan parkir oleh karang taruna setempat, dll. 
Diizinkannya pengunaan lahan parkir bagi kegiatan sosial atau 
keagamaan bagi masyarakat sekitar. Hal ini telah dilakukan mulai 
berkembangnya krisis moneter di Indonesia sejak 1997, sebelum 
terjadinya kerusuhan Mei 1998 dan berlanjut secara periodik 
hingga kini. Hal ini mengakibatkan bahwa hubungan dengan 
masyarakat dapat dikatakan cukup baik, khususnya pada saat 
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kerusuhan Mei 1998, walaupun masih nampak adanya gap dan 
kesenjangan dalam kehidupan sosial. 

 

Pembinaan terhadap etnis Tionghoa baik di gereja, 
maupun di rumah harus menekankan penghargaan terhadap 
keunikan dan kesetaraan setiap etnis. Sudah tidak pada 
tempatnya lagi etnis Tionghoa Kristen di Indonesia merasa 
‗superior‘ terhadap etnis lainnya di Indonesia oleh karena merasa 
memiliki warisan salah satu budaya yang tertua di dunia228 
ataupun merasa ‗inferior‘ terhadap etnis Tionghoa totok, oleh 
karena ketidakmampuan mereka berbahasa Tionghoa atau 
Mandarin. Untuk saat ini etnis Tionghoa Kristen di Indonesia perlu 
menyadari keunikannya. Keunikan sebagai etnis Tionghoa, yang 
lahir dan hidup di Indonesia, bukan di Taiwan atau Tiongkok 
ataupun negara lainnya. Keunikan sebagai orang Kristen yang 
bukan agama mayoritas di Indonesia ataupun agama ‗umum‘ 
orang Tionghoa, yaitu Budha dan Konghucu. 

 

Etnis Tionghoa Kristen di Indonesia terpanggil bersama 
dengan seluruh bagian lain bangsa Indonesia untuk 
bergandengan tangan dalam mengatasi krisis multi-dimensi yang 
sedang dihadapi dalam meraih kehidupan yang lebih baik bagi 
bangsa Indonesia. 
 

KESIMPULAN 

Bangsa Indonesia pada masa kini menghadapi krisis 
multidimensi. Dapat dikatakan bahwa krisis ini dimulai dengan 
krisis moneter 1997, kerusuhan Mei 1998, jatuhnya pemerintahan 
Soeharto atau Orde Baru dan krisis yang masih berkepanjangan 
dalam era Reformasi hingga kini dalam upaya memperjuangkan 
Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis. Belum lagi 
terjadi pergolakan di Aceh, Poso dan Papua. Juga terjadinya 
bencana alam, seperti Tsunami, gempa bumi, banjir, dll. yang 
mana semuanya menambah situasi yang makin sulit bagi bangsa 
Indonesia. 
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Dalam bahasa Tionghoa, istilah krisis adalah hue cie. Kata 
hue cie ini mengandung dua unsur hue yang terkait dengan kata  
hue sien yang berarti bahaya, tetapi juga kata cie hwe yang berarti 
kesempatan. Jadi dalam falsafah etnis Tionghoa, setiap krisis 
dapat mendatangkan bahaya yang menghancurkan, tetapi juga 
menyediakan kesempatan untuk meraih hidup yang lebih baik. 
Penulis yakin bahwa krisis yang sedang dialami oleh bangsa 
Indonesia saat ini di satu pihak merupakan bahaya yang 
menghancurkan bangsa dan negara Indonesia, tetapi di pihak lain 
dapat merupakan suatu kesempatan untuk membangun 
kehidupan yang lebih baik lagi. Dalam menghadapi semuanya itu, 
etnis Tionghoa di Indonesia memegang peranan yang penting. 
Bersama dengan segenap komponen bangsa Indonesia etnis 
Tionghoa harus bergandengan tangan dalam membangun kembali 
negara dan bangsa Indonesia. Kerusuhan Mei 1998 memang 
sangat menyakitkan bagi etnis Tionghoa, tetapi kerusuhan itu 
dapat menjadi suatu pelajaran yang berharga bagi bangsa 
Indonesia dalam menapak kehidupan yang akan datang di bumi 
Indonesia. Etnis Tionghoa tidak perlu berharap adanya 
penyelesaian tuntas kekerasan Mei 1998, karena nampaknya hal 
itu hanya suatu mimpi. Tetapi melalui peristiwa itu, etnis Tionghoa 
dan seluruh komponen bangsa lainnya dapat memetik pelajaran 
yang berharga dalam membangun kehidupan yang lebih baik lagi. 

Marilah kita bersama membulat tekad sebagaimana 
terungkap dalam setiap syair dari lagu Indonesia Raya yang 
merupakan lagu kebangsaan kita untuk memasuki hari depan 
demi membangun Indonesia menjadi negara yang adil dan 
makmur bagi setiap warga negaranya.  
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KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN 
DALAM RUMAH TANGGA 

 

Sindunata Kurniawan 
 

PENGANTAR 

ekerasan terhadap perempuan‘1 adalah kejahatan yang 
secara sistematis telah menimpa perempuan untuk waktu 

yang lama, tapi untuk waktu yang lama juga kejahatan ini tidak 
dikenal namanya.  Istilah kekerasan terhadap perempuan 
(violence against women) sendiri baru mulai digunakan oleh 
masyarakat luas setelah mulai dirasakan adanya dampak yang 
luas akibat kekerasan tersebut.  Tindakan kekerasan seperti ini 
dapat terjadi terhadap setiap individu tanpa memperdulikan latar 
belakang ras, etnis atau kelompok sosial dan ekonomi tertentu.   

 
Banyak ancaman kekerasan yang dialami perempuan 

justru berasal dari lingkungan terdekatnya yakni rumah tangga; 
kerap diistilahkan sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(KDRT) atau kekerasan domestik. Mereka yang sering menjadi 
korban KDRT adalah istri, anak dan pembantu rumah tangga. 
Pelakunya sendiri beragam bisa suami/ayah, keponakan, sepupu, 
paman, mertua, anak laki-laki maupun majikan.2 Pembahasan 
berikut ini memusatkan diri pada isu kekerasan terhadap 
perempuan-istri dalam rumah tangga dengan laki-laki-suami 
sebagai pelaku. 
 

                                                 
1
 Deklarasi PBB Tahun 1993 mengenai Penghapusan Kekerasan terhadap 

Perempuan mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap 
tindakan berdasarkan perbedaan gender yang bisa berakibat kesengsaraan atau 
penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman 
tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara 
sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah lingkungan domestik mau pun di 
depan umum. Ruang terjadinya kekerasan terhadap perempuan terbagi atas 3 
lingkup, yaitu keluarga (domestik), di masyarakat (publik) serta dilakukan oleh 
negara.(Rita Serena Kolibonso, Kejahatan itu Bernama Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga [Jakarta: Jurnal Perempuan 26, 2002] 13). 

2
 http://www. menegpp. go.id/KDRT.htm 

‗K 
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PREVALENSI 

 

Dalam rentang 1885-1905, di Inggris dan Wales, dari 487 
pembunuhan yang dilakukan oleh pria, lebih dari seperempatnya 
(124) adalah wanita yang dibunuh oleh suaminya; dan 115 lainnya 
ialah  pacar atau kekasih dari para pembunuh ini.  Data dari 
Jerman sekitar 1930 menunjukkan bahwa pada umumnya wanita 
dibunuh oleh orang yang dekat dengan mereka dan ternyata 62% 
dari wanita yang dibunuh oleh orang yang dekat ini dibunuh oleh 
suami mereka.   

 
Data dari Philadelphia sekitar tahun 1950 menunjukkan 

bahwa hampir 41% wanita yang terbunuh dibunuh oleh suami 
mereka.  Di Inggris dan Wales, pada 1962, 63% dari wanita yang 
terbunuh dibunuh oleh suami mereka dan dalam kurun 1967-1971, 
dari semua wanita di atas usia 16 yang mati terbunuh, 58% 
dibunuh oleh suami atau kekasih mereka.3 

 
Sumber lain menyebutkan bahwa di Amerika Serikat KDRT 

merupakan sebab utama luka pada perempuan di antara usia 15-
22 tahun.  Dua sampai empat juta perempuan mengalami 
pemukulan dan 2000 di antaranya meninggal akibat luka yang di 
derita.4 Secara terpisah, disebutkan pula bahwa dalam 95% 
kasus-kasus yang terlaporkan, suami adalah pelaku KDRT. Di 
negara tetangga kita, Singapura, terjadi peningkatan 29% kasus 
KDRT di tahun 1998 dibandingkan tahun 1997.  Kekerasan 
terhadap pasangan terhitung 89 persen dari kasus-kasus KDRT.  

 
Untuk konteks Indonesia kita bisa membandingkan dengan 

data-data yang dimiliki oleh beberapa Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) dan organisasi perempuan, khususnya 
Women`s Crisis Centre yang berkiprah dalam menerima 
pengaduan dan membantu korban kasus KDRT.5  Mitra 

                                                 
3
 R. Emerson Dobash-Russel Dobash, Violence Against Wives (New York: 

The Free Press, 1979)15-17. 
4
  William Wan, Toward A Theology of Domestic Violence (Singapore: 

Church and Society 3, 1, April 2000) 32. 
5
 Kolibonso, Kejahatan 9.  Istilah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 

bisa diganti dengan sebutan kekerasan dalam keluarga atau kekerasan 
domestik. 
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Perempuan Women`s Crisis Centre di Jakarta selama tahun 1997-
2002 telah menerima pengaduan 879 kasus kekerasan terhadap 
perempuan dalam rumah tangga yang terjadi di Jakarta, Bogor, 
Tangerang, Bekasi dan sekitarnya.  Fakta memperlihatkan bahwa 
pelaku kekerasan terbanyak adalah suami korban (69,26-74%).  
Sementara itu, Rifka Annisa Women`s Crisis Centre di 
Yogyakarta, selama 1994-2000 menerima pengaduan sebanyak 
994 kasus kekerasan terhadap istri yang terjadi di Yogyakarta dan 
Jawa Tengah.   

 
Khofifah Indar Pawaransa, Menteri Negara Pemberdayaan 

Perempuan pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur, 
mengatakan bahwa 11,4% dari 217.000.000 jiwa penduduk 
Indonesia atau sekitar 24.000.000 perempuan terutama di 
pedesaan, mengaku pernah mengalami kekerasan, dan yang 
terbesar adalah kekerasan dalam rumah tangga. 
 

ETIOLOGI 

Dari sudut sosial budaya ada tiga faktor penyebab KDRT.6   
Pertama, budaya patriarkhi yang mendudukkan laki-laki sebagai 
makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk inferior. Laki-
laki secara fisik lebih kuat dan sejak kanak-kanak disosialisasikan 
untuk menggunakan kekuatan fisiknya.  Sementara perempuan 
dibesarkan dan disosialisasikan untuk bersikap lemah lembut dan 
banyak mengalah.  Budaya menempatkan dominansi laki-laki 
terhadap perempuan.  Kedua, pemahaman yang keliru terhadap 
ajaran agama sehingga menganggap bahwa laki-laki boleh 
menguasai perempuan.7 Ketiga, peniruan anak laki-laki yang 
hidup bersama ayah yang suka memukul, biasanya akan meniru 
perilaku ayahnya. 

 

                                                 
6
 http://www. menegpp. go.id/KDRT.htm. 

7
 Gereja Kristen turut pula bertanggung jawab terhadap kasus-kasus 

kekerasan terhadap istri akibat interpretasi yang keliru terhadap teks-teks Alkitab 
berkenaan hubungan antara suami dan istri.  Secara panjang lebar Rev. William 
Wan membahasnya dalam Toward A Theology of Domestic Violence (Singapore: 

Church and Society 3, 1, April 2000) 27-32.  
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Survai yang dilakukan Kementerian Negara 
Pemberdayaan Perempuan RI menyimpulkan bahwa istri yang 
sering menjadi korban pemukulan adalah istri yang tidak 
melakukan kegiatan produktif.  Istri yang banyak mengalami 
kekerasan dari suami adalah pasangan berusia nikah 1-10 tahun.8 
Hal ini mengindikasikan faktor ketergantungan ekonomi dan 
kematangan pernikahan turut memberi sumbangan.  Hal lain yang 
bisa menyebabkan laki-laki melakukan tindak kekerasan adalah 
hidup dalam kemiskinan, pemabuk, mengalami frustasi dan 
gangguan jiwa.  

 

Dari sisi kepribadian, perempuan yang tumbuh sebagai 
anak yang tidak merasa tidak mantap dengan dirinya—terlebih 
mengalami perlakuan buruk selama bertahun-tahun—menjadi 
korban yang potensial dalam KDRT.  Ia cenderung memilih pria 
yang berpotensi sebagai pelaku kekerasan sebagai 
pasangannya.9  

 

Teori sub-budaya kekerasan menjabarkan bahwa 
kekerasan merupakan pola budaya pada kelompok sosial tertentu 
dan tindak kekerasan dianggap biasa pada kelompok tersebut.  
Riset tidak sepenuhnya mendukung teori ini; 34% perempuan dan 
46% laki-laki yang terlibat dalam kekerasan rumah tangga tidak 
bertumbuh besar dalam lingkungan penuh kekerasan.10 

 

Teori pembelajaran mengatakan bahwa penggunaan 
kekerasan merupakan respons yang telah dipelajari dari keluarga 
sendiri.  Riset tidak sepenuhnya mendukung teori ini pula; 41% 
laki-laki dan 71% perempuan tidak bertumbuh besar dalam rumah 
yang penuh kekerasan.  Ada pula yang mengonsepkan kekerasan 
terhadap istri sebagai upaya suami untuk memperoleh apa yang 
diinginkannya.  Dengan kata lain, kekerasan dilihat sebagai 

                                                 
8
 http://www. menegpp. go.id/KDRT.htm. 

9
  Seorang anak perempuan akan memiliki fondasi hidup yang kokoh jika ia 

memiliki seorang ayah yang berelasi secara penuh dengannya, baik secara fisik, 
emosi maupun spiritual.  Earl Henslin membahas secara menarik dalam You Are 
Your Father`s Daughter (Nasville: Thomas Nelson, 1994). 

10
 Dobash, Violence 21-30, sebagaimana diringkas oleh Paul Gunadi. 
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tindakan yang mempunyai tujuan tertentu, bukan tindakan dari 
orang yang bermasalah atau produk dari keluarga bermasalah. 

 

Dobash berpendapat bahwa pemukulan terhadap istri 
merupakan produk budaya-historis-religius di mana wanita telah 
dikondisikan untuk menjadi istri yang harus tunduk kepada 
suaminya dan merupakan hak milik suaminya.  Dengan kata lain, 
kekerasan terhadap istri merupakan upaya suami untuk kembali 
menempatkan istri pada kedudukannya.  Dalam hal ini, suami 
merasa tidak bersalah memukul istri karena inilah tanggung jawab 
dan haknya sebagai suami untuk mengontrol perilaku istrinya.11 
 

ANATOMI PEMUKULAN 12 
 
Dari semua wanita yang diwawancarai Dobash, 77% mulai 

dipukul setelah menikah.  Namun demikian, ternyata pemukulan 
terjadi tidak lama setelah pernikahan: 41% menerima pemukulan 
pertamanya dalam kurun 6 bulan setelah pernikahan, dan 25% 
dalam waktu 2 tahun pernikahan.  Total, 84% menderita 
pemukulan dalam kurun 3 tahun pernikahan dan hanya 8% yang 
baru mulai dipukul setelah 5 tahun menikah. 

 

Pada umumnya penyebab pemukulan pertama bersumber 
dari sikap posesif suami (cemburu), tugas-tugas rumah tangga 
(misalnya, lupa menyiapkan makanan), dan penggunaan uang.  
Tema utamanya adalah pelecehan terhadap kekuasaan atau 
wibawa suami.  Kedua belah pihak biasanya menganggap bahwa 
pemukulan yang baru terjadi ini tidaklah akan menjadi pola relasi 
nikah, melainkan sebagai suatu perkecualian-sesuatu yang terjadi 
sekali saja.  Respons pria setelah pemukulan pertama ialah 
merasa bersalah, memohon pengampunan dan berjanji tidak 
mengulanginya lagi.  Pada wanita, reaksi awalnya adalah terkejut 
dan terluka disusul dengan pemberian ampun. 

 

Perajutan kembali hubungan ini dialasi atas tiga unsur: 
bukti, harapan, dan rasionalisasi.  Bukti dalam pengertian 
pemukulan ini belum pernah terjadi; harapan, terjadi karena suami 

                                                 
11

 Dobash, Violence 21-30. 
12

 Dobash, Violence 93-123, sebagaimana diringkas oleh Paul Gunadi. 
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dengan penuh penyesalan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.  
Rasionalisasi terjadi sewaktu istri merasa bahwa ia mempunyai 
andil dalam hal memancing kemarahan suami dan bahwa dialah 
yang tidak hidup sesuai tuntutan suaminya. 

 

Secara umum pemukulan didahului oleh pertengkaran-
panjang ataupun pendek—namun tidak selalu sebab pemukulan 
tetap bisa terjadi bahkan tatkala istri sedang tidur.  Mengiyakan 
tuduhan suami kadang dapat meredakan amarahnya namun 
adakalanya justru tambah memicu kemarahannya.  Suami yang 
memukuli istri beranggapan bahwa ia berada di pihak yang benar 
dan sedang menegakkan keadilan.  Jadi, pengakuan istri atas 
tuduhannya membuatnya bertambah marah dan merasa lebih 
berhak menghukum istrinya itu. 

 

Ada suami yang memukul karena menganggap istrinya 
tidak menyediakan kebutuhannya sesuai dengan seleranya.  
Adapula yang mengeksploitasi istri (atau orang lain) untuk 
mendapatkan yang diingininya.  Pria ini beranggapan bahwa 
keinginannya merupakan sesuatu yang harus diprioritaskan di 
atas kepentingan orang lain. 
 

DAMPAK KEKERASAN 
 
Korban KDRT akan merasakan akibat atau dampaknya 

dalam berbagai bentuk, bisa secara medis, emosional, personal 
maupun profesionalitas. Akibat dari perbuatan kekerasan ini dapat 
terkait langsung dengan penyebab atau bentuk kekerasan yang 
menimpa korban, misalnya penganiayaan secara fisik berakibat 
cedera fisik, luka memar, luka robek, patah tulang dan 
sebagainya. Secara medis, keluarga yang mengalami KDRT akan 
pergi ke ruang gawat darurat 6 kali lebih banyak, menemui dokter 
8 kali lebih banyak, menggunakan resep dokter dan membeli 
obatnya  6 kali lebih banyak.  Semuanya dibandingkan dengan 
mereka yang tidak mengalami KDRT.  Korban KDRT akan 
mengeluarkan biaya kesehatan tahunan yang lebih besar.13   

                                                 
13

 ____________, Partnership for Prevention Engaging Employers in 
Domestic Violence: Background Information (Jakarta: Jurnal Perempuan 26, 

2002) 111. 
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Dampak secara emosional berupa depresi, 
penyalahgunaan zat-zat tertentu (obat-obatan dan alkohol), 
kecemasan, percobaan bunuh diri, keadaan stres pascatrauma, 
rendahnya kepercayaan diri.  Dampak secara profesional dalam 
bentuk kinerja yang buruk dalam kerja, lebih banyak waktu yang 
digunakan untuk mengatasi persoalan, memerlukan 
pendampingan dan mencari bantuan, ketakutan kehilangan 
pekerjaan.   

 

Dampak secara personal yakni, anak-anak yang 
dibesarkan di rumah dengan KDRT memiliki kemungkinan lebih 
besar hidupnya akan dibimbing dengan kekerasan, peluang 
terjadinya perlakuan kejam terhadap anak-anak lebih tinggi, anak-
anak yang menyaksikan KDRT akan mengalami masalah dalam 
kesehatan mentalnya, termasuk di dalamnya perilaku antisosial 
dan depresi. 

 

Data yang dimiliki Mitra Perempuan dalam penelitiannya 
terhadap 165 kasus KDRT, memperlihatkan bahwa kasus 
terbanyak berdampak pada gangguan jiwa (73,94%) termasuk 
kecemasan, rasa rendah diri, fobia, depresi, kemudian gangguan 
fisik non-reproduksi (50,30%) termasuk cidera, gangguan 
fungsional, keluhan fisik dan cacat permanen; dan gangguan 
kesehatan reproduksi (4,85%) termasuk kehamilan tak diinginkan, 
penyakit menular seksual serta abortus (keguguran).14 

 

Menurut catatan Mitra Perempuan hanya 15,2% dari 
perempuan yang mengalami KDRT yang menempuh upaya 
hukum seperti melapor ke kepolisian, atau menggugat perceraian 
ke pengadilan.  Sementara mayoritas dari mereka memutuskan 
untuk pindah dari rumah (45,2%) dan 10,9% dari mereka berdiam 
diri.15 

 
 
 
 
 

                                                 
14

 Kolibonso, Kejahatan 12. 
15

 Kolibonso, Kejahatan 11-12. 
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MITOS SEPUTAR KDRT 
 

Perempuan yang menjadi korban kekerasan KDRT 
cenderung tidak bertindak efektif dalam menanggapi situasinya.  
Ada sekian mitos atau kebohongan yang mengitari pemikirannya.  
Berikut daftar yang dibuat Dianne Schwartz berdasarkan 
pengalamannya sebagai korban mau pun sebagai  penolong.16 
 
Kebohongan:  Dia akan berubah.   
Kebenaran:  Tidak, dia tidak akan berubah.  Dia tidak ingin 
berubah.  Dia tidak merasa perlu berubah. 

 
Kebohongan:  Kamilah yang membuatnya marah dan suka 
menganiaya. 
Kebenaran:  Kemarahannya sudah ada sejak dulu sebelum 
bertemu dengan kita. 

 
Kebohongan:  Kami ingin orang menyukai pasangan yang telah 
kami pilih. 
Kebenaran:   Kami menanggung semua rasa malu. 

 
Kebohongan:  Saya tidak ada artinya tanpa dia.  Saya tidak punya 
masa depan tanpa dirinya. 
Kebenaran:  Masa depan seperti apa yang Anda harapkan?   
 

Kebohongan:  Saya tidak bisa hidup sendiri. 
Kebenaran:  Ya, Anda pasti bisa. 
 

Kebohongan:  Saya memang pantas dipukul. 
Kebenaran:  Tidak seorang pun layak dipukul. 
 
Kebohongan:  Tidak ada laki-laki lain yang akan tertarik kepada 
saya 
Kebenaran:  Siapa yang mengatakan seperti itu? Penganiayamu? 

                                                 
16

 Dianne Schwartz, seorang perempuan yang selamat dari perkawinan yang 
diwarnai dengan penganiayaan, adalah pendiri dan presiden Educating Against 
Domestic Violence, Inc. (EADV), suatu organisasi nirlaba yang memberikan 
bantuan kepada orang-orang yang mengalami penganiayaan.  Kini dia bersama 
suaminya, David, di Ohio (Dianne Schwartz, Whose Face is in the Mirror? 

[Jakarta: Gramedia] 207-225). 
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Kebohongan:  Saya tetap tinggal karena saya mencintainya. 
Kebenaran:  Coba lihat apa artinya ―cinta‖. 
 
Kebohongan:  Dengan mengingkari bahwa saya dianiaya, berarti 
penganiayaan itu tidak benar-benar terjadi. 
Kebenaran:  Pengingkaran tidak akan mengubah fakta. 
 
Kebohongan:  Jika saya meninggalkannya untuk sementara 
waktu, dia akan tahu bahwa saya serius dan akan berhenti 
memukul saya. 
Kebenaran:  Mengapa itu harus membuat dia berubah? 
 
Kebohongan:  Anak-anak saya membutuhkan ayah mereka. 
Kebenaran:  Sadarlah!  Tahukah Anda apa yang sedang Anda 
lakukan terhadap anak-anak Anda?  Statistik membuktikan bahwa 
jika Anda tinggal dengan penganiaya, anak laki-laki Anda 
mempunyai peluang tujuh kali untuk tumbuh menjadi seorang 
penganiaya.  Anak perempuan Anda mempunyai peluang tiga kali 
untuk menjadi korban.  Mereka belajar dari tindakan, bukan kata-
kata. 
 

Kebohongan:  Jika dia memukul Anda, itu adalah masalah Anda.  
Kebenaran:  Mengapa dia memukul Anda adalah masalah dia-
bukan Anda. 
 

PENCEGAHAN 
 

Dari pembahasan di atas ada beberapa hal yang bisa 
dilakukan sebagai upaya pencegahan sebagai berikut: 
 

Bagi perempuan 

Mengenali diri 

Seorang perempuan yang memiliki harga diri yang tumbuh 
besar sebagai korban-pasif maupun aktif-dari keluarga yang 
diwarnai kekerasan, cenderung berperan sebagi korban seumur 
hidupnya.  Ia memiliki penghargaan diri yang buruk dan cenderung 
memilih pasangan yang potensial melakukan kekerasan 
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terhadapnya.17  Sebaiknya sebelum berkeluarga, dia telah 
membereskan lebih dulu masa lalunya yang buruk dan 
membangun penghargaan diri yang tepat atas dirinya.  Salah satu 
caranya adalah dengan menjalani proses psikoterapi.   
 

Mengenali calon pelaku kekerasan 

Seorang perempuan perlu mengenali dengan baik calon 
pasangannya, apakah laki-laki tersebut berpotensi melakukan 
kekerasan terhadapnya atau tidak.  Seorang pelaku kekerasan 
tidak akan selalu menunjukkan sifatnya yang kejam pada awal 
masa perkenalan.  Kepribadiannya yang sesungguhnya dan 
model perilakunya sering disembunyikan sampai dia merasa aman 
untuk mengungkapkan dirinya.  

  

Jika seorang perempuan  sungguh-sungguh ingin melihat  
apa yang ada dalam pikirannya, ia perlu melihat, mendengarkan 
dan mengamati baik-baik.  Jika ada aspek-aspek perilakunya yang 
menimbulkan perasaan khawatir dalam diri,  dia bisa 
memperhatikan beberapa sinyal peringatan.  Intuisi perempuan 
bisa memberitahukan sesuatu untuk melindungi dirinya dan dia 
harus belajar mendengarkannya. 
  

Beberapa sinyal peringatan dari calon pelaku kekerasan 
sebagai berikut: tidak mampu mengontrol emosi, tidak mampu 
membina hubungan yang baik, memiliki latar belakang keluarga 
yang kacau, suka mengontrol, bermasalah dengan otoritas, tidak 
punya respek terhadap orang lain, menipu diri sendiri, mudah 
lepas kendali.18 
 

 

                                                 
17

 Dianne Schwartz, seorang perempuan yang selamat dari perkawinan yang 
diwarnai dengan kekerasan, dan pendiri dan presiden Educating Against 
Domestic Violence, Inc. (EADV), menceritakan masa kecilnya yang sering ditolak 
ayahnya dan pada masa dewasanya dia menjadi korban KDRT.  Kisah 
pengalamannya dituangkan dalam bukunya  Whose Face is in the Mirror? 
[Jakarta: Gramedia, 2001]. 

18
 Schwartz, Whose 240-260. 
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Bagi laki-laki 

Seorang laki-laki perlu mengenali potensi dirinya sebagai 
pelaku kekerasan.  Data statistik telah banyak meneguhkan hal 
ini.19  Tidak ada seorang laki-laki pun yang luput dari ancaman ini.  
Selain sebagai pelaku kekerasan, laki-laki sebenarnya juga adalah 
korban kekerasan.  Masyarakat laki-laki pada umumnya 
berpotensi sebagai korban dalam jaringan atau budaya kekerasan 
yang sudah mengakar dalam kehidupan kita.  Di sini muncul 
dengan apa yang dinamakan ―paradoks dari kekuasaan laki-
laki‖.20   Banyak kasus yang memperlihatkan bahwa laki-laki 
pelaku kekerasan sangat tertekan atas tindakannya sendiri dan 
mereka juga ingin bebas dari lingkaran kekerasan.   
  

Satu hal yang perlu dilakukan laki-laki dalam melihat 
persoalan kekerasan terhadap perempuan adalah 
mendekonstruksi berbagai ciri dari maskulinitas-yang lebih banyak 
mitosnya daripada benarnya-dan membangun maskulinitas yang 
lebih sensitif gender dan berwajah kemanusiaan.21 Jika ia tumbuh 
dari keluarga yang melakukan kekerasan, ia perlu mewaspadai 
bahwa dirinya sebagai pelaku potensial bagi kekerasan terhadap 
istrinya nanti. Ada baiknya, ia menjalani proses pemulihan terlebih 
dulu sebelum memasuki bahtera rumah tangga. 
  

Dalam pernikahannya, ia perlu membangun pernikahan 
yang memberdayakan istri dan anak-anaknya.  Kepemimpinannya 
tidaklah bersifat menindas dan meniadakan kepribadian istri serta 

                                                 
19

 Romeo B. Lee dari De Salle University, Manila, berdasarkan temuannya 
dalam berbagai kasus di Filipina, mengatakan bahwa 8 dari 10 keluarga yang 
bermasalah dengan KDRT sudah dapat diduga kalau pelakunya pasti laki-laki 
(Nur Iman Subono, Laki-Laki: Pelaku atau Korban Kekerasan? [Jakarta: Jurnal 
Perempuan 26, 2002] 98). 

20
 Sebagian besar kekerasan yang dilakukan laki-laki adalah tanda 

kelemahan, tidak  percaya diri, tidak aman dan tidak pasti.  Tindakan kekerasan 
terhadap perempuan menjadi semacam kompensasi untuk selalu meyakinkan diri 
bahwa memang benar mereka punya kekuasaan.  Hal ini menjadi beban 
tersendiri bagi laki-laki, selalu was-was, stres dan bahkan paranoid yang akut 
karena takut kekuasaannya hilang  dari diri.  Jika ini terjadi, mereka akan 
kehilangan segalanya, mulai dari rasa respek hingga otoritasnya (Subono, Laki-
Laki 104).    

21
 Subono, Laki-Laki 108. 
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anak-anaknya, melainkan memberi tempat yang kondusif bagi istri 
dan anak untuk menjadi pribadi yang autentik dan saling mengisi 
satu sama lain 
 
Bagi Gereja 
 
Sosialisasi 
 

Gereja perlu meluruskan interpretasi yang keliru berkenaan 
teks-teks Alkitab tentang hubungan suami dan istri. Gereja bisa 
menyosialisasikan batas-batas antara pendisiplinan yang wajar 
dan yang sudah mengarah pada kekerasan, terutama di kalangan 
keluarga-keluarga jemaatnya.  

 

Gereja bisa turut serta bersama lembaga-lembaga 
swadaya masyarakat yang peduli dengan perempuan untuk 
membangun kesadaran bahwa persoalan KDRT adalah persoalan 
sosial, bukan individual dan merupakan pelanggaran hukum yang 
terkait dengan HAM.  Gereja meneruskan isu dan informasi 
tentang perlindungan terhadap anak dan perempuan kepada 
jemaat. Dengan demikian, jika ada kasus kekerasan di dalam 
jemaat, Gereja siap untuk berperan aktif mendampingi dan 
menanganinya secara langsung atau pun merujukkannya pada 
instansi yang berkompeten.  

 

Bimbingan pranikah 

Gereja perlu memberikan bimbingan pranikah   tidak 
sebatas sebagai persyaratan formal bagi pasangan yang ingin 
diberkati di gereja.  Gereja perlu melihat esensi bimbingan 
tersebut sebagai upaya untuk memastikan bahwa pasangan 
tersebut memang telah siap membangun rumah tangga yang 
dikehendaki Tuhan dan mendatangkan rahmat, bukannya kiamat.   
Jika Gereja mendapati pasangan tersebut berpotensi terjerumus 
dalam KDRT,  sebaiknya Gereja tidak terburu-buru menyelesaikan 
program bimbingannya ketika salah satu atau keduanya perlu 
dilayani secara lebih pribadi. 
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PENANGANAN 

Bagi korban22 

1. Menceritakan tindak kekerasan itu pada orang lain: teman 
dekat, kerabat atau lembaga pelayanan/konsultasi/polisi 
tanpa rasa malu karena hal itu bukan aib. 

2. Bila terjadi penganiayaan, melaporkan ke polisi setidaknya 
untuk mendapatkan perlindungan hukum. 

3. Mencari jalan keluar dengan konsultasi psikologis maupun 
konsultasi hukum. 

4. Membuat rencana perlindungan diri dengan melengkapi atau 
mempersiapkan kebutuhan anak-anak, uang tabungan, 
mempersiapkan surat-surat penting (KTP, SIM, Surat Nikah) 
serta kebutuhan lainnya. 

5. Memeriksa ke dokter sesegera mungkin karena data yang 
ada di dokter akan berguna jika kasusnya menjadi kasus 
hukum. 

 

Bagi pelaku 

 Laki-laki pelaku kekerasan perlu melihat dirinya sebagai 
orang yang perlu ditolong guna memutus rantai kekerasan yang 
dilakukannya.  Ia perlu datang kepada seorang konselor dan 
menjalani proses konseling untuk menemukan serta 
membereskan akar kekerasannya. 23 Rasa penyesalan dan 
permintaan maaf saja tidak cukup. 24  
 

Bagi Gereja 

1. Mendorong korban berani melaporkan kasusnya terutama 
pada lembaga khusus yang dapat melakukan 
pendampingan korban. 

2.  Melaporkan kepada penegak hukum (polisi) bila terjadi 
KDRT. 

                                                 
22

 http://www.menegpp.go.id/KDRT.html 
23

 Yakub Susabda,  Pastoral Konseling Jilid 2 (Malang:Gandum Mas, __)182 
24

 Dianne Swartz menyebutkan bahwa laki-laki pelaku kekerasan 
mempunyai kemungkinan sembuh hanya 20% karena umumnya mereka merasa 
dirinya tidak bermasalah dan menolak menjalani proses konseling (Schwartz, 
Whose  213). 

. 
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3.  Mendampingi korban dalam menyelesaikan persoalan 
(konseling) serta kemungkinan menempatkannya dalam 
rumah penampungan (shelter) yang disediakan Gereja 
maupun instansi yang berkompeten. 

4.  Mendampingi pelaku kekerasan untuk mendapatkan 
penanganan lebih lanjut baik secara psikologis mau pun 
secara hukum.  

 

PEMULIHAN BAGI KORBAN 

Dampak yang paling parah dari tindak kekerasan dalam 
rumah tangga adalah dampak psikologis.  Pengobatan luka fisik 
seperti tersayat, luka memar, patah tulang membutuhkan waktu 
yang lebih singkat dibandingkan luka emosional.  Pemulihan luka 
hati memerlukan proses yang sangat panjang.  Tindakan 
kekerasan akan mengikis dan kemudian merusak gambar diri 
perempuan yang menjadi korban.  Mereka kehilangan percaya 
diri, merasa tidak berharga, selalu ketakutan dan sering didera 
perasaan bersalah terus menerus.   

 
Semua perasaan itu akan menempatkan perempuan pada 

risiko yang lebih besar untuk mengalami berbagai macam 
masalah kesehatan mental, termasuk depresi, trauma, 
kecemasan, fobia, ingin bunuh diri yang dapat membawa mereka 
pada penyalahgunaan obat-obatan dan minuman alkohol.  Ini 
merupakan masalah yang sangat serius dan tidak bisa dibiarkan 
terus berlarut. 
  

Perempuan korban kekerasan cenderung merekam apa 
yang pernah dialaminya di dalam emosinya sehingga meski ia 
tidak lagi menerima perlakuan seperti itu lagi, kejadian itu masih 
terus ada dalam pikiran.  Gambar dirinya pun rusak akibat 
ketakutan, merasa ditolak terus menderanya.  Ia menjadi tawanan 
emosional.  Jika ini dibiarkan terlalu lama tentu akan 
membahayakan karena semua itu akan mengakar dan 
menghasilkan buah yang busuk.  Rasa bersalah, malu, penolakan, 
pelecehan-dalam hal ini bisa juga kekerasan-menjadi akar yang 
menimbulkan perilaku adiktif seperti kecanduan obata-obatan dan 
alkohol.  Usaha untuk menghasilkan buah yang baik dapat diawali 
dengan mengganti akar yang busuk dengan yang baik.  Mereka 
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harus disadarkan bahwa Allah tidak membedakan orang, apa 
yang dilakukan Dia terhadap saya akan Dia lakukan juga terhadap 
orang lain.  
  

Biasanya ketika menghadapi kejadian itu, perempuan akan 
terus berkutat dengan perasaannya, dengan rasa bersalah yang 
terus menggelayutinya dan tidak datang pada Allah.  Itu akan 
membuat mereka menjadi semakin tersiksa.  Karena itu 
perempuan-perempuan korban kekerasan harus dipulihkan 
supaya mereka kembali mendapatkan gambar dirinya yang telah 
rusak itu.  Kunci utama dari proses penyembuhan emosional itu 
adalah kasih Allah.  Beberapa langkah yang dapat dilakukan 
antara lain25: 
 

1.  Percaya bahwa kasih Allah itu sungguh sempurna dan tanpa 
syarat.  Ia mampu menerima keadaan setiap orang seburuk 
apa pun itu.  Ia tetap menerima kita meski kita selalu gagal.  
Dengan percaya sepenuhnya pada kasih Allah maka tidak 
ada lagi alasan untuk terus takut.  Dengan percaya bahwa 
Allah yang begitu sempurna itu mengasihi kita maka kita 
dapat percaya kita pantas untuk dikasihi. 

 
2.  Membiarkan Roh Kudus sendiri yang bekerja.  Setiap orang 

pasti membutuhkan teman bicara tetapi sebelum lari ke 
telepon kita dapat lari dulu ke tahta Allah.  Izinkanlah Allah 
sendiri yang menuntun melalui Roh Kudus sehingga dapat 
memilihkan konselor yang tepat. 

 
3.  Kita akan mengalami kesakitan dalam proses penyembuhan 

ini.  Pedihnya keterlukaan dan penyembuhan emosional bisa 
lebih traumatis daripada sakit fisik.  Pada saat sulit inilah 
akan banyak muncul godaan, antara godaan untuk 
menyerah dan kembali kepada pikiran dan kebiasaan lama.  
Dalam keadaan demikian, tetap bertahan menjadi 
kebutuhan.  Kita tidak selalu dibebaskan dari kesukaran kita 
tepat pada saat kita berseru pada Tuhan.  Ada kalanya Allah 
membiarkan kita untuk menanggungnya untuk beberapa 
saat supaya kita sabar dan tetap dalam iman.   

                                                 
25

 Sari, ―Pemulihan Perempuan yang Terluka‖ Bahana (Oktober 2003) 44. 
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4.  Jangan biarkan rasa malu dan rasa bersalah terus 
mengungkung karena akan menimbulkan penolakan dan 
kebencian pada diri sendiri. Jangan sampai karena itu, kita 
melewatkan rencana Tuhan yang sungguh indah dalam 
hidup kita.  Setiap kali perasaan itu datang, kita dapat 
mengingat bahwa kita berharga di mata Tuhan. 

 
5.  Dan, yang sangat penting dalam proses penyembuhan luka 

batin ini adalah pengampunan. Allah ingin mengawali proses 
penyembuhan emosional ini dengan memberi karunia 
pengampunan terlebih dahulu.  Kita harus mampu 
mengampuni kesalahan-kesalahan kita yang dilakukan masa 
lalu itu sesudah itu kita baru bisa mengampuni pasangan 
yang  melakukan kekerasan pada kita.  Jangan menyimpan 
terus perasaan sakit hati itu karena tidak akan membuat hari 
kita semakin manis malah sebaliknya. 
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KONFLIK ANTARA  SADUKI DAN FARISI 
BAGAIMANA TANGGAPAN YESUS ?  

 
Marthen Nainupu 

 

Abstrak 

 
ernyataan umum dari masyarakat kristen bahwa Yesus adalah 
juru selamat dan pembawa damai adalah tidak terbantahkan. 

Pernyataan tersebut telah berubah menjadi sebuah keyakianan 
iman bahwa Yesus telah datang ke dunia untuk mendamaikan 
manusia berdosa dengan Allah dan manusia dengan sesamanya. 
Pernyataan dan pengakuan tersebut bila ditinjau dari segi teologis 
sama sekali tidak ada masalah. Sebab demikianlah pernyataan 
sebuah iman yang tidak perlu dipersoalkan lagi. Itu adalah urusan 
iman, soal hati sehingga tidak perlu ada alat ukur untuk mengukur 
dan membuktikannya.  

 
Tidaklah demikian halnya jika pernyataan tersebut dilihat 

dari tinjauan atau tataran sosiologis. Dari perspektif soiologis 
justru pernyataan tersebut masih mengandung banyak 
pertanyaan. Sebab menurut catatan para penginjil maupun 
Josephus, ahli sejarah Yahudi, kita tidak menemukan catatan 
yang menunjukan adanya usaha Yesus untuk mendamaikan 
kelompok Saduki dan Farisi yang bertikai. Yang selalu ditampilkan 
hanyalah perdebatan Yesus dengan mereka bahkan ada kesan 
bahwa Yesus sendiri terlibat dalam konflik dengan kedua 
kelompok tersebut (Lihat penangkapan dan penyaliban Yesus) 
Dari perspektif sosiologis, muncul pertanyaan-pertanyaan: 
Benarkan Yesus itu pembawa damai? Apakah Yesus sama sekali 
tidak melakukan usaha rekonsiliasi terhadap kedua kubu tersebut? 
Pendekatan-pendekatan apakah yang dilakukan oleh Yesus untuk 
mendamaikan kelompok Saduki dan Farisi? 

 
Nah inilah yang menjadi fokus dalam tulisan ini. Dalam 

tulisan ini saya mencoba untuk memahami tindakan Yesus secara 
sosiologis. Tulisan ini akan menghadirkan masalah konflik antara 
kelompok Saduki dengan Farisi dan bagaimana Tuhan Yesus 
sendiri memberikan tanggapan terhadap konflik tersebut.  

 

P 
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Deskripsi : Kelompok Saduki dan Farisi. 

 
Dari sosio historis, Yesus lahir dan tampil dengan 

pelayananNya pada masa Herodes sampai dengan masa Pilatus. 
Selama kurun waktu tersebut (sekitar 4 sebelum masehi sampai 
dengan tahun 30 masehi) kondisi sosial politik di Palestina penuh 
dengan konflik, kekerasan dan peperangan1. Konflik dan 
peperangan itu terjadi di dalam kelompok Israel sendiri (interen) 
dan juga Israel sebagai bangsa melawan bangsa-bangsa penjajah 
lainnya. Konflik interen di dalam sekte-sekte Yahudi terjadi secara 
menyolok antara kelompok Saduki dengan kelompok Farisi. Yesus 
hadir dan tampil dengan pengajaranNya dalam situasi tersebut.  

 
Menurut Catatan Josephus, seorang ahli sejarah Yahudi 

dia memperkirakan bahwa Tuhan Yesus  lahir pada akhir dari 
masa pemerintahan Herodes sekitar tahun 4 sebelum tahun 
masehi2. Tuhan Yesus tampil dalam masyarakat umum dengan 
segala ajaranNya pada masa pemerintahan Pilatus. Selama masa 
pemerintahan Herodes sampai dengan masa pemerintahan 
Pilatus, keadaan di tanah Palestina tidak pernah sepi dari 
berbagai konflik sosial bahkan perang antar kelompok. Sejarah 
Israel sampai dengan waktu itu adalah kisah tentang peperangan 
dan penindasan. 

 
Konflik internal di antara sekte-sekte di dalam bangsa 

Yahudi itu sendiri tampak semakin melebar. Ketegangan antara 
kelompok Saduki melawan kelompok Farisi, dan beberapa 
kelompok lainnya yang saling bermusuhan. Hampir dapat 
dipastikan bahwa adanya kelompok-kelompok tersebut ini sering 
kali menjadi sumber pemicu konflik. Untuk melihat secara jelas 
akan sumber konflik di antara kelompok Saduki dan Farisi, maka 
akan digambarkan secara sekilas mengenai siapa itu kelompok 
Saduki dan Farisi.    

 
 
 

                                                 
1
 Leo D. Lefebure, Penyataan Allah, Agama dan Kekerasan ( Jakarta: BPK. 

Gunung Mulia. 2003) h. 99 
2
  Joel B. Green  (ed), Dictionary of Jesus and the gospels, (Downers Grove, 

Illinois: InterVarity Press, 1992), p. 67  
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Golongan Saduki. 
Siapakah golongan Saduki itu?  Ada suatu anggapan 

umum yang paling tua dan yang biasanya dirujuk, dari Alkitab 
perjanjian Lama (Yehezkiel 44 : 15; 48 : 11) ialah bahwa golongan 
Saduki berasal dari keturunan imam Agung Sadok, yang 
memegang jabatan imam pada jaman Salomo3. Akan tetapi 
menurut catatan dari 1 Makabe 2 : 1 dan 14 : 29 di sana tercatat 
bahwa tidak semua imam besar yang berkuasa pada waktu itu 
berasal dari imam besar Hasmonean, (imam besar dari garis 
keturunan imam Sadok) melainkan ada juga yang berasal dari 
imam besar Yoarib. Dari kedua informasi di atas, manakah yang 
lebih mendekati kepastian atau mungkinkah kedua-duanya benar? 
Tampaknya kedua informasi ini saling melengkapi yaitu bahwa 
golongan Saduki memang berasal dari keturunan imam Sadok 
pada awalnya. Namun dalam perkembangannya di kemudian hari 
memang ada imam yang berasal dari suku lain atau golongan lain 
seperti yang dikemukakan dalam 1 Makabe. Laporan di dalam 1 
Makabe menghadirkan situasi terkini pada waktu itu. 

 
Apakah kaum Saduki ini suatu partai politik ataukah 

golongan religius? Mengenai pertanyaan ini ada banyak teori. Ada 
teori yang mengatakan bahwa Kelompok Saduki ini merupakan 
suatu partai politik yang didirikan oleh orang-orang Helenis 
Yahudi. Ada pula pendapat yang menyebutkan bahwa kelompok 
Saduki adalah sebuah partai agama4. Tampaknya kedua teori 
tersebut memberikan suatu gambaran yang lebih utuh dan 
lengkap mengenai kelompok Saduki. Kelompok Saduki adalah 
suatu partai politik yang mendasarkan perjuangannya pada spirit 
keagamaan. Suatu partai politik yang membawa bendera agama 
dalam memperjuangkan hak-hak tanah Palestina. Barang kali 
hanya dengan cara demikian, mereka dapat bermain dalam 
percaturan politik waktu itu. Itulah sebabnya pula, mereka sangat 
terbuka bagi peradaban Yunani – Romawi, bahkan mereka dapat 
mengambil ide-ide pemikiran Yunani khususnya ide kefanaan jiwa 
dari Epikurus5. 

                                                 
 
3
 J. D. Douglas The new Bible Dictionary (London: Inter Varsity-Press, 

1968), p. 1124. Lihat juga kata  Saduki dalam Ensiklopodi Alkitab Masa Kini Jilid 
II M – Z.  

4
 Ibid. p. 1124 

5
 J. I. Packer, Merril C. William White, Dunia Perjanjian Baru, ( Malang: 

Gandum Mas, 2000), h. 106 
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Secara politis, kelompok ini mendapat dukungan dari 

pemerintahan Romawi, sehingga pada masa pemerintahan 
Herodes mereka dapat menguasai senat (Sanhedrin). Kelompok 
Saduki cenderung berkolusi dan bersekongkol dengan kelompok 
Herodian maupun penguasa Romawi. Pada tataran  sosial 
kelompok ini adalah kelompok yang tergolong kaya  atau kaum 
bangsawan, keturunan Imam ( Kpr 5 : 17) Kelompok ini juga yang 
bersekongkol dengan Pilatus dan menghasut massa dalam 
peristiwa penangkapan dan penyaliban Yesus.  

 
Dalam pergaulan dengan masyarakat luar, golongan 

Saduki tampak lebih terbuka.  Karena mereka selalu berjumpa dan 
berdialog dengan para pemimpin dari luar kelompok mereka 
(khususnya penguasa Yunani – Romawi ) maka hal itu telah 
menyebabkan mereka mengalami sikap keterbukaan terhadap 
semangat helenisasi. Kelompok ini memainkan peran yang sangat 
penting dalam percaturan politik sejak masa Persia sampai 
dengan jaman kekuasaan Hirkanus, Aristobulus dan Aleksander 
Yaneus6.  

 
Selain mereka berpengaruh dalam dunia politik, mereka 

juga memegang dan menduduki posisi penting dalam agama 
Yahudi. Segala bentuk dan aturan mengenai korban di bait Allah 
dikuasai oleh mereka. Dari segi ajaran, golongan Saduki hanya 
mengakui dan mendasarkan pengajaran mereka dari ke lima kitab 
Musa. Apa yang tidak terdapat di dalam kitab Musa, mereka selalu 
menolaknya. Mereka menolak segala adat istiadat yang 
ditambahkan kemudian yang kebanyakan aturan tersebut dibuat 
oleh kelompok Farisi. Sebagaimana tercacat di dalam Alkitab 
bahwa kelompok Saduki tidak percaya akan kebangkitan setelah 
kematian ( Matius 22 : 23, Kpr 23 : 8 ) Hal ini diperkuat dengan 
tulisan dari Josephus sebagaimana dikutib oleh John Stambaugh 
dan David Balch, yang mengatakan bahwa ― kelompok Saduki 
menolak takdir, kekekalan jiwa, dan ganjaran kekal setelah 
kematian‖7  

 

                                                 
 
6
 John Stambaugh and David Balch,  Dunia Sosial Kekristenan Mula-Mula,  

(Jakarta: BKP Gunung Mulia, 1994) hal, 112.   
7
  Ibid. h. 112.  
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Golongan Farisi. 
Siapakah kelompok Farisi itu? Sebutan Fasiri, mula-mula 

terdapat di dalam naskah para raja – imam Hasmonean8. Namun 
dalam perkembangan selanjutnya istilah Farisi lebih dipahami 
sebagai kelompok ―yang memisahkan diri‖ dari kehidupan duniawi 
sambil menantikan campur tangan Allah dalam soal-soal bangsa 
Israel. Kelompok ini lebih merupakan gabungan dari pada ahli 
tafsir atau kalangan intelektual. Menurut catatan tradisi, kelompok 
inilah yang meneruskan pemahaman Taurat menurut metode 
Ezra.9 Sebagai kaum intelektual, mereka menafsir dan memahami 
hukum Taurat secara baru. Hukum Taurat bukan sekedar huruf-
huruf belaka, melainkan simbol-simbol yang mengandung banyak 
makna. Di sinilah pentingnya peranan para ahli tafsir atau kaum 
Farisi.  

 
Secara sosiologis, pada umumnya anggota kelompok ini 

berasal dari masyarakat kelas menengah ke bawah seperti 
pedagang dan pengrajin yang makmur. Kelompok Farisi 
senantiasa bergerak di tengah–tengah masyarakat kelas bawah. 
Oleh karena mereka bergerak di kalangan masyarakat bawah, 
mereka memperoleh dukungan kuat dari masyarakat luas. Pada 
awalnya memang kelompok ini merupakan kelompok minoritas. 
Josephus mencatat bahwa jumlahnya hanya sekitar 6.000 orang10 
(Josephus 17 : 2. 4) Tetapi di dalam perkembangan selanjutnya 
kelompok ini makin diterima oleh masyarakat luas. Hal ini 
berkaitan erat dengan kemampuan mereka dalam menjelaskan 
dan menafsirkan hukum Taurat. Mereka sering kali menggunakan 
sinagoge-sinagoge untuk menyebar luaskankan pengaruh mereka 
melalui ajaran-ajaran yang mereka sampaikan11  

 
Pada saat-saat tertentu, mereka memainkan peran yang 

cukup penting di dalam kongres dan lebih mudah berkoalisi 
dengan ―lawan-lawan tandingannya‖ apabila situasi di israel 
memang dalam keadaan tidak stabil. Dalam keadaan yang 

                                                 
8
 J. D. Douglas The New Bible Dictionary,  p. 981. Lihat juga kata  Farisi 

dalam Ensiklopodi Alkitab Masa Kini Jilid I A - L. 
 
9
 J. D. Douglas The New Bible Dictionary,  p. 981 

10
 William Whiston, The books of Josephus (Grand Rapids, Michigan: Kregel 

Pablications, 1960)p 358 
11

 C. Groenen OFM, Pengantar ke dalam Perjanjian baru¸ ( Yogyakarta: 

Kanisius, 1988) h. 46. 
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demikian, mereka lebih dikenal sebagai ―kelompok yang menaruh 
minat pada soal-soal politik‖12 (political interest group). Barang kali 
karena keterlibatan mereka dalam kegiatan politik sehingga 
membentuk suatu anggapan umum bahwa kelompok Farisi ini 
adalah suatu partai politik. Hal ini memang diakui oleh Neusner 
bahwa kelompok Farisi merupakan suatu kekuatan politik sampai 
dengan akhir pemerintahan Herodes13.  

 
Walaupun demikian, kelompok ini secara tegas 

menyatakan dirinya sebagai kelompok yang tidak berjuang untuk 
masalah politik. Mereka lebih memusatkan perhatiannya pada 
soal-soal keagamaan terutama mengenai soal-soal ritual yang 
murni, soal makan, minum dan persekutuan lainnya yang lebih 
bersifat keagamaan. Mereka tidak terjun langsung di arena politik, 
mereka lebih banyak bergerak dengan kekuatan moral untuk 
merubah keadaan di dalam masyarakat.       

 
Demikianlah kita sudah melihat sekilas tentang asal usul 

dan kedudukan kelompok Saduki dan Farisi di dalam masyarakat 
Yahudi. Saya menyadari bahwa apa yang  saya sampaikan di 
atas, hanyalah sebagian kecil dari seluruh kompleksitas kedua 
kelompok ini. Masih terlalu banyak hal yang belum terungkap.  

 
Kedua kelompok ini memainkan peran yang sangat penting 

pada masa kehadiran dan pelayanan Tuhan Yesus. Di dalam 
catatan injil barang kali kedua kelompok inilah yang memaksa 
Pilatus dan memprovokasi massa untuk menyalibkan Yesus. 
Hampir dapat dipatakan bahwa kedua kelompok ini merupakan 
―musuh‖ nomor satu dari Tuhan Yesus. Akan tetapi kedua 
kelompok ini juga tidak pernah hidup rukun  satu dengan lainnya, 
Bahkan keduanya selalu terlibat dalam pertikaian dan konflik.  

 

Sumber - sumber konflik 

 
Pada abad pertama, Palestina dipenuhi dengan kekerasan. 

Ada kekerasan sistemik pemerintahan kekaisaran Romawi, Teror 
Herodes Agung14 dan aksi pembangkangan dari para sekte Israel.  

                                                 
12

  Joel B. Green (ed)  Dictionary …  p. 611 
13

 Ibid. p. 610 
14

 Leo D. Lefebure, Penyataan Allah, …  h. 99. 
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Demikian juga di antara golongan Saduki dan Farisi ada 
ketegangan dan konflik. Apa saja yang menjadi sumber atau 
pemicu konflik di antara mereka? 

  

Perbedaan pemahaman terhadap Hukum Taurat. (Ajaran). 

 
Barang kali sumber utama dari konflik antara kelompok 

Saduki dan Farisi adalah soal ajaran. Bagi kelompok Saduki yang 
sebagian besar adalah kaum imam mengklaim bahwa Hukum 
Taurat Musa harus diterima apa adanya. Hanya Hukum Taurat 
yang dipandang sebagai yang berwibawa dan segala kitab yang 
lainnya tidak berwibawa.  Oleh karena itu kaum Saduki hanya 
mengakui dan menerima kelima kitab Musa. Selain kelima kitab 
tersebut mereka tidak mengakui. Kelompok Saduki hanya 
menerima hukum tertulis dalam Hukum Taurat Musa.  

 
Sementara itu golongan Farisi memiliki sikap dan 

pemahaman yang berbeda. Mereka mengakui hukum Taurat 
sebagaimana terdapat di dalam kelima kitab Musa, ditambah lagi 
dengan kitab-kitab para nabi serta tradisi-tradisi lisan yang hidup 
dalam masyarakat Yahudi waktu itu. Mereka menerima hukum 
tertulis dan hukum tidak tertulis. Pada umumnya hukum tidak 
tetulis merupakan kumpulan ajaran dari para rabi (guru) yang 
mempunyai pengetahuan luar biasa mengenai Taurat. Mereka 
menerima kedua hukum tersebut dan sama wibawanya. Kaum 
Farisi menafsirkan Hukum Taurat dan aturan-aturan agama 
lainnya secara baru. Mereka berpendapat bahwa tidak mungkin 
kalau Hukum Taurat yang sudah ditulis ratusan tahun yang 
lampau tidak ditafsirkan dan diterapkan secara baru dalam 
konteks sosial yang terus berkembang. Dan kelompok Farisilah 
yang berhak untuk menentukan isi hukum Taurat tertulis15. Mereka 
adalah ―penafsir-penafsir Hukum Taurat yang paling akurat‖ 
Mereka begitu teliti dalam menetapkan aturan-aturan sehingga 
tidak mungkin orang melakukan suatu pelanggaran tanpa merasa 
atau tahu bersalah. Setiap kesalahan terhadap setiap aturan pasti 
dapat terdeteksi dan ada hukum atau aturannya ( Matius 7 : 1 – 5 
).  
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 J. D. Douglas The New Bible …  p. 982. Lihat juga kata  Farisi dalam 
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Selain pemahaman tentang Hukum Taurat, tampaknya 
ajaran tentang soal kebangkitan juga menjadi salah satu pemicu 
utama lainnya. Bagi kaum Saduki, mereka tidak percaya akan 
kebangkitan setelah kematian. Mereka juga tidak percaya akan 
adanya malaikat dan segala hal yang berhubungan dengan dunia 
rohani. Josephus mengatakan bahwa ―mereka menolak takdir, 
kekekalan jiwa, ganjaran kekal setelah kematian, serta menerima 
kehendak bebas‖16. (band. Matius 22 : 23; Krp. 23 : 8). Di satu 
pihak, kaum Farisi mengakui dan percaya akan adanya 
kebangkitan setelah kematian, adanya malaikat-malaikat dan hal-
hal rohani lainnya.  

 
Dalam studi-studi sosiologis, memang ditemukan bahwa 

banyak konflik dalam masyarakat sering kali dipicu oleh 
perbedaan ajaran.17 Masing-masing kelompok telah memiliki 
gambaran sendiri tentang keabsahan ajarannya. Ada 
kecenderungan untuk membandingkan ajarannya sendiri dengan 
ajaran kelompok lainnya dan memberi nilai tertinggi pada 
ajarannya sendiri dan memandang rendah ajaran lainnya. Masing-
masing pihak memandang ajarannya yang paling benar, paling 
lengkap dan paling sempurna. Sedang ajaran dari kelompok lain 
dianggap hanya memiliki unsur-unsur kebenaran relatif. Semakin 
tinggi memutlakkan ajarannya sendiri, semakin pula merendahkan 
ajaran dari kelompok lainnya.  

 
Tampaknya hal seperti ini yang terjadi di antara kelompok 

Saduki dengan kelompok Farisi (band. Kpr. 23 : 6 – 10). Terlihat 
dengan jelas bahwa mereka masing-masing mengklaim ajarannya 
sebagai yang asli dan yang lainnya palsu. Sikap mental yang 
demikian inilah jelas sekali akan memberikan kontribusi yang 
sangat besar bagi suatu konflik. 

 

Perbedaan status Sosial 

 
Berdasarkan deskripsi di atas, terlihat dengan sangat jelas 

pula bahwa ada perbedaan strata sosial yang cukup tajam di 
antara kedua kelompok ini. Kaum Saduki berasal dari kelompok 
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 John Stambaugh dan David Balch,  Dunia Sosial …  hal, 112. 
17

 Hendro Puspito,  Sosiologi Agama (Yogyakarta: Kanisius, 1998) h. 151 - 
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imam atau bangsawan yang kaya. Secara umum mereka adalah 
masyarakat kelas atas. Dalam kaitannya dengan kegiatan 
keagamaan ada tiga indikator yang menunjukan status mereka 
yaitu keanggotaan, kehadiran dalam acara ibadah dan mengatur 
dan pengendalikan semua unsur ibadah18 Pada umumnya mereka 
adalah anggota keluarga imam besar yang  menguasai Bait Bait 
Allah dengan segala kekayaannya. Mereka juga adalah kelompok 
yang selalu hadir dalam acara-acara formal keagamaan maupun 
acara-acara formal dengan penguasa waktu itu. Kelompok Saduki 
jugalah yang mengendalikan semua ritus-ritus dan upacara korban 
di Bait Allah.  

 
Sementara kaum Farisi merupakan kelompok sebaliknya. 

Mereka berasal dari kelas sosial menengah ke bawah. Mereka 
tidak terlalu banyak memainkan perannya di sekitar Bait Allah 
dalam kaitannya dengan soal-soal korban. Tetapi mereka terus 
melakukan upaya untuk mempengaruhi umat dengan ajaran-
ajaran mereka. Bagi mereka pusat peribadatan bukan hanya di 
bait Allah tetapi di dalam kehidupan keseharian di tengah-tengah 
keluarga.   

  
Perbedaan status sosial ini sangat berpeluang untuk 

memunculkan suatu konflik di dalam masyarakat. Suatu kelompok 
sosial akan terlihat statusnya dari bagaimana caranya mereka 
memainkan dan menjalankan kekuasaan19. Kelompok Saduki 
adalah suatu kelompok sosial yang ditentukan oleh posisi dan 
kekuasaan. Kelompok ini teramati dengan baik dan jelas 
bagaimana mereka menjalankan kekuasaannya. Mereka 
menjalankan kekuasaannya dengan cara menguasai Bait Allah. 
Cara ini memang didukung oleh apa yang terdapat di dalam 
Hukum Taurat Musa. Cara penguasaan Bait Allah dipandang 
sebagai hak eksklusif untuk menerima korban-korban dari umat 
(Band. Keluaran 28-29; Imamat 8-10; Bilangan 16-18) 

 
Golongan Farisi adalah himpunan pengajar-pengajar (para 

rabi) yang memiliki status sosial lebih rendah. Lagi pula mereka 
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 Roland Robertson (ed),  Agama: Dalam Interpretasi Sosiologis, ( Jakarta: 
Rajawali Pers, 1988) h.398 
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 Frans Magnisuseno,  Pemikiran Karl marx  Yogyakarta: Kanisius 2003) h. 
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berasal dari berbagai suku di Israel. Hanya saja dari segi 
penguasaan massa, mereka lebih banyak mendapat simpati dari 
umat. Mereka memanfaatkan sinagoge-sinagoge sebagai pusat 
perjumpaan dengan umat dan juga sebagai ―tanding‖ dari bait 
Allah. Adapun hal yang dapat menarik hati banyak umat ialah 
tafsiran mereka mengenai Taurat Musa. Bagi kaum Saduki inti 
Hukum Taurat ialah Bait Allah. Tetapi bagi orang Farisi, inti Hukum 
Taurat itu bukan soal Bait Allah semata-mata melainkan saol 
kehidupan dalam keseharian. Hukum Taurat harus dipahami 
secara baru dan harus ditaati secara baru pula yaitu kehidupan 
ritual di bait Allah harus dapat menjelma di dalam soal makan 
minum di dalam keluarga dan masyarakat luas. Di sini terjadi 
peralihan dari bait Allah kepada kehidupan di tengah keluarga.  

 
Ada tiga hal yang ditetapkan oleh kelompok Farisi 

berkenaan dengan pertentangan dan klaim-klaim kebenaran: 
Pertama. Setiap orang Yahudi harus menjaga kemurnian imamat. 
Kedua, Para ahli tafsir harus berpusat pada orang-orang terdidik. 
(bukan soal keturunan) Ketiga, Komunitas Israel itu sendiri kini 
menggantikan Bait Allah20  Dalam stara sosial, kelompok Farisi 
merupakan kelompok Revisioner yang berjuang untuk merevisi 
dan melakukan pembaharuan terhadap pahamanan terhadap 
Hukum Taurat 

 
Sikap kelompok Farisi yang demikian tentu dipandang 

sebagai suatu sikap yang membahayakan posisi dan kedudukan 
kaum Saduki. Sikap yang demikian itu tentu merupakan suatu 
ancaman bagi kaum Saduki. Pertentangan-pertentangan demikian 
segera berubah manjadi sumber konflik dan bahkan perlawanan 
secara fisik.  

 

Analisa sosiologis   

   
Sebagaimana digambarkan di atas bahwa menurut tulisan 

para Rasul maupun Josephus, kita tidak melihat adanya suatu 
upaya dari Yesus untuk mendamaikan kelompok Saduki dan Farisi 
yang selalu berada di dalam ketegangan dan konflik. Para Rasul 
justru menghadirkan kepada kita bahwa Yesus juga hampir selalu 
terlibat dalam perselisihan dengan kedua kubu tersebut. Yesus 
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sendiri telah mengajukan suatu pernyataan yang mengejutkan 
bahwa ―IA datang bukan untuk membawa damai tetapi membawa 
pedang? (Matius 10 : 34) Saya mencoba untuk memahami sikap 
Yesus dari perspektif sosiologis. Dari perspektif sosiologis, saya 
menemukan beberapa hal, yang merupakan keengganan Yesus 
untuk melakukan usaha damai terhadap kubu Saduki dan Farisi.  

 
Pertama bahwa Yesus tidak mempunyai ―tokoh kunci‖ 

untuk bisa mengadakan lobi-lobi dengan kedua kubu yang sedang 
bertikai. Para pengikut Yesus kebanyakan orang-orang yang 
berasal dari latar belakang sosial ekonomi rendah. Menurut 
catatan dari ke empat Injil murid-murid Yesus adalah para nelayan 
dari danau Tiberias dan beberapa orang miskin ―kelas petani‖ dari 
sekitar Galilea21. Kemungkinan hanya Yakobus dan Yohanes yang 
berasal dari keluarga pedagang yang cukup kaya dan terpandang 
di mata masyarakat Galilea maupun Yerusalem. Sebab menurut 
Injil Johanes 18 : 15, ― Murid itu (Yohanes) mengenal imam besar 
dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana 
imam besar‖ Dan menurut sebuah Legenda Ordo Fransiskan,  
keluarga Yohanes memasok ikan untuk keluarga imam besar22 
Para penjaga istana imam besar sudah mengenal Yohanes 
sehingga mereka tidak menegurnya pada waktu ia mengikuti 
Yesus ke dalam istana imam besar.   

 
Dari segi status sosial ekonomi, para pengikut Yesus, jelas 

mereka tidak memiliki kemampuan untuk bisa mengadakan 
percakapan secara baik dengan kelompok Saduki dan Farisi. Ada 
pula kemungkinan bahwa para pengikut Yesus adalah orang-
orang yang menjadi korban dari kebijakan kaum Saduki 
khususnya mengenai bermacam-macam beban pajak dan kaum 
Farisi dengan segala tuntutan ajarannya yang terlalu bertele-tele, 
mengikat dan membelenggu. Maka secara psikologis jelas bahwa 
tidak mungkin terjadi dialog yang indah di antara mereka. Posisi 
para pengikut Yesus yang demikian itu secara sosiologis tidak 
dapat mendukung perjuangan Yesus. Bahkan secara psikologis 
kehadiran murid-murid seperti yang demikian telah menjadi beban 
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 Richard A. Horsley, Sociology and the Jesus Movement, (Avenue, New 
York: Continuum Publishing Co, 1994), p. 19. 

22
 J. I. Parcker, Merril C. Tenney, WilliamWhite,Jr, Dunai …  hal. 152 



JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 

 

126 

tersendiri bagi Yesus. Yesus bisa merasa tertekan oleh sikap 
mental para pengikutnya.  

  
Selain dari segi pengikut Yesus di mana tidak ada tokoh-

tokoh yang berpengaruh di dalam masyarakat, dari segi status 
sosial ekonomi Yesus sendiri juga merupakan suatu hambatan 
bagi Dia untuk bisa mengadakan percakapan secara baik dengan 
kelompok Saduki dan Farisi. Jika benar laporan dari Lukas bahwa 
Yesus lahir di dalam palungan atau  kandang domba (Band. Lukas 
2 : 12), maka secara pikologis keadaan yang demikian merupakan 
suatu kendala besar untuk bisa tampil dengan baik ditengah 
kelompok kelas sosial tinggi. Penolakan terhadap Yesus tidak saja 
datang dari kelompok kelas sosial tinggi tetapi juga datang dari 
saudara-daudara dekat Yesus di kampung halamannya sendiri 
(Band. Markus 6 : 3-4)  Memang Yesus berasal dari suku Jahuda, 
keturunan dari Raja Daud, tetapi pada waktu itu nama besar Raja 
Daud telah kehilangan popularitas. Sebab pada waktu itu bangsa 
asing (Romawi) yang memerintah bahkan menjajah bangsa Israel.   

  
Dalam ilmu komunikasi disebutkan bahwa salah satu faktor 

penghalang dalam relasi dan komunikasi antara sesama ialah 
perbedaan status sosial. Bagi masyarakat kelas sosial rendah 
dipandang sebagai golongan yang tidak layak berbicara dengan 
masyarakat dari golongan kelas atas. Dari segi komunikasi dan 
teori kritik dari Habermas memperlihatkan kepada kita bahwa 
sistim komunikasi sangat dipengaruhi atau bahkan ditentukan oleh 
struktur sosial dalam masyarakat23 Secara sosiologis kita bisa 
memahami mengapa Yesus tidak melakukan upaya konkrit untuk 
mendamaikan kubu Saduki dengan kubu Farisi yang selalu hidup 
dalam pertentangan dan konflik.  

 
Refleksi Teologis 

 
Memang secara sosiologis, penjelasan-penjelasan seperti 

yang diuraikan di atas dapat dimengerti. Akan tetapi penjelasan 
tersebut belum mengungkapkan seluruh realita dari tokoh Yesus. 
Maka muncul pertanyaan jika secara sosiologis demikian, Apakah 
Yesus sama sekali tidak melakukan upaya penyadaran terhadap 
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kelompok Saduki dan Farisi? Penjelasn selanjutnya saya akan 
mencoba untuk melihat bagaimana Yesus mengupayakan usaha 
damai di antara kedua kelompok tersebut.  

 
Secara sosiologis, memang Yesus tidak memiliki tokoh 

kunci, dan Ia sendiri berasal dari keluarga miskin, tetapi Yesus 
dikenal secara luas dalam masyarakat bahwa Dia adalah seorang 
guru. Yesus sebagai guru tidak disangkal oleh kaum Saduki 
maupun Farisi (John 3 : 2) Yesus adalah Guru hikmat dan guru 
Agung. Sebagai Guru Agung ia sangat mengerti siapakah 
pendengarnya. Hal ini terlihat dengan sangat jelas dalam setiap 
pendekatan Yesus. Dengan kaum terlantar IA menggunakan  
bahasa sederhana, yang mudah dimengerti oleh mereka dan 
dengan kelompok atas seperti kaum Saduki atau Farisi  IA 
berbicara pada level tingkat pengetahuan dan bahasa mereka. 
(John. 3 : 1 : 13) Dia sungguh tahu dan mengerti siapa 
pendengarNya. PengenalanNya yang jelas dan tepat  terhadap 
pendengarNya menentukan pola pendekatan.   

 
Pendekatan Rasional 
 

Pendekatan rasional adalah suatu model penyadaran yang 
dimainkan untuk mengubah cara pandang dan pola pikir manusia 
yang cenderung menutup diri. Model ini bermain pada aras 
kognitif. Asumsi dasar dari pendekatan ini ialah bahwa ―pikiran 
mengarahkan perasaan dan tindakan‖. Apa yang dipikirkan 
seseorang itu pula yang melahirkan sikap dan tindakannya. 
Dengan asumsi ini maka pendekatan ini hendak mengatakan 
bahwa perubahan tingkah laku, sikap dan tindakan seseorang 
akan dapat berubah dari hal yang kurang baik ke arah yang lebih 
baik apabila terjadi perubahan dalam cara pandang dan pola pikir.  

 
Saya melihat bahwa cara seperti inilah yang dipakai oleh  

Yesus dalam memainkan peran rekonsiliasi antara kelompok 
Saduki dan Farisi. Yesus menggunakan pendekatan ini dengan 
pertimbangan bahwa para Saduki dan Farisi adalah kelompok 
sosial dengan tingkat kecerdasan dan pola pikir tertentu. 
Kelompok ini memiliki tingkat kecerdasan yang cukup tinggi yaitu 
para ahli Taurat dan ahli tafsir. Oleh karena itu Yesus tidak akan 
menggunakan pendekatan seperti yang IA pakai pada waktu 
mendekati para nelayan dan masyarakat kebanyakan.  
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Contoh-contoh pendekatan rasional hampir terdapat di 
dalam setiap percakapan Yesus dengan kedua kelompok ini. 
Sebagai contoh, saya mau melihat Matius 5 : 17.. ―Jangan kamu 
menyangka bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat 
(para Saduki) atau kitab para nabi (para Farisi) … melainkan untuk 
menggenapinya‖  Melalui pernyataan Yesus ingin mengubah 
persepsi mereka terhadap orang lain atau kelompok lain. Kata-
kata ini tidak muncul begitu saja, melainkan kata-kata itu lahir dari 
suatu konteks sosial yaitu konteks sosial para Saduki dan Farisi 
yang cenderung berpola pikir atau membangun persepsi buruk 
terhadap kelompok tertentu. Pola pikir demikin itu telah 
memunculkan semangat kecurigaan satu terhadap yang lain. Hal 
ini terlihat dengan jelas dalam sikap mereka terhadap Yesus 
sendiri. Mereka telah membentuk persepsi buruk, dan menaruh 
rasa curiga atas kehadiran Yesus.  

 
Dalam persepsi mereka, Yesus adalah ―saingan, lawan 

bahkan musuh‖ yang harus segera disingkirkan. Maka dengan 
kalimat ini Yesus hendak mengubah pola pikir mereka yang 
cenderung bersifat negatif terhadap orang lain atau kelompok lain. 
Dari kalimat di atas, Yesus hendak mengatakan bahwa ―jikalau 
cara berpikir kamu yang cenderung bersifat parsial seperti itu, 
maka persepsimu yang demikian itu hanya akan mempersempit 
makna yang essensial dari hukum Taurat. Semakin kamu 
terkungkung di dalam cara berpikir sempit akan semakin meluas 
konflik di antara kamu. (band. konflik di antara sekte-sekte Yahudi) 
Yesus hendak membawa mereka keluar dari penjara berpikir yang 
dangkal dan sempit menuju ke arah berpikir luas dan menyeluruh. 
Berpikir luas dan menyeluruh membutuhkan kemauan akan 
kertebukaan.  

 
Keterbukaan bertolak dari konfirmasi menuju konfrontasi 

dan bermuara pada encounter. ― Keterbukaan yang bersifat 
konfirmatif dan konfrontatif akan menghasilkan apa yang disebut 
sebagai encounter. Encounter (pertemuan) bukanlah pertemuan 
dalam arti biasa, melainkan pertemuan yang menyebabkan kedua 
belah pihak tidak persis sama lagi seperti sebelumnya24 ‖ 
Pertemuan bersifat membebaskan dan mempersatukan. 
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Membebaskan dari penjara kedangkalan berpikir dan 
mempersatukan dalam keutuhan makna essensial dari hukum 
Taurat.  

 
Pada sisi lainnya, Yesus hendak menegaskan bahwa Dia 

bukanlah lawan dan apalagi musuh mereka, karena memang 
secara sosio historis, Yesus dan mereka adalah satu bangsa, satu 
keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub. Persepsi mereka yang 
salah mengenai Yesus telah menimbulkan tindakan yang  brutal 
terhadap Yesus (band. Kisah Para Rasul 13 : 27). Maka di sini 
Yesus ingin membongkar cara berpikir mereka yang cenderung 
sempit dan dangkal. Lebih jauh Yesus ingin menunjukan korelasi 
antara memberi persembahan (yang selama ini disenangi oleh 
kaum Saduki maupun Farisi) dengan pola hidup dalam 
masyarakat. Mempersembahkan korban yang benar dan yang 
berkenan kepada Allah selalu terukur dari  relasi dengan sesama 
(band. Matius 5 : 23-24) Kedua kelompok ini selalu tekun dalam 
menjalankan tugas-tugas keagamaan tetapi pada saat yang sama 
mereka bertahan atau bertekun dalam perselisihan.   

 
Maka upaya perdamaian yang diperjuangkan oleh Yesus 

bukan sekedar perdamaian di atas kertas, atau hanya sekedar 
pemanis bibir, atau hanya pada tataran konvensional, melainkan 
suatu perdamaian yang mendalam dan menyeluruh dan itu berarti 
bahwa harus terjadi perdamaian dengan Allah. Artinya perilaku 
beragama seperti yang seringkali ditampilkan oleh para Saduki 
dan Farisi harus menyentuh aspek hati dan motivasi bukan 
sekedar tampilan lahiriahnya saja.   

 
Pendekatan non Violance: Perdamaian tanpa kekerasan. 

 
Pada waktu itu usaha untuk mencapai perdamaian 

biasanya dicapai melalui jalan pemberontakan dan kekerasan. 
Usaha ini telah menelan terlalu banyak korban jiwa. Yesus tampil 
dan menghadirkan suatu gaya berpikir atau cara pandang baru 
yaitu bahwa perdamaian abadi tidak akan pernah dicapai melalui 
kekerasan dan senjata. Suatu perdamaian abadi hanya dapat 
dicapai melalui jalan cinta kasih, kerendahan hati  tanpa 
kekerasan (band. Markus 10 : 42-44). Tanpa kekerasan itulah 
yang ditawarkan oleh Yesus untuk merubah sistim, struktur politik 
dan sosial, bukan dengan kekuatan politik atau senjata seperti 
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yang selama itu digunakan oleh kaum Saduki dan Farisi dalam 
memecahkan persoalan dan mengejar perdamaian. Yesus adalah 
Messias tokoh revolusioner yang tidak mengandalkan kekuatan 
politik dan alat-alatnya, walaupun Ia bisa lakukan hal itu (band. 
John. 18 : 36). Melainkan Ia menggunakan kekuatan moral dan 
visi hidup manusia. Ia ingin mengubah orientasi hidup para Saduki 
dan Farisi yang selama ini telah dibutakan oleh semangat 
dominasi, menguasi dan menindas orang lain serta mengeruk 
keuntungan material melalui ritus-ritus di Bait Allah. Para Saduki 
dan Farisi telah kehilangan apa yang sesungguhnya yang tertulis 
di dalam Taurat Musa yaitu tuntutan kasih kepada Allah dan 
sesama. (Ulangan 6 : 5; Imamat19 : 18). 

 
Dalam khotbah di bukit Yesus mengajarkan kepada 

pendengarnya untuk mengasihi musuh-musuh mereka dan berdoa 
bagi orang yang menganiaya mereka. (Matius 5 : 44) Yesus 
berjuang keras untuk memutuskan rantai kekerasan dengan 
mengajak para Saduki dan Farisi serta semua pendengarNya 
untuk tidak membalas kejatahan dengan kejahatan. Sebab jikalau 
kejatahan dibalas dengan kejahatan maka yang bertambah besar 
atau banyak bukanlah kebaikan, cinta kasih melainkan kejahatan 
yang semakin berlipat ganda. Maka dalam semangat ajaran Yesus 
Kristus, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi bahwa: 
―Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah 
kejahatan dengan kebaikan‖ (Roma 12 : 21) Kekerasan hanya 
dapat dikalahkan dengan kelemah lembutan. Inilah yang 
diperjuangkan oleh Yesus dalam rangka menolong Para Saduki 
dan Farisi untuk mengatasi konflik di antara mereka. Ajaran Yesus 
di atas bukit, demikian kuat menekankan jalan damai tanpa 
kekerasan. ―Mahandas Gandhi, seorang Hindu yang mengajarkan 
kepada dunia betapa efektif dan praktisnya ajaran-ajaran Yesus 
untuk konflik-konflik sosial dan politik yang konkret.‖25 Dalam 
perjuangan Yesus untuk menunjukan bahwa kejahatan hanya 
dapat diatasi dengan kelemah lembutan terpenuhi secara 
sempurna di dalan Diri Yesus sendiri. Ia telah mendamaikan dunia 
dengan diriNya (Band. 2 Kor. 5 : 19) Dari sikap kerendahanNya itu 
Ia membawa setiap orang untuk bertekuk lutut dan menyembah 
Allah serta mengaku Yesus adalah Tuhan (Filipi 2 : 10-11). Yesus 
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mematahkan rantai kekerasan dengan kebaikan sempurna, tanpa 
kekerasan fisik.  

 
Pendekatan konfrontatif. 

 
Di dalam catatan kitab-kitab Injil, tidak jarang kita menemui 

perdebatan dan konfrontasi yang amat menegangkan antara 
Yesus dan para Saduki maupun Farisi ( Matius 23 : 1 – 36). 
Apakah Yesus ingin menciptakan konflik baru dengan mereka? 
Konfrontasi adalah suatu pendekatan dalam upaya menyadarkan 
kelompok-kelompok yang bertikai. Konfrontasi dalam pengertian 
sosiologis memang cenderung diartikan sebagai sikap 
permusuhan. Tetapi konfrontasi dapat dipahami juga sebagai jalan 
penyadaran diri, konfrontasi sebagai jalan menuju perubahan 
sikap dan tindakan.  

 
Konfrontasi adalah suatu seni atau ketrampilan yang 

dimiliki dan dimainkan oleh Yesus. Ia memakai ketrampilan ini 
dalam upaya untuk mengajak para Saduki dan Farisi untuk 
memeriksa aspek-aspek atau dimensi dari tingkah laku mereka 
yang menghalangi mereka dari pengertian secara utuh mengenai 
hukum Taurat. Dengan pendekatan konfrontatif ini, Yesus ingin 
membawa para Saduki dan Farisi menuju perubahan tingkah laku 
yang lebih konstruktif. Yesus menggunakan konfrontasi sebagai 
suatu kekuatan menuju transformasi konflik. Transformasi konflik 
bukan sekedar mengakhiri atau mencegah suatu konflik, 
melainkan lebih dari pada itu yakni memulai sesuatu baru dan 
baik.  Transformasi membawa perubahan mendasar, langgeng 
dan positif dalam diri individu, relasi antar individu dan struktur-
struktur dalam masyarakat.26  Kata-kata Yesus yang terdengar 
begitu keras terhadap perilaku dan tindakan para Saduki dan 
Farisi bukanlah ekspresi kebencian Yesus terhadap mereka, 
melainkan suatu ajakan untuk membongkar segala perilaku yang 
tidak sejalan dengan ajaran mereka (Matius 23 : 2-3) dan 
membangun kembali perilaku baru yang sesuai dengan ajaran 
Taurat.  Jadi, Yesus mengkonfirmasi ajaran mereka sekaligus 
mengkonfrontasi tingkah laku mereka. Ia mau menyadarkan 
mereka bahwa jalan perdamaian bisa tercapai apabila 
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pemahaman yang benar tentang Taurat termanifestasi di dalam 
perbuatan nyata. Apabila hal ini terjadi maka pertentangan dan 
konflik di antara mereka tidak mungkin terjadi. Sumber 
ketegangan atau konflik baik individu maupun sosial itu bermula 
dari pemisahan antara kata dan perbuatan. Singkatnya, jikalau 
para Saduki dan Farisi mau hidup rukun seperti nyanyian dalam 
Mazmur 133, maka mereka harus berubah dan menata ulang 
perilaku mereka yang bersifat merusak, yang pada akhirnya 
mereka boleh mencapai suatu perdamaian yang menyeluruh. 

 
Implikasi Pastoral dan Penutup 

 
Konflik telah menjadi bagian dari kehidupan umat manusia. 

Konflik selalu tampil, hadir dalam keseharian kita, dalam berbagai 
bentuknya seperti konflik antar kelompok, antar suku, etnis, 
individu maupun sosial. Berhadapan dengan berbagai konflik, 
beragam sikap dan tanggapan bermunculan baik dari gereja 
maupun masyarakat pada umumnya. Namun secara umum ada 
dua sikap yang selalu dominan. Pertama, adalah sikap 
menghindar atau menarik diri dari berbagai konflik di sekitar kita. 
Tentu mereka mempunyai alasan tersendiri, mengapa bersikap 
demikian. Kedua, adalah sikap menghadirkan diri secara kritis 
dalam berbagai situasi konflik. Sikap ini dilatar belakangi oleh 
suatu pemahaman bahwa konflik adalah sarana pengembangan 
diri dalam relasi dengan sesama. Sikap hadir secara kritis 
diperlukan untuk membawa suatu konflik bukan hanya asal bisa 
berdamai tetapi lebih dari pada itu ialah perdamaian yang 
menuntun kepada kualitas relasi yang lebih bermakna. Hidup 
bersama orang lain yang lebih bermutu dari pada sebelumnya.  

  
Sikap kedua inilah yang telah dimainkan oleh Tuhan Yesus 

dalam meresponi konflik Saduki – Farisi. Yesus tidak menarik diri, 
tetapi Ia memberi diriNya sendiri. Ia tidak mengorbankan orang 
lain, tapi mengorbankan diriNya sendiri demi sebuah perdamaian. 
Ia masuk dalam suatu dialog yang mendalam dengan berbagai 
kelompok yang bertikai untuk membebaskan mereka dari penjara-
penjara egoisme kelompok dan menempatkan mereka dalam 
suatu hubungan yang lebih bermakna sebagai umat Allah. 

  
Sikap dan respons Yesus terhadap konflik hendaknya 

mengilhami gereja dalam melihat berbagai konflik di sekitar kita 
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hari-hari ini. Sebab sesuai dengan panggilan dan tugas 
pengutusannya gereja hadir di dunia untuk membawa damai bagi 
sesamanya. Kecermatan Yesus dalam melihat tingkat sosial dari 
kelompok yang bertikai hendaknya juga menjadi inspirasi bagi 
gereja dalam menghadirkan dirinya sebagai pembawa damai. 
Artinya gereja perlu melihat konteks sosial ekonomi, politik dan 
tokoh-tokoh yang bermain atau terlibat dalam suatu konflik dan di 
sini gereja harus bisa berbicara pada level mereka. Hal ini 
mengandung inplikasi bahwa gereja perlu memperkaya diri 
dengan berbagai analisis dan ketrampilan dalam mengurai sebuah 
konflik. Perlu ada pengkayaan pemahaman terhadap suatu situasi 
konflik. Karena setiap konflik memiliki karakteristik dan keunikan 
tersendiri dan di sini pula dibutuhkan pendekatan tersendiri. Tidak 
semua masalah konflik dapat diselesaikan dengan satu model 
pendekatan. 

  
Pada saat Yesus melakukan pendekatan kognitif, desakan 

moral dan konfrontasi Ia lakukan semuanya itu dengan semangat 
empati yang mendalam dan akurat. Hal ini juga hendaknya 
menjadi spirit bagi gereja dalam menghadirkan dirinya sebagai 
pembawa damai. Artinya gereja tidak boleh sembarangan 
mempersalahkan, memaksa dan mengkonfrontasi kelompok 
manapun yang bertikai dengan semangat kebencian apa lagi 
merasa terganggu dengan persoalan orang lain. Gereja perlu 
memiliki ketulusan hati dan kemurnian hati dalam mengerjakan 
tugas pendamaian ini seperti yang telah dilakukan oleh Yesus 
Kepala gereja itu sendiri.  

 
Tokoh Yesus tidak mungkin dapat dipahami secara utuh 

sempura, apabila kita hanya memandangNya dari satu perspektif 
dan satu sumber informasi. Oleh karena itu pendekatan untuk 
lebih memahami tokoh Yesus dan tindakanNya perlu dilakukan 
dari berbagai perspektif dan dari berbagai sumber. Pendekatan 
yang demikian ini membutuhkan sikap keterbukaan diri untuk 
menimbang berbagai sumber. Hal ini mugkin menimbulkan sedikit 
ancaman, sebab pendekatan ini akan membawa kita kepada 
ketidak pastian dan keragu-raguan. Akan tetapi hanya dengan 
cara ini kita bisa menampilkan tokoh Yesus sebagaimana adanya 
dan kemurnian dari ketokohanNya semakin teruji benar.  
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Respons Yesus terhadap konflik Saduki - Farisi telah 
memberikan inspirasi bagi kita untuk melihat dan memberi 
tanggapan terhadap berbagai konflik di sekitar kita. Pendekatan 
rasional, usaha damai tanpa kekerasan dan  konfrontasi dengan 
semangat empati hendaknya menjadi suatu model pendekatan 
kita dalam meresponi dan mentransfomasi konflik yang kita 
hadapi. ―Berbahagialah orang yang membawa damai, karena 
mereka akan disebut anak-anak Allah‖.   
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Pada hari ini teologia tentang Roh Kudus mendapatkan 
tempat yang luar biasa dalam studi-studi teologia. Veli-Matti 
Kärkkäinen menyebutkan fenomena kebangkitan ini sebagai suatu 
pneumatological renaissance, suatu era kebangkitan dari studi-
studi tentang Roh Kudus.  Bagi Kärkkäinen ungkapan ini memiliki 
dua maksud, yaitu (hal.9):   
 

1. Studi-studi doktrinal tentang Roh Kudus dapat menjadi 
berarti sejauh studi-studi itu memberikan perhatian 
terhadap pendekatan yang beraneka ragam dan kekayaan 
yang luar biasa dari pengalaman tentang Roh Kudus 
secara ekumenis. Kärkkäinen mengatakan bahwa ―no 
church can claim a monopoly on the Spirit, and no tradition 
is a specifically ―spirited‖ one.  Only by carefully listening to 
and learning from the various, often even conflicting, 
testimonies concerning the Spirit can we come to any kind 
of comprehensive understanding.‖ 

2. Berbicara mengenai Roh Kudus haruslah merupakan suatu 
pembicaraan yang kontekstual dan karena itu pembicaraan 
itu bersifat kultural secara khusus. Artinya., Roh Kudus 
bukanlah Roh yang melayang-layang diatas kosmos 
semata, namun Roh Kudus adalah Pribadi dari Allah 
Tritunggal yang tinggal dalam diri orang percaya dan 
ciptaan dalam cara yang khusus dan dapat dialami. 
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Kärkkäinen menyebutkan dua prinsip arahan diatas 
dengan menekankan metodologi dari perspektif pengalaman (hal. 
15). Kärkkäinen menegaskan bahwa dengan mendengar dan 
belajar dari berbagai macam tempat dan tradisi, khususnya dari 
pengalaman dunia ketiga, maka kita dapat memberikan koreksi 
terhadap teologia klasik. Kita mendengar dan belajar dari dunia 
ketiga disebabkan karena pertumbuhan dari gereja Kristen 
sekarang justru sedang terjadi di dunia ketiga.   

 
Sebenarnya, apa yang dikatakan Kärkkäinen disini dapat 

menjadi jebakan tersendiri bagi pembaca jikalau pembaca tidak 
membaca maksud Kärkkäinen dengan seksama. Memang 
Kärkkäinen harus menyadari bahwa koreksi terhadap teologia 
klasik memang terkadang bukan karena kesalahan formulasi 
dalam teologia klasik, melainkan dalam soal membawa refleksi 
lebih lanjut dari doktrin ke dalam  konteks kehidupan yang khusus. 
Permasalahan gereja hari ini adalah terletak dalam kemandulan 
gereja untuk berinteraksi secara analitis dalam pemahaman dasar 
dari doktrin gereja dan membawa analisa itu dalam refleksi hidup 
orang percaya hari ini.   Kärkkäinen sendiripun mengakui bahwa 
tugas teologia adalah merefleksikan kembali formulasi teologia 
yang bersifat metafisis kedalam dimensi praktis dari kehidupan 
kristen (hal. 14). Disinilah letak signifikansi dari teologia. Teologia 
bukan hanya sekedar mempelajari formulasi doktrin yang abstrak, 
namun formulasi itu harus dapat dituntun kedalam aplikasi yang riil 
dan praktis dalam kehidupan. Jadi berteologia bukan diatas 
menara gading, melainkan ―mendarat‖ kedalam kebutuhan di 
bumi. 

 
Selanjutnya jikalau kita melihat sepintas metodologi 

pendekatan Kärkkäinen yang memakai pendekatan pengalaman, 
hal ini memang agak sedikit beresiko. Karena pendekatan 
pengalaman akan membawa kesan yang sangat subyektif dalam 
tradisi pemahaman terhadap karya Roh Kudus dalam dunia dan 
orang percaya. Bahkan Kärkkäinen sendiri berusaha menghindari 
subyektivitas untuk menarik kesimpulan yang lebih akurat. Dengan 
perkataan lain, subyektivitas dapat menyebabkan orang 
mengklaim dirinya lebih benar dari orang lain dalam 
pengalamannya tentang Roh. Akibatnya hal ini dapat 
menimbulkan perpecahan dalam persekutuan, yang justru tidak 
diharapkan oleh  Kärkkäinen. Sebaliknya Kärkkäinen berusaha 
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membangun kesatuan itu dalam perspektif dialogis ekumenis.  
Ternyata Kärkkäinen menyadari resiko ini, sehingga dia 
mengingatkan pembaca akan maksud metodologi yang dia pakai 
bahwa ―The Spirit is not an ―object‖ of human study in the same 
way that, for instance, the objects of the physical sciences are. In 
fact, we can say that the Spirit, rather than being an object of our 
scrutiny, is the One who searches us.‖  

 
Kärkkäinen mengingatkan bahwa meskipun metodologi ini 

memakai pendekatan pengalaman namun pengalaman bukanlah 
dasar utama dalam berteologia karena Roh Kudus bekerja secara 
berdaulat dan bebas menurut cara dan kehendakNya sendiri dan 
tidak dapat dibatasi dan diformulasikan dalam batasan terbatas 
dari pengalaman manusia. Bahkan firman Allah menjadi standar 
untuk menilai pengalaman  sedemikian. Kärkkäinen menegaskan, 
dalam responnya yang sangat hati-hati dan penuh pertimbangan 
terhadap Pneumatologi Feminist.  Kärkkäinen mengingatkan agar 
jangan sampai kita terlalu berlebihan dalam menilai bahasa 
maskulinitas dalam kitab Suci dan bahasa maskulinitas ini 
dianggap sebagai pendorong yang menyebabkan terjadinya 
kekerasan, perkosaaan dan peperangan. Namun dilain sisi, 
Kärkkäinen juga mengingatkan kepada kelompok non Feminist 
agar menempatkan bahasa secara benar, karena bahasa tidak 
hanya dapat merefleksikan realitas namun juga bahasa 
melakukan tindakan konstruktif terhadap realitas (hal, 165). Lebih 
lanjut, pengalaman yang Kärkkäinen maksudkan adalah bahwa 
teologia Kristen itu didasarkan pada wahyu Allah dimana wahyu 
Allah itu harus dihidupi dan menjadi nyata sesuai dengan konteks 
waktu dan tempat dimana orang percaya itu hidup (hal. 174). 
Dalam hal ini, pengalaman, bagi Kärkkäinen, memberikan inspirasi 
bagi orang percaya untuk melihat agenda dari karya Roh Kudus 
yang selalu hidup dalam diri orang percaya dan dunia dimana 
gereja diutus masuk ke dalamnya (lihat catatan Epilogue, hal. 175 
-177). 

 
Bahkan Kärkkäinen mengingatkan bahwa pengalaman itu 

harus dibawa dalam proporsi yang sebenarnya. Mengutip 
pandangan dari Yves Congar, seorang teolog Roh Kudus dari 
Gereja Katholik, Kärkkäinen menegaskan bahwa pengalaman 
tentang Roh Kudus ini harus dibawa dalam keseimbangan antara 
prinsip pribadi dan Institusi. Kärkkäinen mengatakan: 
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A healthy pneumatology requires balance between these 
two seemingly contradictory orientation. On the one hand, 
the Spirit‘s work are experienced in the individual believers, 
but on the other hand, the only way for an individual 
believers to grasp the message of the Spirit is via the 
church communion through its worship and the word of 
God. (Hal. 15). 

 
Sebenarnya, Kärkkäinen mendekati pengalaman ini dalam 
perspektif klasik teologia, bahwa setiap pengalaman pribadi itu 
harus mendapatkan justifikasinya lewat gereja dan firman Allah, 
sehingga pengalaman itu bukanlah pengalaman yang absurd 
dalam perjalanan iman gereja.  

 
Lebih lanjut banyak orang mengatakan bahwa studi 

tentang topik Roh Kudus sebagai ―the forgotten topic‖ dalam 
teologia Sistematika.  Hal ini disebabkan karena pembahasan Roh 
Kudus dalam teologia Sistematika yang klasik tidak pernah 
memiliki ―locus‖ khusus seperti dalam topik-topik yang lain. Doktrin 
Roh Kudus selalu ditempatkan dalam pembahasan yang berkaitan 
dengan doktrin keselamatan atau doktrin gereja. Pandangan ini 
sebenarnya tidak salah karena dalam pengakuan gereja mula-
mula, Roh Kudus selalu dikaitkan dengan gereja. Kalaupun 
dikatakan benar secara umum bahwa Roh Kudus selalu dibahas 
dalam keterkaitan topik doktrinal diatas hal ini tidak salah. Namun 
jangan pula dilupakan bahwa dalam sejarah gereja, doktrin khusus 
tentang Roh Kudus pun mendapat tempat tersendiri dalam karya 
klasik dari Athanasius, Cyril dari Alexandria, dan Basil yang 
Agung. (hal. 19, 20). 

 
Apa yang menarik dari buku ini adalah Kärkkäinen 

memberikan catatan ringkasan pemikiran ekumenis yang ekslusif 
dari Pneumatologi Patristik dari Kristen Ortodoks, Bapa-Bapa 
gereja Barat, Reformasi, Gerakan Pentakosta dan sarjana 
Pneumatologi modern.  Dengan perkataan lain, buku ini 
membahas semua pemahaman dasar dari tradisi kristen klasik 
yang mayor dan pemahaman dasar dari teolog-teolog 
kontemporer yang berbicara tentang Roh Kudus, yaitu Moltmann, 
Pannenberg dan Pinnock. Buku ini menawarkan kepada pembaca 
mengenai ulasan pemahaman umum dari Pneumatologi, teologia 
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dan spiritualitas dari Roh kudus dalam ranah teologia 
Internasional.  Artinya, buku ini hanya tepat dipakai sebagai 
pengantar awal dalam studi tentang Roh Kudus dari berbagai 
macam tradisi. Dan pembaca dapat menggali lebih lanjut dari 
setiap pandangan tertentu dalam ulasan singkat pembahasan 
dalam buku ini lebih lanjut dengan merujuk kepada sumber-
sumber utama. 

 
Kärkkäinen membahas Roh Kudus dan bagaimana Roh 

Kudus berkarya dalam perspektif biblika, historis, teologis dan 
Trinitaris. Dia mencoba mengemukakan pandangan dengan 
menghindari bias dari berbagai macam pandangan dimana dia 
berasal.  Akibatnya, dia memfokus bahasannya pada ulasan 
singkat dari semua tradisi dan denominasi yang berbicara tentang 
Roh Kudus.  Kärkkäinen mencatat juga refleksi kedalam berbagai 
macam pendekatan kontekstual seperti teologia pembebasan, 
Feminisme dan Lingkungan hidup. Keunikan dan kekhususan dari 
refleksi dalam arena isu kontemporer yang bersifat global 
menjadikan buku ini demikian unik dari semua buku teologia yang 
membahas tentang Roh Kudus.  Dikatakan dalam sub tema 
bahwa buku ini memakai pendekatan pengalaman yang bersifat 
ekumenis, internasional dan kontekstual. Ekumenis berarti ulasan 
singkat pembahasan menekankan pandangan dari kelompok 
Orthodoks Timur hingga kelompok Karismatik. Perspektif 
internasional memberikan ruang lingkup wilayah pembahasan dari 
perspektif Afrika dan Amerika Latin yang unik dan kontekstual. 

 
Sayangnya buku ini, meskipun mengakui bersifat 

Internasional dan Kärkkäinen sendiri mengakui bahwa ia pernah 
mengajar di Asia (hal.10), namun Kärkkäinen tidak memberikan 
refleksi bagaimana Roh Kudus dialami dalam konteks Asia. 
Bahkan dia tidak menyinggung soal ini dalam kapasitas karya Roh 
Kudus di Eropa dan Amerika. Terlepas dari maksudnya hanya 
membatasi kepada dunia ketiga, namun Kärkkäinen sendiri telah 
memberikan judul dalam sudut pandang Intarnasional dalam sub 
temanya.  Lebih lanjut, Kärkkäinen mengungkapkan penelitiannya 
ini ada dalam perspektif ekumenis. Namun sayang seribu sayang, 
Kärkkäinen luput dalam pembahasannya mengenai tradisi 
Reformed yang berasal dari tradisi Reformasi, Uniknya, Dia hanya 
menyinggung pembahasannya dalam konteks pemahaman dari 
Lutheran yang dipelopori oleh Martin Luther, sebagai cabang dari 
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Reformasi Protestan—atau Kärkkäinen sedang berpikir Lutheran 
sebagai representasi tradisi Reformasi Protestan. Terlepas 
daripada itu semua dia membahas Anabaptis dan kelompok-
kelompok yang menjadi cabangnya. Jadi ketika membaca buku 
ini, penulis tidak menemukan ulasan singkat dalam pendekatan 
historis yang menyeluruh dalam pembahasannya. Mungkin hal ini 
diserahkan kepada pembaca untuk mengembangkannya atau 
karena dia berasal dari tradisi ini, maka dia menghindari bias 
dalam pembahasannya. Yang jelas, hanya Kärkkäinen yang 
mengetahui alasannya mengapa dia tidak membahas satu bagian 
khusus dalam tradisi Protestan ini.  

 
Terlepas dari semua hal diatas, dengan bahasa yang lugas 

dan mudah dipahami, buku ini sangat baik dibaca sebagai 
pengantar dalam pemahaman tentang Roh Kudus oleh para 
mahasiswa teologia dan mereka yang rindu dalam pencarian dan 
petualangan ilmu untuk memahami pribadi dan karya Roh Kudus 
dalam relasi dengan pengalaman spiritualitas orang percaya. 
Setiap pembaca akan dibawa untuk menghargai tradisi dan 
denominasi kristen yang luas tanpa terkurung dalam fanatisme 
sempit tradisi dan denominasi sendiri. Dan setiap kekayaan yang  
nyata dari karya kosmis Roh Kudus membuat setiap orang tunduk 
dan memuji Allah Tritunggal dan merayakan semua itu sebagai 
kekayaan yang memperkaya spiritualitas kristen secara 
menyeluruh.  

 
Spiritus Sanctus Vinculum Caritatis! 

 
Mariani Febriana Lere Dawa 
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