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Catatan Redaksi 
 

ada masa lalu orang tua selalu mengingatkan anaknya ketika mereka 
keluar dari tanah kelahirannya untuk merantau guna mencari 

pekerjaan dan perbaikan dalam kehidupan ekonomi keluarga yang lebih 
baik. Nasehat yang mereka selalu berikan seringkali diungkapkan dalam 
sebuah peribahasa, ―Kalau sudah berhasil dalam perjalanan, jangan jadi 
orang seperti kacang yang lupa kulitnya.‖ Artinya jangan sampai tingkat 
kehidupan yang sudah lebih baik membuat orang terjebak dalam 
kepuasan diri sendiri dan lupa dari mana dia berasal. Memang tidak 
melupakan dari mana kita berasal akan menolong kita membangun jati diri 
dan identitas diri sebagai manusia, jikalau seseorang sudah memahami 
dan menemukan apa arti kehidupan itu. Kehidupan manusia memang ada 
dalam ruang waktu masa lalu, masa kini dan masa depan. Melupakan 
entah masa lalu, masa kini atau masa depan adalah sama saja 
menyangkali satu bagian dari keutuhan waktu kehidupan yang menjadikan 
kita sebagai manusia. Akibatnya manusia akan menjadi tidak manusiawi, 
berlagak sombong dan tidak lagi bertindak dan bersikap sebagaimana 
seharusnya yang harus dia tunjukkan. 
 

Demikian juga dalam kehidupan iman, kehidupan iman dapat 
diumpamakan seperti hal diatas. Ketika orang Israel berada di tanah 
Perjanjian, mereka selalu diingatkan jangan sampai mereka lupa akan 
perbuatan-perbuatan Allah dimasa lampau yang telah melepaskan 
mereka dari perbudakan. Mereka harus ingat bahwa dahulunya mereka 
adalah budak, namun sekarang menjadi orang yang merdeka. Dalam 
kemerdekaan hari ini mereka harus melakukan dengan ucapan syukur 
apa yang dikendaki oleh Allah dengan mengingat siapa mereka 
sebelumnya. Dan tindakan hari ini menolong mereka untuk berjalan 
kemasa depan sebagai umat Allah yang dipanggil keluar untuk menjadi 
terang bagi bangsa-bangsa. Gereja adalah Israel rohani yang berjalan 
dalam kesatuan waktu yang panjang baik dengan masa lalu, masa kini 
dan masa depan hingga menuju gereja yang menang (triumphant). Dalam 
hal inilah kita mengingat jati diri kita sehingga kita tidak dengan gampang 
melepaskan hakekat diri kita yang utuh sebagai gereja. 

 

P 
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Dalam edisi jurnal kali ini kita diajak untuk berpikir serius tentang 
suatu perjalan kehidupan dari gereja. Perjalanan yang didasarkan kepada 
Kitab Suci sebagai dasar dan petunjuk bagi gereja yang dituangkan dalan 
kredo dan konfesi, bagaimana menyelami Kitab Suci itu dalam makna 
suatu bahasa dan juga menyelami arti dari suatu Kitab, khususnya Kitab 
Amsal; menyelami arti dari suatu bangsa yang menjadi milik Tuhan dalam 
penulusuran historis dan menyelami diri kita sebagai gereja hari ini, agar 
tetap waspada dengan pengaruh zaman yang sangat marak dengan 
kebiasaan perselingkuhan. Bergerak dari Kitab Suci, kredo dan konfesi 
serta realita praktis hari ini, kiranya edisi kali ini menjadi berkat untuk 
memperkaya wawasan pengetahuan dan kehidupan iman kita. Selamat 
Paskah dan selamat bangkit dari cara hidup lama menuju kepada cara 
hidup yang baru dan benar. 

 
Prompte et sincere in opere Domine! 

 
                                                                                                               

Redaksi JTA  



JTA 9/16 (Maret 2007) 3-25 

3 

TINJAUAN PASTORAL KASUS PERSELINGKUHAN 
 
 

 Agung Gunawan 
 

”Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan 
dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur…” Ibrani 13:4 

 
PENDAHULUAN 

  
erselingkuhan merupakan fenomena yang sedang marak dalam 
masyarakat kita hari ini. Dalam era globalisasi ini perselingkuhan juga 

sudah menglobal. Dalam era paska modern ini kita hidup ditengah-tengah 
masyarakat yang serba permisif. Perselingkuhan yang dahulu dianggap 
tabu dan melanggar norma dalam kehidupan keluarga dan masyarakat 
kini dianggap sebagai sesuatu yang biasa bahkan apabila ada seseorang 
yang tidak melakukan perselingkuhan maka dianggap ketinggalan zaman 
atau tidak up to date. Perselingkuhan bukan monopoli kaum adam saja, 
namun juga dilakukan oleh kaum hawa. Emansipasi perempuan bukan 
hanya terbatas pada hak-hak perempuan untuk mendapatkan perlakuan 
yang setara dan sederajat dengan kaum laki-laki, namun meluas kepada 
persamaan hak untuk mempraktekkan perselingkuhan. Memang 
persentasi perselingkuhan yang dilakukan oleh kaum perempuan lebih 
sedikit dibandingkan kaum laki-laki, dan juga agak lebih tertutup 
dibandingkan dengan yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Perselingkuhan 
kaum perempuan cukup banyak terjadi dikota-kota besar, sedangkan 
perselingkuhan yang dilakukan oleh kaum laki-laki terjadi dimana-mana 
baik dikota besar maupun kota kecil.  

 
Biasanya mereka yang berselingkuhan memegang teguh semboyan 

ATMBII— singkatan istilah dari bahasa Jawa: Asal Tidak Meteng (hamil) 
Berselingkuh Itu Indah. Disini pasangan yang berselingkuh sangat berhati-
hati untuk mencegah agar tidak terjadi kehamilan. Apabila terjadi 
kehamilan, maka mereka kuatir bahwa  perselingkuhan yang mereka 
lakukan akan terbongkar. Selain daripada itu biasanya kaum laki-laki tidak 
menghendaki kehamilan karena apabila suatu hari ia melepas 
selingkuhnya tidak ada tanggungan anak yang harus dipikulnya. Oleh 

P 



JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 

 

4 

sebab itu pasangan perselingkuhan berupaya dengan 1001 macam  cara 
menghindari terjadinya kehamilan didalam perselingkuhan mereka. 

 
Satu hal yang sangat memprihatinkan ialah ternyata perselingkuhan 

juga sudah mengglobal dikalangan orang kristen. Perselingkuhan bukan 
hanya terjadi pada dan dilakukan oleh orang-orang yang belum percaya 
akan tetapi perselingkuhan juga banyak dilakukan oleh orang-orang 
kristen termasuk orang-orang yang aktif terlibat didalam pelayanan seperti 
majelis gereja bahkan hamba Tuhan sekalipun. Ada gembala sidang yang 
terlibat perselingkuhan dengan guru sekolah minggunya. Ada pendeta 
yang berselingkuh dengan sekretaris gereja. Ada majelis yang 
berselingkuh dengan mahasiswa theologia yang sedang praktek dan 
masih banyak kasus-kasus yang lainnya. 

 
Perselingkuhan adalah masalah serius yang dihadapi oleh gereja 

hari ini. Untuk itu gereja perlu waspada dan berhati-hati agar jemaatnya 
tidak terkontaminasi oleh racun perselingkuhan. Untuk itu pemahaman 
yang benar tentang perselingkuhan serta dinamikanya perlu diberikan 
oleh gereja kepada jemaatnya. Oleh sebab itu tulisan ini diharapkan dapat 
menjadi acuan bagi pemimpin gereja untuk dapat memberikan penjelasan 
dan pengertian, serta pemahaman yang benar tentang perselingkuhan 
kepada jemaat yang dilayani. Dengan demikian jemaat dapat dihindarkan 
dari gelombang pengaruh perselingkuhan yang semakin hari semakin 
dahsyat menerpa keluarga-keluarga.  

 
PENYEBAB PERSELINGKUHAN 

 
Didalam memberikan pemahaman yang benar tentang 

perselingkuhan pertama-tama pemimpin gereja perlu memaparkan apa 
saja penyebab terjadinya perselingkuhan. Jemaat perlu mengetahui 
tentang penyebab yang dapat menjadi pemicu terjadinya perselingkuhan 
agar mereka dapat menghindarinya. Sebenarnya ada banyak faktor yang 
dapat memicu api perselingkuhan didalam sebuah keluarga. Didalam 
tulisan ini akan diangkat dua penyebab yang seringkali menjadi penyebab-
penyebab primer atau utama terjadinya perselingkuhan. Dengan 
pemahaman ini, hamba Tuhan diharapkan dapat memberikan arahan dan 
tuntunan agar pasangan suami istri yang dilayani mengerti serta 
menghindari bahaya-bahaya yang bisa membawa mereka masuk kedalam 
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suatu malapetaka besar bagi keluarga yang mereka miliki, yaitu 
perselingkuhan.  

 
Relasi Yang Tidak Harmonis  

 
Banyak perselingkuhan terjadi pada pasangan suami-istri yang tidak 

memiliki hubungan yang harmonis. Pasangan suami istri yang tidak 
memiliki keharmonisan akan menyebabkan tidak adanya kedamaian 
didalam keluarganya. Didalam keluarga yang tidak harmonis biasanya 
ditandai dengan terjadinya percekcokan, pertengkaran, umpatan, teriakan, 
piring terbang, hp terbang, pintu dibanting dan bahkan kaki atau tangan 
terbang kearah pasangannya setiap hari. Menyakiti dan disakiti akan 
menjadi makanan sehari hari pasangan suami istri yang tidak harmonis.  

 
Hubungan yang tidak harmonis juga bisa dilihat dengan tidak 

adanya komunikasi yang sehat antara suami istri. Suami istri walaupun 
hidup serumah namun mereka merasa seperti orang asing. Mereka tidak 
pernah berbicara, tidak mau melihat bahkan tidak ingin menyentuh dan 
disentuh oleh pasangannya. Suami istri yang tidak harmonis mengangap 
bahwa pasangannya seperti mahluk yang menyeramkan dan berbahaya 
yang harus dihindari.  Selain daripada itu hubungan yang tidak harmonis 
ditandai dengan berubahnya rumah menjadi kebun binatang. Suami atau 
istri tidak lagi memanggil pasangannya dengan kata-kata manis dan 
sedap didengar, namun mengganti nama pasangannya dengan nama 
binatang seperti anjing, babi, monyet, dll. 

 
Dari pemaparan diatas sangatlah jelas bahwa hubungan yang tidak 

harmonis akan menciptakan suasana rumahtangga yang tidak kondusif. 
Akibatnya tidak ada damai didalam pikiran dan hati pasangan suami istri. 
Kebosanan,  kemarahan, dan kebencian akan menguasai hidup pasangan 
suami-istri. Kalau hal ini terjadi tiap hari maka rumah serasa menjadi 
seperti neraka. Siapa yang betah tinggal didalam rumah yang seperti itu? 
Sebagai jalan keluar akhirnya suami atau istri akan mencari laki-laki atau 
perempuan lain yang dapat memberi ketenangan dan keteduhan hati. 
Disinilah awal episode sebuah drama perselingkuhan dimulai.  

 
Bagaimana caranya menciptakan hungan yang harmonis diantara 

suami istri? Apa yang harus diupayakan oleh suami istri yang memiliki 
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hubungan yang tidak harmonis sehingga perselingkuhan dapat dicegah 
dan tidak terjadi? Ada beberapa unsur penting yang perlu diusahakan dan 
diupayakan dengan serius untuk dimiliki oleh pasangan suami istri agar 
relasi mereka tidak mengalami gangguan tapi tetap harmonis. 

 
KETENTRAMAN 

 
Ketentraman perlu diupayakan untuk hadir didalam kehidupan 

sebuah keluarga agar hubungan suami istri tidak mengalami distorsi yang 
berujung pada perselingkuhan. Setiap manusia mendambakan dan 
merindukan adanya perasaan tentram dan nyaman didalam dirinya. 
Demikian halnya didalam kehidupan keluarga. Oleh sebab itu ketentraman 
didalam kehidupan keluarga harus diciptakan dan dijaga sedemikian rupa 
sehingga keluarga akan menjadi sebuah tempat yang menyenangkan 
(home sweet home) bagi pasangan suami istri. Apabila hal ini terwujud 
maka suami atau istri akan betah tinggal dirumah dan tidak membutuhkan 
PIL atau WIL untuk mendapatkan ketentraman didalam hidupnya. 
Bagaimana ketentraman dapat diciptakan didalam kehidupan suami istri? 
Paling tidak ada beberapa unsur yang perlu dimiliki dan dilakukan oleh 
pasangan suami-istri untuk bisa menciptakan ketentraman didalam rumah 
tangganya. 

 
Untuk dapat menciptakan ketentraman didalam kehidupan sebuah 

keluarga, pasangan suami-istri harus belajar untuk memperkecil atau 
menyederhanakan masalah atau konflik yang muncul (simplify). 1  
Masalah dan konflik adalah sesuatu yang biasa didalam kehidupan 
manusia termasuk didalam kehidupan keluarga. Konflik tidak perlu ditakuti 
dan tidak usah dihindari. Masalah dan konflik harus dihadapi. Didalam 
menghadapi masalah, pasutri harus berupaya sedemikian rupa sehingga 
masalah yang ada diperkecil agar supaya lebih mudah untuk diselesaikan 
dan jangan tambah diperbesar sehingga akan menjadi konflik yang sulit 
untuk diatasi.  

 
Sebuah falsafah hidup yang berbunyi bahwa ‖kalau kita bisa 

memperkecil masalah mengapa harus memperbesar masalah‖ telah 

                                                 
1 Cleveland McDonald, Creating a Successful Christian Marrige, (Grand Rapids: 

Michigan, Baker Book House, 19759, 186-187. 
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diubah oleh banyak orang termasuk pasangan suami istri menjadi ―kalau 
kita bisa memperbesar masalah mengapa harus memperkecil masalah.‖ 
Akibatnya hari ini banyak pasutri yang diperhadapkan pada masalah-
masalah yang pelik yang sebenarnya pada mulanya adalah masalah yang 
sangat sepele. Pasangan suami istri kristen harus mengubah falsafah 
hidup yang salah itu dan kembali kepada falsafah hidup yang benar. 

 
Disini menjaga dan mengendalikan lidah sangat penting. Yakobus 

didalam suratnya kepada jemaat yang dilayani mengingatkan bahwa lidah 
yang kelihatannya kecil namun dapat membangkitkan atau menimbulkan 
masalah yang besar apabila tidak dikontrol (Yakobus 3). Seperti api yang 
mulanya kecil apabila tidak segera dikuasai akan dapat membakar rumah, 
bahkan hutan yang lebat. Seringkali didalam kehidupan pasangan suami 
istri apabila ada masalah kecil yang muncul akan berkembang menjadi 
besar karena mereka tidak berhati-hati didalam memberi tanggapan, 
komentar, penilaian yang tidak dapat diterima dianggap sebagai 
penghakiman bagi pasangannya. Akibatnya pasangannya tidak bisa 
menerima ucapan dan perkataan dari pasangannya yang dinilai 
menyudutkan dan menyalahkan dia. Alhasil masalah akan menjadi 
semakin berkembang dan menjalar kemana-mana. Kalau hal ini terjadi 
maka akan lebih sulit dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk 
menyelesaikannya. Didalam kondisi seperti ini jelas ketentraman tidak 
akan ada didalam keluarga.  

 
Selain daripada itu memahami inti permasalahan yang sebenarnya 

sangat diperlukan agar kita dapat menyederhanakan masalah. Kalau kita 
tahu masalah yang sebenarnya, maka kita akan langsung menuju kepada 
masalah yang ada tanpa berkembang kemana-mana. Seringkali masalah 
yang kecil menjadi pelik dan sulit untuk diselesaikan bahkan menjadi 
berlarut-larut, karena pasangan suami istri tidak tahu apa sebenarnya 
masalah yang mereka hadapi. Oleh sebab itu pasangan suami istri harus 
belajar untuk menemukan masalah inti yang dihadapi serta berupaya 
untuk dapat menyederhanakan masalah yang kecil agar lebih mudah 
diselesaikan.  
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APRESIASI 
   

Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah dihargai dan dihormati 
oleh orang lain. Ketika seseorang dihargai maka ia merasa bahwa dirinya 
memiliki nilai. Sebaliknya apabila seseorang tidak dihargai oleh orang lain, 
maka ia merasa bahwa dirinya tidak memiliki nilai. Akibatnya kekecewaan 
dan kemarahan akan menguasai hidupnya.   

 
Demikian halnya didalam kehidupan suami istri. Ketika suami istri 

mampu saling menghargai, maka mereka akan merasa bernilai bagi 
pasanganya yang pada gilirannya akan menyebabkan terciptanya 
hubungan yang kondusif diantara mereka.  Sebaliknya suami atau istri 
apabila sulit dan tidak mampu untuk memberi apresiasi kepada 
pasangannya, maka mereka merasa bahwa diri mereka tidak memiliki nilai 
dihadapan pasangannya. Akibatnya, hubungan suami istri akan semakin 
hari menjadi semakin jauh. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya terlibat 
perselingkuhan dengan WIL atau PIL yang dirasakan dapat memberikan 
apresiasi baginya.  

 
Saling memberikan dan menunjukkan apresiasi terhadap pasangan 

perlu dikembangkan oleh pasangan suami istri yang mendambakan 
terciptanya keharmonisan didalam kehidupan keluarganya. Bagaimana 
caranya mendemonstrasikan apresiasi terhadap pasangan? Dalam hal ini 
antara perempuan dan laki-laki berbeda. Bagi kaum perempuan, ia akan 
merasa dihargai kalau ia mendapatkan pujian dari suaminya. Perempuan 
sangat mendambakan kata-kata pujian yang keluar dari bibir mulut 
suaminya. Pujian terhadap apa yang telah ia kerjakan bagi suami seperti 
memasak, melakukan pekerjaan rumah, menjaga anak dll. Seorang 
perempuan juga akan merasa dihargai oleh suaminya ketika suaminya 
memuji penampilanya, kecantikkannya, dan pakaiannya. Selain daripada 
itu seorang perempuan juga akan merasa dihargai apabila suaminya 
mengingat hari ulang tahunnya dan memberikan sedikit hadiah kejutan 
dihari istimewa bagi istrinya itu.  

 
Namun sangat disayangkan banyak suami-suami yang tidak mampu 

bahkan tidak mau melakukan apa yang diharapkan oleh istrinya. Bukan 
pujian yang sering diterima oleh istri namun kritikan bahkan kata-kata 
yang menyakitkan dari suaminya. Jangankan memberikan hadiah kejutan 
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kepada istrinya dihari ulang tahun, menelepon dari kantor untuk 
mengucapkan ―happy birthday‖ tidak pernah terjadi karena suaminya tidak 
pernah ingat hari ulang tahun istrinya. Kalau sudah demikian jangan 
mengharap istri dapat menghargai suaminya. Justru sebaliknya istri akan 
selalu mencari-cari dan menciptakan masalah didalam keluarganya. 
Disinilah mulai hubungan suami istri akan menjadi renggang dan semakin 
lama semakin menjauh. Memang hal ini tidaklah mudah bagi setiap laki-
laki karena adanya temperamen yang berbeda-beda. Ada laki-laki yang 
begitu mudah dapat memberikan apresiasi terhadap istrinya bahkan 
kadang berlebihan dan tidak tulus. Namun ada juga laki-laki yang 
mengalami kesulitan untuk melakukan hal ini. Walaupun demikian semua 
suami mau atau tidak mau, suka atau tidak suka harus belajar untuk dapat 
memberikan apresiasi kepada pasangannya akan keharmonisan 
rumahtangga dapat tercipta.  

 
Berbeda dengan kaum perempuan, kaum laki-laki akan merasa 

dihargai apabila ia dibutuhkan oleh pasangannya. Bagi seorang laki-laki 
harga dirinya akan naik ketika ia merasa dibutuhkan oleh seseorang. 
Sebaliknya ia akan merasa menjadi orang yang tidak berguna dan tidak 
berharga apabila ia tidak dibutuhkan. Oleh sebab itu, istri harus berupaya 
untuk dengan tulus dan jujur menunjukkan kepada pasanganya bahwa 
suaminya sangat dibutuhkan dan berarti baginya. Banyak istri yang sudah 
mampu untuk bekerja dan menghasilkan uang untuk menghidupi dan 
mencukupi kebutuhan dirinya merasa tidak membutuhkan lagi suaminya. 
Suaminya dianggap seakan-akan tidak ada walaupun sebenarnya ada. 
Bahkan tidak sedikit istri yang demikian memandang rendah suaminya 
yang mungkin tidak dapat menghasilkan uang sebanyak yang ia hasilkan. 
Kalau hal ini terjadi maka sangat sulit bagi suami untuk menghargai 
istrinya. Alhasil hubungan suami istri akan terganggu dan keharmonisan 
rumah tangga akan terkikis.  

 
Oleh sebab itu saling memberikan apresiasi antara suami dan istri 

hukumnya adalah wajib, apabila pasangan suami istri mendambakan 
memiliki keharmonisan didalam keluarga yang ditandai dengan 
terciptanya hubungan yang sehat antara suami istri. Kalau hal ini terwujud 
didalam kehidupan pasangan suami istri, maka tidak akan ada celah untuk 
perselingkuhan masuk kedalam sebuah keluarga.  
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KEMESRAAN 
 

Unsur ketiga yang dibutuhkan untuk menciptakan keharmonisan 
antara suami-istri adalah kemesraan. Kemesraan bukan hanya ada disaat 
pacaran atau pengantin baru saja, akan tetapi kemesraan harus terus 
dimiliki oleh pasangan suami istri sepanjang hidup pernikahannya. Hari ini 
banyak pasangan suami-istri tidak memiliki keharmonisan diantara 
mereka karena kemesraan diantara mereka telah sirna. Tidak ada lagi 
saat-saat mereka duduk bersanding dengan penuh kemesraan dimana 
ada canda, tawa, saling berbicara dengan manja, saling memandang, dan 
saling menyentuh dengan lembut. Yang ada sekarang suami istri yang 
saling tidak bertegur sapa, tidak mau saling melihat bahkan enggan untuk 
saling menyentuh pasangannya. Kalau hal ini terus terjadi dan dibiarkan 
berlarut-larut maka jelas  hubungan pasangan suami istri akan mengalami 
gangguan yang sangat serius. Tidak adanya kemesraan akan berakibat 
fatal bagi pasangan suami istri yaitu menyebabkan tidak adanya 
keharmonisan didalam kehidupan suami-istri. Akibatnya munculnya 
perselingkuhan tinggal menunggu waktu saja.  

 
Seringkali kesibukkan menjadi kambing hitam penyebab tidak 

adanya kemesraan antara pasangan suami istri. Karena kesibukkan 
masing-masing maka tidak ada lagi waktu bagi mereka untuk duduk 
berdua bercengkrama, bergurau, berpandangan bahkan bersentuhan. 
Masalah utama sebenarnya bukan ada atau tidak adanya waktu, tapi mau 
atau tidak mau menyediakan waktu untuk menjalin kemesraan.  

 
Pilihan sekarang terletak kepada pasangan suami sendiri. Apakah 

pasangan suami istri ingin memiliki keluarga  harmonis yang dapat 
menangkal terjadinya perselingkuhan atau sebaliknya kehilangan 
keharmonisan yang pada gilirannya akan memicu terjadinya 
perselingkuhan? Kalau pasangan saumi istri ingin memiliki dan menikmati 
keharmonisan maka kemesraan yang ada jangan dibiarkan cepat berlalu 
didalam kehidupan keluarga yang mereka jalani. Kemesraan itu perlu 
dipertahankan seumur hidup didalam sebuah pernikahan. 
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DISFUNGSI SEKSUAL 
 

Penyebab kedua yang sering kali menjadi pemantik api asmara 
peselingkuhan bermula dari adanya ketidakpuasan didalam pemenuhan 
kebutuhan biologis antara pasangan suami-istri. Keintiman hubungan seks 
antara suami-istri yang tidak berjalan sebagaimana seharusnya seringkali 
memicu terjadinya perselingkuhan. Seorang suami atau istri yang merasa 
kurang ataupun tidak puas akan kehidupan seks dengan pasangannya 
akan dengan sangat mudah tergoda untuk mencari partner lain yang 
dapat memenuhi kebutuhan seksualnya. Maka mulailah sebuah 
petualangan perselingkuhan dijalaninya.  

 
Banyak pasangan suami istri yang tidak mau peduli tentang 

masalah seks dan menganggapnya sepele. Hal ini mungkin disebabkan 
oleh karena mereka memandang masalah seks, adalah masalah yang 
tabu untuk dibicarakan secara terbuka. Oleh sebab itu, ketika ada 
masalah yang berkaitan dengan masalah seks maka mereka akan 
bungkam seribu bahasa dan tidak mau mempermasalahkannya. Tanpa 
disadari hal ini menyebabkan terganggunya hubungan suami-istri yang 
pada gilirannya berbuntut perselingkuhan. Oleh sebab itu masalah seks 
harus dihadapi secara serius oleh pasangan suami istri. Pasangan suami 
istri harus tahu apa yang menjadi penyebab terjadinya ketidakpuasaan 
seksual dan bagaimana cara mengatasinya. Mengapa pasangan suami 
istri dapat mengalami ketidakpuasan seksual? Paling tidak ada tiga 
penyebab yang seringkali menjadi biang ketidakpuasan kehidupan 
pasangan suami istri yang berakibat terjadinya perselingkuhan.   
 

KURANG PAHAM 
 

Penyebab pertama terjadinya ketidakpuasan seksual didalam 
kehidupan suami istri adalah adanya kekurang pahaman pasangan suami 
istri tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah seksualitas. Banyak 
pasangan yang mengalami gangguan didalam huhungan suami istri 
karena mereka tidak tahu bagaimana seharusnya melakukan hubungan 
seks yang baik dan sehat. Sebagai akibatnya, hubungan seks yang 
mereka lakukan berjalan hambar dan membosankan, sehingga 
menimbulkan ketidakpuasan diantara mereka. 
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Sebenarnya hal ini tidak perlu menjadi masalah yang besar yang 
berakhir dengan perselingkuhan kalau masing-masing pasangan mau 
membuka diri untuk belajar tentang seks yang sehat dan benar. Bukanlah 
merupakan sesuatu yang tabu atau berdosa kalau pasangan suami istri 
membaca dan belajar dari buku-buku yang berkaitan dengan edukasi 
seksual. Ada banyak buku-buku termasuk yang ditulis oleh penulis kristen 
mengajarkan tentang bagaimana menciptakan kehidupan seks yang 
benar dan sehat. Dengan membaca, pasangan suami istri akan lebih 
memahami tentang bagaimana melakukan hubungan seks yang bisa 
saling memuaskan. Hal itu termasuk persiapan, pemanasan, 
persetubuhan dan penutupan didalam kegiatan seksual suami-istri. 
Setelah membaca dan mempelajari buku-buku tersebut maka pasangan 
suami istri perlu secara terbuka mendiskusikan kekurangan yang mereka 
miliki didalam hubungan seks yang menyebabkan ketidak puasan diantara 
mereka.2 Kemudian masing-masing akan berusaha untuk melakukan 
hubungan seks dengan lebih baik lagi sesuai dengan apa yang telah 
dipelajarinya. Dengan demikian maka akan ada perubahan didalam 
aktifitas seksual suami istri kearah yang lebih hidup, menyenangkan dan 
memuaskan. Apabila hal ini terjadi maka bahaya perselingkuhan pasti 
akan dapat dihindari. 

 
KURANG MAMPU 

 
Penyebab kedua yang menimbulkan ketidakpuasan suami istri 

adalah karena kekurang mampuan pasangan suami istri untuk 
memuaskan pasangannya. Mereka sebenarnya tahu bagaimana 
melakukan hubungan seksual yang baik dan sehat namun mereka 
terhalang untuk melakukannya karena adanya ketidak mampuan salah 
satu dari pasangan memenuhi kewajibannya baik sebagai istri maupun 
sebagai suami. Istilah nafsu besar  tenaga kurang adalah sangat pas 
menggambarkan kondisi pasangan suami istri seperti ini.  Adanya 
gangguan seksual seperti disfungsi ereksi, ejakulasi dini bagi kaum laki-
laki dan frigiditas (kebekuan) bagi kaum perempuan seringkali 
menimbulkan ketidakpuasan seksual bagi pasangan suami istri.3  
  

                                                 
2 Joyce Huggett, Creative Conflict, (Downer Grove:InterVarsity Press, 1984), 162. 
3 Ibid., 294 
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Mengapa gangguan-gangguan seksual diatas bisa terjadi? Ada dua 
kemungkinan yang bisa menjadi penyebabnya. Kemungkinan pertama 
berhubungan dengan masalah fisik. Ada seseorang yang mengalami 
gangguan seksual karena adanya kelainan pada organ vitalnya (penis 
atau vagina) sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 
Apabila ada suami atau istri yang mengalami masalah ini, jangan ragu dan 
malu untuk menghubungi dokter atau seksolog guna mendapat 
pertolongan agar masalah yang ada tidak berlarut-larut dan akan 
menimbulkan ketidakpuasan hubungan suami istri.  
  
 Kemungkinan kedua gangguan seksualitas bisa disebabkan oleh 
karena masalah psikis. Adanya hubungan yang kurang harmonis antara 
suami istri juga bisa menimbulkan gangguan seksual, baik bagi suami 
atau bagi istri. Bagi seorang istri yang jengkel dan benci terhadap 
suaminya yang sering menyakitinya akan mengalami frigiditas atau 
kebekuan ketika akan melayani suaminya, sehingga akan menyebabkan 
ketidakpuasan bagi suaminya. Seorang suami yang jengkel terhadap 
istrinya yang selalu mencari-cari masalah dan mengeluarkan kata-kata 
yang menyinggung harga diri laki-laki akan menyebabkan ia akan 
mengalami disfungsi ereksi sehingga ia tidak akan dapat memuasan 
istrinya. Apabila hal ini dibiarkan terus menerus maka alternatif yang 
dipilih oleh pasangan suami istri untuk mendapatkan kepuasan 
seksualnya adalah dengan mencari PIL atau WIL yang mampu 
memberikan kepuasan yang tidak didapatkan dari pasangannya yang sah. 
Disinilah mulai perselingkuhan terjadi. 
 

Oleh sebab itu apabila ada konflik ataupun masalah diantara suami 
istri jangan dibiarkan berlarut-larut. Perlu ada keterbukaan untuk mencari 
solusi yang terbaik agar hal tersebut tidak berakibat fatal terhadap 
kehidupan intim suami istri yang pada gilirannya akan membawa 
kehancuran bagi kehidupan keluarga yang telah dibangun diatas kasih 
dan kekudusan dihadapan Tuhan. 
 

KURANG AJAR 
 

Penyebab ketiga yang sering menimbulkan ketidak-puasan 
hubungan seksual antara suami istri karena salah satu dari pasangan 
suami istri memiliki tuntutan yang berlebihan terhadap pasangannya 
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didalam melakukan hubungan intim. Hal ini biasanya disebabkan karena 
pada saat belum menikah mereka terbiasa menonton film porno atau 
melakukan hubungan seks dengan pelacur. Didalam film porno, si bintang 
film porno harus siap melakukan berbagai macam gaya yang aneh-aneh, 
tidak wajar bahkan kadang ada yang seperti binatang didalam melakukan 
hubungan seks, sehingga filmnya akan memiliki daya tarik bagi konsumen 
yang akan membeli dan menontonnya. Demikian pula para pelacur akan 
melakukan apa saja asal pelanggannya puas. 

 
Bagi mereka yang sering mengkonsumsi film biru dan pergi 

ketempat pelacuran, ketika mereka menikah mereka mengharapkan 
didalam hubungan seksual, pasangannya dapat memperagakan dan 
mendemonstrasikan gaya-gaya seperti yang dilakukan oleh bintang film 
porno yang pernah ditontonnya atau yang dilakukan oleh pelacur. Kalau 
pasangannya tidak dapat memenuhi harapannya, maka ia akan merasa 
tidak puas dengan pasangannya dan mencari orang lain yang dianggap 
dapat memuaskan keinginannya. Maka disini perselingkuhan terjadi.  

 
Ini adalah suatu sikap yang kurang ajar dan tidak dapat dibenarkan 

didalam kehidupan orang percaya. Memang kita tidak dilarang untuk 
menggunakan bermacam-macam tehnik dan gaya didalam melakukan 
hubungan suami istri agar tidak terjadi gaya monoton yang pada akhirnya 
dapat juga menimbulkan kebosanan. Namun bukan berarti bahwa kita 
boleh menuntut gaya-gaya yang aneh-aneh dan tidak ―manusiawi‖ 
terhadap pasangan kita didalam melakukan hubungan seksual. Kita harus 
ingat bahwa pasangan kita bukan bintang film porno atau pelacur dimana 
mereka mau melakukan apa saja yang penting mereka mendapatkan 
uang. Kita harus menghargai pasangan kita sebagai pemberian Tuhan 
yang sangat berharga dan bernilai, sehingga kita perlu mengasihinya 
bukan mengeksplotasinya sebagai budak nafsu kita. Oleh sebab itu 
dianjurkan untuk kita tidak menonton film porno kalau tidak perlu apalagi 
bagi kaum muda yang belum menikah. Kadang ada pasangan suami istri 
dianjurkan untuk menonton film porno dalam batasan tertentu sebagai 
terapi seksual bagi pasangan suami istri yang mengalami disfungsi 
seksual.  
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DAMPAK PERSELINGKUHAN 
 
 Setelah kita membahas tentang penyebab-penyebab utama 
terjadinya perselingkuhan sekarang kita akan melihat apa akibat negatif 
yang ditimbulkan oleh racun perselingkuhan bagi kehidupan sebuah 
keluarga. Ada banyak dampak dari perselingkuhan yang berbahaya bagi 
hubungan suami istri serta keberlangsungan kehidupan pernikahan 
mereka. Namun dalam tulisan ini kita akan mengangkat dua dampak yang 
sangat amat berbahaya dan mengerikan dari racun perselingkuhan yaitu: 
 

HILANGNYA RASA PERCAYA 
 

Kepercayaan adalah sesuatu yang sangat vital didalam kehidupan 
suami istri.4 Kepercayaan dapat diumpamakan dengan pilar penyangga 
dari sebuah bangunan. Ketika sebuah perselingkuhan yang dilakukan oleh 
seorang suami atau istri diketahui oleh pasangannya, maka dapatlah 
dipastikan bahwa pasangannya tidak ada bisa lagi menaruh kepercayaan 
kepada pasangannya yang berselingkuh. Ketika kepercayaan mulai hilang 
dari pasangan suami  istri maka keluarga akan menjadi seperti bangunan 
yang pilarnya mulai mengalami kerapuhan. Sehingga dengan demikian 
kondisi rumah tersebut sangat menguatirkan dan berbahaya. 
    

Kepercayaan adalah elemen yang sangat vital didalam kehidupan 
pasangan suami istri. Ketika kepercayaan hilang, maka yang muncul 
sekarang diantara suami istri adalah kecurigaan. Suami mencurigai istri 
dan sebaliknya. Tanpa adanya kepercayaan diantara pasangan suami istri  
akan menyebabkan tercipta kehidupan yang penuh prasangka dan saling 
curiga-mencurigai. Hal ini akan menimbulkan pertengkaran. Apabila hal ini 
terus berlangsung, maka suami istri akan hidup didalam kekuatiran dan 
kecemasan tiap-tiap hari. Kalau hal ini dibiarkan maka akan mengganggu 
bahkan merusak tatanan kehidupan keluarga yang penuh dengan 
ketentraman. Sebagai akibatnya, tidak ada lagi ketenangan dan 
kedamaian didalam diri suami atau istri yang pada giliranya akan 
merembet kepada tidak adanya ketentraman dan kedamaian didalam 
kehidupan keluarga mereka. Siapa yang mau hidup didalam keadaan 

                                                 
4 H. Norman Wright, Making Peace With Your Partner, (Waco: Word Books, 1988), 

176. 
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seperti ini terus menerus? Siapa yang dapat bertahan untuk hidup didalam 
kondisi keluarga seperti ini? Tidak ada seorang suami atau istri yang 
mengharapkan hal ini terjadi didalam kehidupan keluarga dan rumah 
tangga mereka.  
  

Oleh sebab itu kepercayaan adalah sebuah kebutuhan yang tidak 
dapat ditawar-tawar dan harus dimiliki untuk pasangan suami istri untuk 
dapat menciptakan sebuah kondisi keluarga yang penuh dengan 
ketentraman. Kepercayaan tidak akan muncul sendiri didalam kehidupan 
suami istri. Kepercayaan perlu ditanam, dipupuk dan dikembangkan oleh 
pasangan suami istri sejak awal pernikahan mereka. Untuk menumbuhkan 
kepercayaan diantara pasangan suami istri yang perlu dihindari adalah 
ketidakjujuran (dusta), ketidak setiaan (mengkhinati), dan kepura-puraan 
(munafik). Kejujuran, kesetiaan dan ketulusan adalah resep terciptanya 
kepercayaan diantara suami-istri. Kepercayaan adalah unsur yang sangat 
penting didalam menciptakan keharmonisan pasangan suami istri. 
Perselingkuhan merusak dan menghancurkan kepercayaan karena 
didalam perselingkuhan ada dusta, pengkhianatan dan kemunafikkan. 
Oleh sebab itu hindarilah perselingkuhan agar kepercayaan tetap ada dan 
tinggal didalam kehidupan pasangan suami istri.  
 

HILANGNYA KASIH 
 

Perselingkuhan dapat menyebabkan masalah yang sangat besar 
dan serius didalam kehidupan pasangan suami istri karena 
perselingkuhan akan mencuri dan melenyapkan kasih diantara pasangan 
suami istri. Kasih merupakan pondasi bagi sebuah keluarga. 
Sebagaimana sebuah rumah akan menjadi kuat dan kokoh apabila 
dibangun diatas pondasi yang kuat dan kokoh, demikian pula sebuah 
keluarga akan kuat dan tangguh apabila dibangun diatas dasar yang kuat 
yaitu kasih. Ketika kasih mulai hilang maka hal itu akan mengancam 
keberlangsungan sebuah kehidupan rumaha tangga. Ketika suami istri 
tidak lagi memiliki kasih maka kehidupan keluarga mereka akan menjadi 
hambar. Ketika pernikahan menjadi hambar maka suami atau istri tidak 
akan dapat melihat sisi positif dari pasangan namun sebaliknya selalu 
menilai pasangannya secara negatif. Seakan-akan tidak ada yang benar 
didalam diri pasangannya. Akibatnya saling menyalahkan dan saling 
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menghakimi akan menjadi makanan pasangan suami istri setiap hari. 
Sampai kapan suami atau istri bisa bertahan didalam relasi seperti ini?    
  
 Ketika kasih mulai sirna didalam kehidupan pasangan suami istri 
maka sebagai gantinya akan muncul kemarahan dan kebencian. 
Kemarahan dan kebencian akan memicu pertengkaran dan konflik yang 
tidak akan pernah dapat berakhir sebelum kasih didapatkan kembali. 
Konflik biasanya akan disertai dengan adanya tindakan kasar dan kata-
kata yang menyakitkan mewarnai kehidupan pasangan suami istri. Siapa 
yang senang dan betah hidup didalam keluarga yang dihiasi oleh konflik 
dan pertengkaran tiap hari?  

 
Selain daripada itu raibnya kasih didalam kehidupan pasangan 

suami istri akan dapat menyebabkan gangguan keintiman diantara 
mereka. Suami istri akan merasakan bahwa pasanganya bukan seperti 
yang dulu lagi sebagai pribadi yang menyenangkan dan mengagumkan. 
Akibatnya maka walaupun mungkin pasangan suami istri masih hidup 
bersama dibawah satu atap namun mereka tidak memiliki  lagi komunikasi 
yang sehat. Suami istri akan menganggap pasangannya seperti orang 
lain, bahkan menjadi musuh. Kalau seperti ini maka dapat dipastikan 
bahwa keruntuhan dan kehancuran keluarga yang dimiliki oleh pasangan 
suami istri yang demikian tinggal menunggu waktu saja.   

   
PELAYANAN PASTORAL 

 
Setelah kita memahami sebab dan akibat dari perselingkuhan maka 

seorang hamba Tuhan didalam gereja juga perlu tahu bagaimana 
memberikan pelayanan pastoral terhadap kasus perselingkuhan ini.  
Pelayanan pastoral untuk kasus perselingkuhan sebenarnya memiliki dua 
sisi yaitu tindakan preventif (pencegahan) dan tindakan kuratif 
(pemulihan). Pencegahan lebih baik dan lebih mudah daripada pemulihan. 
Biasanya apabila perselingkuhan sudah terjadi maka masalahnya akan 
sangat pelik dan sulit untuk dipulihkan. Apalagi kalau perselingkuhan 
sudah sampai pada tahapan dimana hadir seorang anak hasil dari 
perselingkuhan.  

 
Memang dalam kasus perselingkuhan gereja harus tegas kepada 

suami atau istri yang berselingkuh untuk meninggalkan dosanya, namun 
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hal ini membutuhkan proses yang tidak sederhana dan mudah. Dalam hal 
ini dibutuhkan pelayanan konseling yang serius dan panjang agar pada 
akhirnya suami atau istri yang melakukan perselingkuhan disadarkan akan 
dosanya dan bertobat. Setelah bertobat mereka juga perlu dibimbing 
untuk mengambil dan melakukan langkah-langkah yang benar untuk 
melepaskan pasangan selingkuhnya. Jadi pelayan pastoral bagi 
pemulihan kasus perselingkuhan sangat kompleks.    

 
Oleh sebab itu didalam tulisan ini kita hanya fokus kepada 

pelayanan pastoral pada sisi bagaimana mencegah terjadinya 
perselingkuhan didalam kehidupan keluarga kristen. Untuk mencegah 
terjadinya perselingkuhan didalam kehidupan jemaat, maka hamba Tuhan 
didalam gereja harus memberikan pembinaan keluarga kepada pasangan 
yang akan menikah atau pasangan yang sudah menjadi suami istri. 
Jemaat perlu diberi pengetahuan dan pengertian perihal hakekat sebuah 
pernikahan kristen menurut Alkitab yang adalah Firman Allah. Hakaket 
pernikahan kristen yang dikehendaki Allah harus dipahami, dimengerti, 
diamini, serta dijalani oleh pasangan yang suami istri. Ada beberapa 
hakekat penting dari sebuah pernikahan Kristen yang perlu dipaparkan 
dengan jelas kepada pasangan suami istri agar mereka tidak terlibat 
kasus perselingkuhan didalam pernikahan mereka.  

 
PRAKARSA ALLAH (KEJADIAN 2:22) 

 
Keluaga kristen perlu mengerti bahwa pernikahan sebenarnya 

adalah sebuah lembaga yang didirikan oleh Allah sendiri. Ketika Adam 
seorang diri ditaman Eden, Allah merasa kasihan melihat Adam 
mengalami dan merasakan kesepian. Maka Allah berkarya dengan 
menciptakan serta memberikan seorang perempuan yang dinamai Hawa 
sebagai pendamping (istri) untuk  Adam, sehingga Adam tidak sendiri lagi. 
Jadi, Allah sendiri yang mempertemukan Adam dan Hawa sehingga 
mereka keduanya menjadi pasangan suami-istri yang diikat oleh tali 
pernikahan yang sakral dihadapan Allah. Karena pernikahan adalah 
prakarsa Allah, maka penikahan harus sepadan dan selaras dengan 
atribut atau sifat Allah sendiri. 

 
Karena Allah itu kudus, maka pernikahan yang didirikan oleh Allah 

juga harus kudus. Oleh sebab itu, keluarga kristen tidak boleh 
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mencemarkan pernikahan mereka kelak dengan melakukan perzinahan, 
percabulan ataupun perselingkuhan dengan perempuan atau laki-laki 
yang lain. Melanggar kekudusan didalam pernikahan berarti melanggar 
kekudusan Allah. Kalau hal ini terjadi maka pasti akan ada konsekwensi 
yang harus diterima oleh pasangan yang tidak dapat menjaga kekudusan 
pernikahan mereka. 

 
Menyadari bahwa Allah yang mendirikan lembaga pernikahan itu 

setia maka keluarga kristen juga harus mampu menjaga kesetiaan 
diantara mereka. Artinya,  setiap keluarga kristen harus berupaya untuk 
mempertahankan kesetiaan mereka didalam pernikahan yang akan 
mereka jalani. Didalam situasi dan kondisi apapun juga masing-masing 
pribadi dari pasangan suami istri harus memeliharaan kesetiaan terhadap 
pasangannya. Konflik dan masalah yang mungkin akan hadir didalam 
kehidupan rumah tangga mereka tidak boleh menjadi alasan bagi suami 
atau istri untuk tidak setia lagi kepada pasangannya. Janji untuk ‖setia 
dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, kaya maupun miskin, 
susah maupun senang,‖ tidak cukup hanya diucapkan disaat upacara 
pemberkatan nikah digereja, namun harus direalisasikan dan dibuktikan 
didalam kehidupan pasangan suami istri setelah mereka mengucapkan ―I 
do (saya bersedia).‖ Perselingkuhan bertentangan dengan Allah yang 
setia.  Selain daripada itu mengingat pernikahan adalah inisiatif dan 
prakarsa Allah yang adalah kasih maka keluarga kristen harus belajar 
untuk menabur dan menumbuhkan kasih diantara mereka. Kehidupan 
keluarga kristen harus selalu diisi dan dihiasi oleh rajutan benang kasih 
yang sejati. Kasih tidak boleh absen didalam kehidupan suami istri. 
Perselingkuhan adalah pengkhianatan terhadap kasih Allah. 

 
Keluarga kristen juga perlu memahami bahwa pernikahan adalah 

inisiatif dan prakarsa dari Allah yang kekal. Konsekuensinya mereka harus 
dapat mempertahankan pernikahan mereka sampai maut yang 
memisahkan mereka. Apapun permasalahan yang mereka hadapi didalam 
kehidupan keluarga, suami istri harus mampu mempertahankan 
pernikahan mereka. Perceraian bukanlah solusi atau keputusan yang 
dikehendaki dan direstui oleh Allah untuk diambil oleh pasangan suami 
istri Kristen ketika menghadapi badai dan gelombang didalam bahtera 
rumah tangga mereka. Keluarga kristen harus berpegang teguh pada 
prinsip kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa ―apa 
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yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia.‖ 
Perselingkuhan adalah sebuah penyimpangan dari kehendak Allah yang 
kekal bagi sebuah keluarga kristen. Menyadari bahwa pernikahan adalah 
inisiatif dan prakarsa dari Allah sendiri maka pernikahan orang kristen 
harus dipertanggungjawabkan sepenuhnya dihadapan Allah. Pernikahan 
kristen adalah dari Allah, oleh Allah dan untuk kemuliaan Allah selama-
lamanya. Perselingkuhan adalah sebuah pelanggaran dan penyimpangan 
dari atribut Allah dan penyelewengan dari hakekat sebuah pernikahan 
Kristen yang sejati. 

 
PROSES PEMULIHAN (KEJADIAN 2:23) 

 
 Pernikahan kristen adalah juga sebuah proses pemulihan bagi 
pasangan yang terikat didalam tali pernikahan yang diprakarsai oleh Allah. 
Firman Allah dengan begitu gamblang memaparkan bahwa perempuan 
diciptakan atau dibentuk oleh Allah dari tulang rusuk laki-laki. Ada banyak 
tafsiran dan pemahaman tentang makna dari kebenaran ini. Salah satu 
tafsiran yang banyak diterima oleh orang Kristen mengatakan bahwa 
karena perempuan berasal dari tulang rusuk laki-laki maka kedudukan 
perempuan bukan diatas atau dibawah kaum laki-laki namun sederajat. 
Oleh sebab itu istri tidak boleh ―menguasai‖ suaminya (diatas) dan suami 
tidak boleh ―menginjak-injak‖ istrinya (dibawah). Istri adalah pendamping 
bagi suaminya dan suami harus menjadi pelindung bagi istrinya. 
Pemahaman ini cukup baik dan benar. 
 
 Namun ada satu pemahaman yang agak berbeda dengan 
pandangan-pandangan yang ada tentang arti dari penciptaan perempuan 
dari tulang rusuk laki-laki. Pandangan ini meyakini bahwa makna 
sebenarnya dari proses penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki 
adalah berbicara tentang proses pemulihan bagi pasangan suami istri. 
Ketika seorang laki-laki bertemu dengan seorang perempuan dan menjadi 
satu didalam ikatan pernikahan maka sebenarnya laki-laki (suami) telah 
menemukan kembali tulang rusuknya yang hilang (perempuan). Apa yang 
hilang dari laki-laki telah didapatkannya kembali. Disini  berarti bahwa laki-
laki telah mengalami pemulihan. 
 

Sebaliknya bagi perempuan yang berasal dari tulang rusuk laki-laki 
ketika ia menikah maka ia telah menemukan kembali tempat asalnya. 
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Tulang rusuk tersebut tidak lagi mengembara untuk mencari tempat asal 
mulanya. Disini berarti bahwa perempuan juga telah mengalami 
pemulihan. Jadi didalam sebuah pernikahan perempuan memulihkan laki-
laki (suaminya) dan sebaliknya laki-laki memulihkan perempuan (istrinya). 
Allah memang sungguh luar biasa. Allah mempertemukan laki-laki dan 
perempuan didalam pernikahan dengan tujuan untuk saling memulihkan.  

 
Apa kaitannya antara tulang rusuk dengan proses pemulihan bagi 

suami istri? Proses pemulihan dari apa? Bagaimana proses pemulihan itu 
terjadi? Tanpa disadarinya sebenarnya suami-suami atau istri-istri 
dipertemukan dengan pasangannya yang sebenarnya mereka ―benci.‖ 
Maksudnya adalah tanpa disadari mereka menikah dengan orang-orang 
yang mirip dengan orang-orang dimasa yang lalu yang pernah 
menimbulkan kepahitan, kekecewaan, bahkan mungkin luka batin. Orang-
orang yang pernah menyakiti mereka dimasa lalu mungkin bisa orangtua, 
saudara, atau keluarga dekat mereka sendiri. Ketika mereka masih kecil 
mereka tidak bisa atau tidak berani melawan atau membalas perlakuan 
dari orangtua, saudara, keluarga yang memperlakukan kesewenang-
wenangkan terhadap mereka. Akibatnya hal itu menimbulkan dan 
menyebabkan luka batin bagi mereka. Luka batin ini terbawa terus 
didalam diri seorang anak seiring dengan pertumbuhannya, bahkan 
hingga pada saat ia masuk didalam lembaga pernikahan.  

 
Didalam pernikahan apabila suatu saat ketika suami/istri yang 

memiliki luka batin diperlakukan oleh pasangannya mirip seperti yang ia 
pernah alami dari orang-orang yang ia benci dimasa lalunya maka 
sekarang ia berani melawan bahkan bisa membalas perlakuan 
pasangannya. Disinilah proses pemulihan terjadi. Memang proses 
pemulihan seringkali ditandai dengan adanya rasa sakit dan tidak jarang 
disertai dengan munculnya konflik diantara pasangan suami istri. Namun 
hal itu tidak perlu ditakuti atau dihindari karena itu merupakan bagian dan 
tanda awal sebuah proses pemulihan.  

 
Apabila pasangan suami istri mengerti akan kebenaran ini maka 

mereka akan bisa menyadari kondisi dari pasangannya dan bersedia 
menolong memulihkan pasangannya. Suami atau istri yang memiliki 
pengertian tentang hal ini akan dapat memahami, memaklumi serta 
menerima apabila pasangannya berbicara, bersikap atau mungkin 
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bertindak kurang menyenangkan didalam merespon ucapan, sikap atau 
tindakannya yang dirasakan mirip dengan orang-orang dimasa lalu yang 
dibenci. Karena sebenarnya pasangannya sedang merespon ucapan, 
sikap atau tindakannya orang-orang dimasa lalu yang pernah 
menyakitinya. Jadi kelemahan dan kekurangan dari pasangannya jangan 
dan tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan perselingkuhan. Karena 
sebenarnya masalah dan konflik yang ditimbulkan oleh suami atau istri 
didalam sebuah pernikahan adalah sebuah proses pemulihan yang harus 
dipahami dan dijalani oleh pasangan suami istri didalam keluarga kristen. 
 

PROSES PENERIMAAN (KEJADIAN 2:25) 
 

 Pernikahan kristen adalah juga merupakan proses penerimaan 
suami atau istri terhadap pasangannya. Firman Allah mengatakan bahwa 
laki-laki dan perempuan telanjang namun mereka tidak merasa malu. 
Mengapa mereka tidak merasa malu? Karena Adam dan Hawa mau dan 
dapat menerima pasanganya sebagaimana adanya. Ketika ada rasa malu 
muncul berarti disitu ada penolakkan. Ketika ada rasa malu maka akan 
ada permusuhan dan kebencian. Namun ketika ada penerimaan disitu 
rasa malu akan sirna. Ketika ada penerimaan maka disitu permusuhan 
dan kebencian akan berubah menjadi keintiman dan kasih. Adam dan 
Hawa tidak merasa malu dan mereka memiliki keintiman dan kasih karena 
mereka bisa menerima perbedaan diantara mereka.  Salah satu kunci 
keberhasilan dan kebahagiaan dari keluarga yang dikehendaki Allah 
adalah adanya kesediaan pasangan suami istri untuk saling menerima 
perbedaan yang mereka miliki. Laki-laki dan perempuan memang 
diciptakan berbeda. Menerima perbedaan berarti bahwa seorang suami 
tidak boleh memaksakan istrinya untuk menjadi seperti dia didalam hal 
tutur kata, sikap dan tindakan. Demikian halnya istri tidak boleh 
mengharuskan suami untuk memiliki tutur kata, sikap dan tindakan seperti 
dirinya. Setiap pribadi laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah 
secara unik. 

 
Menerima perbedaan berarti suami atau istri bersedia memahami 

dan menerima kekurangan dan keterbatasan dari pasangannya. Tidak 
ada seorangpun didalam dunia ini yang sempurna tak terkecuali pasangan 
kita. Suami atau istri harus belajar mau menerima kekurangan 
pasangannya dengan tanpa memandang rendah mereka. Ketika suami 
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atau istri memiliki harapan yang terlalu tinggi terhadap pasangannya biasa 
akan sulit bagi dia untuk dapat menerima kekurangan dan kelemahan 
pasangannya. Oleh sebab itu suami atau istri janganlah memasang 
harapan yang terlalu tinggi terhadap pasanganya karena pasangannya 
adalah manusia biasa yang tidak lepas dari segala kekurangan, 
kelemahan, dan keterbatasan. Apabila hal ini terjadi maka suami atau istri 
akan mencari orang lain yang dianggap mampu untuk menerima 
kekurangan yang dimilikinya, serta mampu memberikan dukungan bukan 
malah melemahkan dirinya. Dari sinilah perselingkuhan akan mulai terjadi.   

 
Selain daripada itu menerima perbedaan juga berarti adanya 

kerelaan suami atau istri untuk menghargai kelebihan dan keunggulan 
yang dimiliki oleh pasangannya. Suami atau istri harus bisa menerimaan 
kelebihan dan kekuatan yang dimiliki oleh pasangannya dengan tanpa 
merasa tersaingi. Banyak suami yang tidak bisa menerima istrinya yang 
memiliki kelebihan dari dirinya dalam hal mencari uang, talenta, kehidupan 
bermasyarakat, dll. Akibatnya suami yang merasa tersaingi akan 
berusaha untuk  menghambat serta menjatuhkan istrinya yang nampak 
lebih menonjol dalam segala hal dibanding suaminya. Bahkan ada yang 
sampai tega menghabisi hidup istrinya. Demikian juga sebaliknya ada istri-
istri yang tidak bisa menerima kelebihan dan keunggulan yang dimiliki 
oleh suami-suami mereka. Kalau hal ini terjadi maka suami atau istri akan 
mencari perempuan atau laki-laki lain yang dapat menerima dan 
menghargai kelebihan yang dimilikinya. Disinilah perselingkuhan akan 
mulai terjadi.   

 
Penerimaan adalah sesuatu yang sangat vital untuk mencegah 

terjadinya sebuah perselingkuhan. Dimana ada penerimaan disitulah kasih 
akan bersemi, bertumbuh dan berbuah didalam kehidupan sebuah 
keluarga. Ketika ada penerimaaan maka perselingkuhan akan enggan 
untuk mendekat. Oleh sebab itu suami istri harus berupaya untuk bersedia 
menerima pasangannya sebagaimana adanya karena pernikahan kristen 
pada hakekatnya adalah sebuah proses penerimaan .  
 

PENUTUP 
 

Perselingkuhan adalah penyakit dalam masyarakat dan dosa 
dihadapan Allah, karena Allah menghendaki bahwa setiap pasangan 
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suami istri menjaga kekudusan pernikahan mereka. Oleh sebab itu mau 
tidak mau pasangan suami istri Kristen harus berhati-hati dan waspada 
agar tidak jatuh dan terperosok kedalam lubang perselingkuhan. Gereja 
khususnya hamba Tuhan harus mampu membina, melengkapi dan 
membimbing jemaatnya agar mengetahui penyebab terjadinya 
perselingkuhan, sehingga mereka dapat terhindar dari jerat 
perselingkuhan yang mengerikan itu.    

 
Perselingkuhan merupakan duri didalam sebuah rumah tangga 

yang kalau dibiarkan maka lambat laun akan dapat menghancurkan sendi-
sendi didalam sebuah pernikahan. Banyak keluarga-keluarga termasuk 
keluarga kristen yang terancam keberadaannya, dan menuju kepada 
kehancuran yang disebabkan oleh perselingkuhan yang dilakukan oleh 
salah satu dari pasangannnya. Perselingkuhan adalah perzinahan dan 
kalau didalam keluarga terjadi perzinahan, maka keluarga akan berakhir 
dengan penderitaan.5 Keluarga kristen seharusnya dipertahankan untuk 
selamanya karena telah dipersatukan oleh Allah. Banyak yang tidak dapat 
mempertahankan komitmennya karena adanya perselingkuhan. Sebagai 
akibatnya keluarga kristen yang seharusnya menjadi berkat justru 
sebaliknya menjadi batu sandungan. Gereja tempat dimana jemaat yang 
terlibat perselingkuhan beribadah juga akan terkena imbasnya. Akhirnya 
orang akan enggan untuk datang kegereja karena anggotanya yang 
terlibat selingkuh akan menjadi nila setitik yang merusak susu sebelanga.  

 
Oleh sebab itu gereja khususnya hamba-hamba Tuhan harus 

secara aktif untuk menggumuli masalah ini secara serius. Gereja harus 
melakukan upaya-upaya, baik yang bersifat preventif agar jemaatnya tidak 
terlibat didalam masalah yang sangat berbahaya bagi keluarga dan gereja 
ini. Selain daripada itu gereja juga harus bertindak secara kuratif untuk 
menolong dan membimbing sudah terlibat didalam perselingkuhan untuk 
dapat meninggalkan dosanya dan hidup setia terhadap pernikahannya. 
Dengan demikian maka gereja akan memiliki sumbangsih yang besar bagi 
masyarakat didalam mengambil bagian untuk meminimalisir dan jika 
mungkin mengikis habis virus perselingkuhan didalam masyarakat kita.

                                                 
5 Douglas E. Rosenau, A Celebration of Sex (Nashille:Thoomas Nelson Publishers, 

1994), 18 
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SIGNIFIKANSI KREDO DAN KONFESI DALAM  
HIDUP PASTORAL GEREJA 

 
Mariani Febriana Lere Dawa 

 
Pendahuluan 

 
ari ini gereja hadir dan hidup dalam situasi zaman yang tidak lagi 
menempatkan kredo dan konfesi secara proporsional. Berkhof 

menyatakan bahwa pada jaman sekarang banyak orang tidak suka pada 
lambang dan pengakuan dan mereka justru menjunjung tinggi gereja yang 
tidak mempunyai pengakuan iman.1 Memang harus diakui bahwa 
ketidaksukaan gereja atau dengan keras keras dapat dikatakan antipati 
gereja terhadap pengakuan iman dapat disebabkan oleh beberapa hal, 
diantaranya:  
 
1. Gereja menganggap bahwa kredo dan konfesi merendahkan 

kesempurnaan Kitab Suci dalam hidup orang beriman. Kelompok ini 
mengatakan bahwa kredo dan konfesi tidak dibutuhkan lagi karena 
Gereja hanya membutuhkan Kitab Suci saja. Bagi kelompok ini Kredo 
dan konfesi tidak menjawab kebutuhan manusia pada hari ini. 
Akibatnya, kredo dan konfesi dibuang ke dalam ‗tong sampah‖ dan 
dianggap sebagai harta karun yang tidak berharga lagi. Setiap 
pembicaraan soal kredo dan konfesi selalu menimbulkan perdebatan 
sengit, karena dianggap apakah hal itu berguna atau tidak dalam 
hidup gereja. Dalam hal ini posisi kredo dan konfesi dianggap bersifat 
antitetis dengan Kitab Suci.  

 
2. Gereja sudah dipengaruhi oleh wawasan hidup masyarakat yang 

cenderung mementingkan soal-soal yang bersifat eksistensial dan 
pragmatis. Apalagi sekarang gereja hidup dalam masyarakat yang 
permisif terhadap suatu ide. Akibatnya relativisme bertumbuh subur 
dalam soal pengklaiman kebenaran. Apabila kredo dan konfesi 
diadopsi oleh gereja hari ini maka sama saja membiarkan gereja 
terkurung pada masa lampau yang nota bene berbeda dengan kondisi 

                                                 
1 Louis Berkhof,  Teologia Sistematika:Doktrin Gereja, (Jakarta: LRII, 2003), 87.   

H 
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hari ini yang serba permisif. Hal ini disebabkan karena kredo dan 
konfesi memberikan definisi kayakinan iman gereja yang terkesan 
arogan seolah-olah gereja adalah pewaris dari kebenaran yang 
mutlak dan akhirnya kredo dan konfesi dianggap sebagai penyebab 
perpecahan dalam gereja.  

 
Jikalau demikian sikap yang ditunjukkan maka dapat dikatakan 

bahwa zaman ini kurang memiliki kesadaran lagi akan signifikansi sejarah 
dan mengganggap sejarah adalah bagian dari produk masa lampau yang 
tidak berkaitan dengan kehidupan manusia pada hari ini dan kedepan. 
Adalah suatu hal yang sangat tidak bijaksana jikalau Gereja hari ini 
bersikap pragmatis terhadap kredo dan konfesi dan mengatakan bahwa 
kredo dan konfesi adalah produk masa lalu yang tidak berkaitan dengan 
hidup gereja hari ini. Lebih naif lagi jikalau gereja mengatakan bahwa 
rumusan kredo dan konfesi terlalu ―memusingkan‖ kepala, sehingga tidak 
perlu dibahas kembali. Akhirnya gereja mengambil sikap menutup 
pembahasan kredo dan konfesi karena dianggap menimbulkan 
kontroversi dalam hidup gereja. Padahal jikalau diamati dengan seksama, 
meskipun pengakuan iman bisa mengekspresikan perpecahan, namun 
perpecahan itu ada lebih dahulu dan merupakan suatu apriori dari suatu 
pengakuan dan baru pengakuan iman itu muncul. Kenyataannya 
pengakuan iman itu sangat berguna untuk menyatakan gereja yang 
nampak, gereja secara institusi.2 

 
David Wells mengatakan bahwa penolakan gereja terhadap kredo 

dan konfesi merupakan suatu kesombongan modernitas [karena] 
menganggap masa lampau hanya sebagai beban yang mati, sehingga 
inovasi yang dilakukan terus menerus-menerus merupakan satu-satunya 
kunci untuk memperoleh suatu kehidupan yang lebih baik dan kebenaran 
yang lebih kaya.3  

 
Wells berargumentasi bahwa orang-orang modern cenderung 
menganggap suatu kemajuan yang lebih baik dapat diraih dalam 
pengaplikasian kebenaran jikalau manusia menitik beratkan keadaan 

                                                 
2 Berkhof, Teologia Sistimatika: Doktrin Gereja, 87.  
3 David Wells, God in the Waste Land: Allah di Lahan Terbengkalai, (Surabaya: 

Momentum, 2000), hal,  197.  
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pada hari ini demi masa depan. Namun ternyata keadaan ini justru 
melupakan masa lampau. Bagi Wells, hal sedemikian adalah sangat naif 
karena justru orang  modern akan menjadi hancur jikalau dilepaskan dari 
nilai-nilai tradisional masa lampau, laksana kapal yang terombang-ambing 
diatas air pasang. Penulis setuju dengan Wells dan berpikir lanjut bahwa 
fenomena ini, apakah disadari atau tidak oleh gereja, merupakan upaya 
yang berbahaya dalam hidup Gereja, karena Gereja dalam posisi seperti 
ini sedang memotong kontinuitas dirinya sebagai gereja yang am, 
universal dan apostolik dalam perarakan iman gereja sebagai satu tubuh 
Kristus sepanjang zaman.  

 
Kredo yang sebenarnya memberikan ekspresi hubungan yang hidup 

diantara orang kristen hari ini dan para pendahulu mereka justru 
dikesampingkan. Akibatnya orang kristen hari ini tanpa sadar memotong 
jati dirinya yang panjang sebagai bagian dari gereja sepanjang abad, yaitu 
gereja yang tidak tampak yang ada dalam pikiran dan tujuan Allah. 
Kesadaran bahwa kita adalah bagian dari kontinuitas perjalanan panjang 
gereja yang am dan apostolik itu mengajak gereja kembali berpikir ulang 
tentang pentingnya kredo dan konfesi dalam hidup gereja hari ini, 
khususnya dalam pelayanan pastoral gereja dalam zamannya.        

 
Kredo dan konfesi dibuat dengan berbagai macam tujuan dalam 

gereja. Secara etimologis, kata kredo berasal dari bahasa Latin yang 
secara sederhana berarti ―Aku percaya,‖ dan konfessio yang berarti ―Saya 
mengaku.‖ Dua hal ini secara sederhana dapat dikatakan sebagai satu 
pernyataan iman, suatu pengakuan akan kepercayaan pribadi kepada 
Allah. Selanjutnya kredo dan konfesi merupakan suatu pernyataan dari isi 
komitmen pribadi seseorang, suatu deklarasi bukan hanya ‖aku percaya,‖ 
namun juga soal ‖apa yang aku percayai‖.4  ‖Apa yang saya percayai‖ dari 
pernyataan kredo dan konfesi merupakan suatu ekspresi konkrit dari 
pengalaman pribadi. Artinya, apa yang diketahui secara kognitif obyektif 
juga nyata secara experiential subyektif, sehingga kredo dan konfesi 
sebenarnya bukan sekedar pernyataan dogmatis gereja yang kaku dan 
mati, melainkan hidup dalam pengalaman hidup orang percaya juga. 
Dengan ringkas dapat dikatakan bahwa kredo adalah 

                                                 
4 Jack Rogers, Presbyterian Creeds: A Guide to the Book of Confessions, 

(Philadelphia: Westminster Press, 1985), 30.   
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…a confession of faith for public use, or a form of words setting 
forth with authority certain articles of belief, which are regarded by 
the framers as necessary for salvation, or at least for well-being of 
the Christian Church.5 

 
Dalam hal ini kredo dan konfesi merupakan suatu kesaksian dari 

kepercayaan gereja kepada dunia, suatu ringkasan dari doktrin kristen 
yang berguna bagi pengajaran orang percaya dan pernyataan-pernyataan 
yang membentengi orang percaya dari kesalahan-kesalahan standard 
dalam orthodoksi gereja.  Dalam bentuknya, kredo dan konfesi dapat 
merupakan suatu pernyataan yang singkat dan juga dapat dipakai secara 
umum untuk mengajarkan katekisasi sebelum dibaptis.  Dalam bentuk 
pernyataan yang lebih diperluas dan bersifat teologis—konfesi konfesi 
dipakai oleh para pengajar dan pelayan Tuhan—kredo dan konfesi dipakai 
sebagai standar untuk pernyataan doktrin yang umum—khususnya 
konfesi-konfesi dalam periode Reformasi yang bersifat nasional. Konfesi-
konfesi ini justru sebagai tanggapan pastoral gereja diwilayahnya.6    

 
Jikalau kredo dan konfesi ditekankan dalam hidup gereja tidak 

berarti gereja terjebak dalam kredoisme dan konfesioisme dan 
mengabaikan wibawa dan otoritas Kitab Suci. Posisi kredo dan konfesi 
tetap subordinatif kepada Firman Allah yang merupakan norma yang 
mutlak bagi orang percaya. Menyadari pentingnya kredo dan konfesi 
dalam pastoral gereja hari ini maka penulis akan membagi pembahasan 
sebagai berikut: relasi kredo dengan Kitab Suci dan peran historis yang 
panjang dari kredo dan konfesi dalam hidup gereja serta pada akhirnya 
kredo dan konfesi dalam konteks pastoral gereja. 
 
Relasi Kredo dan Konfesi dengan Firman Allah 

 
Penting untuk diketahui bahwa kredo dan konfesi bukanlah 

pernyataan yang terlepas dari kebenaran Kitab Suci. Kredo dan konfesi 
merupakan standard ringkasan dari doktrin Kitab Suci khususnya dari 
gereja yang bertradisi Reformed. Dalam hal ini kredo dan konfesi bersifat 

                                                 
5 Philip Schaff, ed. The Creeds of Christendom with a History and Critical Note, Vol. 

1 ( Grand Rapids: Baker Book House, 1983), 3-4.  
6 Schaff, The Creeds of Christendom, 4.  
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subordinatif terhadap Kitab Suci.  Kredo dan konfesi merupakan suatu 
deklarasi otoritatif gereja dari suatu tradisi interpretasi Kitab Suci yang 
diajarkan dan merupakan ajaran dari makna dan implikasi yang ditarik 
oleh gereja dalam interpretasi teks Kitab Suci, serta menjadi suatu 
kesaksian iman dari para pendahulu gereja kepada generasi selanjutnya. 

 
Secara ringkas dapat dikatakan bahwa kredo dan konfesi 

merupakan pemahaman gereja terhadap pembacaan makna dari Kitab 
Suci dalam perarakan imannya. Artinya, beginilah seharusnya gereja 
membaca dan menerima Kitab Suci. Keseluruhan sejarah dari teologia 
adalah sejarah interpretasi dari teks Kitab Suci, meskipun para teolog 
seringkali tidak menyebutkan referensi teks Kitab Suci. Jadi, kredo dan 
konfesi merupakan catatan interpretasi gereja terhadap Kitab Suci pada 
masa lampau sebagai petunjuk yang baik bagi gereja dalam melakukan 
hermeneutikanya pada hari ini.7 Dan juga Kredo dan konfesi merupakan 
buah dari refleksi gereja terhadap kebenaran yang diwahyukan.8 
 

Nilai dari suatu kredo dan konfesi terletak pada ukuran 
persetujuannya dengan Firman Allah. Dalam hal ini kredo dan konfesi 
merupakan suatu eksposisi yang benar secara relatif dari Firman Allah 
yang dinyatakan dan dapat ditambahkan dengan pengetahuan yang 
berkembang dari gereja, sementara Firman Allah itu tetap infabilitas. 
Dalam konteks perbandingannya dapat dikatakan bahwa Kitab Suci 
adalah dari Allah—meskipun memiliki natur manusia di dalamnya—
sementara kredo dan konfesi adalah jawaban manusia terhadap Firman 
Allah. Kitab Suci adalah norma normans sedangkan kredo dan konfesi 
adalah regula doctrinæ—aturan dari doktrin. Karena itu, Kitab Suci 
memiliki wibawa normatif dan absolut sedangkan kredo dan konfesi 
memiliki wibawa gereja dan bersifat relatif. Dengan perkataan lain, kredo 
dan konfesi merupakan tanggapan pastoral yang dapat terus dibaharui 
dalam pencerminannya dengan norma absolut, yaitu Kita Suci.9  

 

                                                 
7 John H. Leith, Ed. , Creeds of the Churches: A Reader in Christian Doctrine from 

the Bible to the Present, (Louisville: John Knox Press, 1982), pp. 8-9.    
8 Louis Berkhof,  Teologia Sistematika:Doktrin Gereja,  87.   
9 Schaff, The Creeds of Christendom, 7.  
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Meskipun harus diakui bahwa tidak ada hukum dalam Kitab Suci 
yang mengajarkan bahwa kita harus membuat kredo dan konfesi, namun 
kredo dan konfesi pun dibuat oleh gereja dengan melihat justifikasinya 
dari Kitab Suci.10  
1. Panggilan Kitab Suci bagi kesaksian iman secara jelas dan lugas 

dihadapan dunia merupakan suatu prinsip utama bagi terbentuknya 
kredo dan konfesi. Esensi dari tugas kristiani adalah menjadi saksi 
(Kis. 1:8; 10:42; Mat. 28:19-20). Kesaksian ini menuntut suatu 
pendefinisian dari identitas yang sejati yang olehnya orang kristen 
adalah saksi. Tentu saja kita tidak mungkin menyebutkan semua isi 
Kitab Suci dari Kejadian hingga kitab Wahyu dalam kesempatan 
dimana kita harus bersaksi. Lagipula hanya Allah yang dapat 
menembus sampai kedalam hati manusia untuk memastikan iman 
mereka yang sesungguhnya (I Sam. 16:7; Lukas 16:15). Karena itu 
agar orang lain dapat mengetahui pernyataan iman yang kita ucapkan 
secara pribadi, maka kita harus memformulasikan iman itu dalam kata 
dan kalimat. (Band. Roma 10:10). Disini jelas nampak bahwa kredo 
dan konfesi mendefiniskan isi dari pernyataan iman. 

2.  Dalam Perjanjian Baru ada sejumlah doktrin yang dipegang sebagai 
deposito yang sakral dari Allah. Beberapa istilah yang dipakai oleh 
orang kristen mula-mula sebagai pernyataan iman mereka adalah: 
ajaran para rasul (Kis. 2:42); firman kehidupan (Fil. 2;16); standar 
ajaran (Roma 6:17); kata-kata dari iman dan doktrin yang benar (II 
Tim 4:16) serta beberapa kredo yang muncul dalam teks seperti 
Roma 10:9; I Kor. 12;3; dan Fil. 2;11 yang menyebutkan kalimat 
‖Yesus Kristus adalah Tuhan.‖  

3. Dalam catatan Kitab Suci ditemukan bukti bahwa jemaat mula-mula 
memformulasikan kembali kebenaran-kebenaran yang sudah mereka 
ketahui untuk menjamin preservasi dan transmisi iman secara akurat. 
Dalam hal ini Kisah Rasul 15 sebagai locus classicus dari upaya 
preservasi iman yang sejati.  Dalam teks ini gereja dipanggil untuk 
menyatakan kembali ―pembenaran oleh iman‖ dalam respon kepada 
tekanan orang kristen Yahudi yang menuntut sunat dari orang-orang 
non Yahudi yang bertobat (Kisah 15:1).  
 

                                                 
10 Lihat Ralph P.Martin, Worship in the Early Church, (Grand Rapids: Eerdmans, 

2000), pp.53-65.  
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Berdasarkan beberapa contoh diatas dapat dilihat bahwa kredo dan 
konfesi bukanlah ancaman terhadap otoritas dari kitab Suci melainkan 
kredo dan konfesi merupakan penegasan secara definitif dan artikulatif 
dari suatu ajaran atau doktrin sehingga memudahkan orang percaya 
bersaksi tentang kebenaran itu kepada dunia. 

 
Fungsi Kredo dan Konfesi dalam Perjalanan Gereja Sepanjang Abad 

 
Kredo dan konfesi berakar panjang dalam perjalanan sejarah 

gereja. Penegasan dari kredo dan konfesi yang bersumber dari Kitab Suci 
merupakan refleksi historis gereja terhadap penyataan Allah yang 
dinyatakan lewat Kitab Suci.  Hal ini berarti bahwa kredo dan konfesi tidak 
semata dihasilkan karena ada tekanan-tekanan eksternal dan internal dari 
gereja. Gereja akan tetap memiliki kredo dan konfesi meskipun 
seandainya tidak ada ancaman dari para bidah gereja karena iman kristen 
berbicara soal pengakuan yang dituangkan dalam pujian dan ucapan 
syukur mereka kepada Allah yang sudah menyatakan diri. Namun tidak 
dapat disangkali juga bahwa tanpa bidah kredo dan konfesi tidak akan 
diformulasikan sedemikian rapi dan masuk akal, karena ajaran para 
bidahpun menolong gereja untuk memformulasikan ajarannya dengan 
lebih tajam dan lugas.11  Beberapa fungsi dari kredo dan konfesi dalam 
perjalanan gereja sepanjang abad yang patut dicatat adalah:12 
1. Kredo dan konfesi berfungsi sebagai ringkasan definitif dari iman 

Kristen dan yang menyatukan orang percaya satu dengan yang 
lainnya yang sama-sama mengaku kredo dan konfesi tersebut. Orang 
kristen harus dapat memformulasikan apa yang dia percayai dan 
formulasi yang mempermudah orang kristen mengingat dan 
mengatakan apa yang dia percayai dapat ditarik dari kredo dan 
konfesi.  

2. Kredo dan konfesi memberikan norma, standar dan batu penjuru. 
Penekanan yang berlebihan kepada pengalaman dapat menyebabkan 
gereja berjalan kepada titik ekstrim subyektivisme. Kredo dan konfesi 
secara sederhana dapat menolong orang percaya untuk menguji iman 

                                                 
11 Leith, Ed. , Creeds of the Churches: A Reader in Christian Doctrine from the Bible 

to the Present, 9.    
12 William Barclay, The Apostles‟ Creed for Everyman, (New York: Harper & Row 

Publishers), pp. 14-16. Lihat juga Leith, Creeds of the Churches, pp. 8-9. 
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mereka dalam pemikiran gereja sepanjang abad dan secara universal. 
Dalam hal ini, kredo dan konfesi menolong gereja untuk memelihara 
pengajaran iman kristen yang ortodoks. Kredo dan konfesi yang 
terikat erat dalam pengajaran Kitab Suci seharusnya dipertahankan 
dari generasi ke generasi sebagai dasar pemahaman dari kebenaran 
yang fundamental. Kitab Suci memang sangat menekankan agar 
gereja memelihara pengajaran dasar iman ini (II Tim. 1:13; Titus 1;9; 
Yudas 3; Ibrani 13:9). Gereja dalam menjaga dan memelihara ajaran 
ini dilakukan melalui proses interpretasi dan pengaplikasian 
penyataan Allah yang sudah ada. Proses dari interpretasi ini sudah 
melibatkan banyak orang selama berabad-abad untuk 
mensistimatisasikan, mengkompilasikan dan menyebarkan 
kebenaran-kebenaran yang dasariah dari Kitab Suci. Fakta bahwa 
kebenaran Kitab Suci bukanlah interpretasi pribadi merupakan suatu 
prinsip mendasar dari teologia kredo dan konfesi. Rasul Paulus 
mengingatkan agar gereja tidak diselewengkan dengan ajaran-ajaran 
yang sepertinya memikat telinga tetapi jauh dari pengajaran Kitab 
Suci yang sebenarnya (II Kor. 11:3). Karena itu perhatian gereja hari 
ini adalah menjaga elemen-elemen dasar dari iman Kristen dari 
distorsi pengajaran.  Dalam kapasitas fungsi kredo dan konfesi disini, 
pertanyaan dasarnya adalah bukan soal antara Firman Allah dan 
kata-kata manusia, namun antara iman yang diuji dan dibuktikan dari 
tubuh umat Allah secara kolektif dan bukan hikmat semata dari 
keberatan individu. 

3. Kredo dan konfesi berfungsi sebagai standar materi pengajaran dari 
ajaran dan khotbah kristen.  Pemahaman yang bertumbuh dari Kitab 
Suci datang melalui pembacaan Kitab Suci, mensistimatisasikannya, 
mempelajarinya, mendengar penggaliannya melalui khotbah dan 
mengaplikasikannya. Memang Kitab Suci berasal dari Allah karena itu 
memiliki natur ilahi. Namun upaya untuk memahaminya dari manusia. 
Manusia menafsirkannya dalam keharmonisan ajaran dalam Kitab 
Suci. Dalam hal ini kredo dan konfesi merupakan ringkasan ajaran 
yang bersifat menyeluruh dari Kitab Suci yang berguna untuk 
mengajar. Itulah sebabnya dari sisi ini kredo dan konfesi dapat 
menolong gereja untuk mengajarkan jemaat dalam memberikan 
penilaian terhadap ajaran-ajaran baru yang muncul dalam gereja dan 
sekaligus dapat menolong gereja dalam proses interpretasi Kitab Suci 
hari ini. Semakin jelas, singkat dan padat kebenaran itu dinyatakan, 
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maka semakin kecil kemungkinan orang disesatkan dari tipuan ajaran 
yang menyesatkan. Standar ajaran yang dipertahankan dalam gereja 
dapat dilihat dari konteks I Yohanes 4:1 yang mengingatkan orang 
percaya untuk menguji setiap ajaran berkenaan dengan ajaran palsu 
yang telah mencemari gereja (Band. Gal. 1:8-9; II Yoh. 10; Wahyu 
2:2).  

 
Perlu diingat bahwa meskipun fungsi kredo dan konfesi sedemikian, 

namun kredo dan konfesi tetap bersifat subordinatif terhadap Firman Allah 
yang berotoritas. Dalam hal ini kredo dan konfesi memang hanya bersifat 
formula doktrin yang melakukan persuasi terhadap akal. Namun fungsinya 
akan tetap ada jikalau kredo dan konfesi ini juga diwujudkan dalam 
pengalaman hidup kristen sehingga formulasi iman bukan sekedar 
rumusan dogmatis melainkan hidup dalam diri orang percaya. Dilain sisi, 
kredo dan konfesi bersifat subordinatif terhadap Firman Allah dalam 
perjalanan gereja. Artinya tidak ada kredo dan konfesi bersifat finalitas 
dalam dirinya, karena memang kredo dan konfesi dirancang dalam 
konteks pastoral tertentu. Itulah sebabnya dalam hal ini kredo dan konfesi 
dapat diekspresikan kembali dalam kapasitas tertentu dalam bahasa dan 
kategori pemikiran  suatu zaman dimana kredo dan konfesi itu dinyatakan. 
Kredo dan konfesi seringkali diwarnai oleh wawasan berpikir zaman, 
psikologi dan filsafat zaman, yang merupakan tantangan dalam formulasi 
iman kristen.13 Dalam hal ini gereja harus selalu sedia menyatakan apa 
yang dia percayai dalam konteks pengalaman hidup dimana dia hidup dan 
ada. 
  

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa kredo dan konfesi memiliki 
arti tersendiri dalam kehidupan gereja sepanjang perjalanannya. Namun 
demikian harus diingat bahwa subordinasi kredo dan konfesi terhadap 
Firman Allah menjadi acuan penting sehingga bergerak dari arti penting ini 
gereja akan terus siap dibaharui dalam ekspresi imannya jikalau ekspresi 
iman itu ternyata tidak selaras dengan pernyataan yang tertulis dalam 
Kitab Suci (Ekklesia semper reformata semper reformanda). Disisi lain, 
kredo dan konfesi dapat dikatakan sebagai tanggapan pastoral gereja 
terhadap situasi gereja pada zamannya sehingga memudahkan orang 

                                                 
13 Barclay, The Apostles‟ Creed for Everyman, p. 16; Schaff, The Creeds of 

Christendom, 4. 
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percaya memformulasikan imannya secara definitif. Berkaitan dengan 
tanggapan pastoral gereja, maka dibawah ini akan dilihat fungsi kredo 
dalam pastoral gereja hari ini 
 
Kredo dan Konfesi dalam Konteks Pastoral Gereja  
 

Kredo dan konfesi merupakan pernyataan iman dari gereja pada 
masa lalu. Kredo dan konfesi merupakan pernyataan dari gereja dalam 
interpretasi mereka terhadap Kitab Suci. Meskipun itu adalah suara dari 
masa lalu, namun tetap berpengaruh dalam kehidupan gereja selanjutnya. 
Pengaruh yang besar dalam hidup gereja hari ini adalah karena gereja 
ada dalam titik nadir pengaruh sekularisme dan berbagai isme zaman  
yang secara jelas mempengaruhi pelayanan pastoral gereja. Gereja yang 
ada dalam persimpangan ini seharusnya berpikir dengan serius sehingga 
Gereja tidak kehilagan pegangan dengan melupakan suara dari para 
Bapa Gereja yang telah berbicara pada masa lampau. Gereja 
kontemporer, menurut Wells,14 berusaha untuk menyuarakan hikmatnya 
sendiri dengan memotong suara dan pengalaman masa lampau. 
Akibatnya  gereja mengabaikan teologia dalam gereja yang justru sangat 
berbahaya. Dalam karya Allah yang satu bagi Gereja, gereja tetap ada 
dalam kontinuitas ajaran dasar Kitab Suci.  

 
Dalam sejarah keselamatan, apa yang telah diajarkan pada masa 

lampau diteruskan hingga hari ini. Jadi kehidupan gereja yang berlanjut 
hingga hari ini dimulai dari masa lalu. Makna dari gereja dan jabatan serta 
tugas dari pelayanan Kristen ditemukan juga pada masa lalu; masa lalu 
yang menyatakan kepada kita bukan hanya secara definitif dalam Kitab 
Suci, namun melalui pengalaman pelayanan gereja yang panjang dengan 
Allah dan Kitab Suci.  Memang kredo dan konfesi adalah produk masa 
lalu. Namun jangan pula dilupakan bahwa produk masa lalu itu menjadi 
saksi dalam hidup gereja hari ini khususnya dalam pelayanan pastoral 
gereja. Berkaitan dengan ini para pelayan Tuhan memiliki tanggung jawab 
penting untuk menyuarakan suara dan nasehat gereja pada masa lampau 
tersebut.  Adapun signifikansi penting menyuarakan nasehat pada masa 
lampau untuk gereja hari ini adalah sebagai berikut: 

                                                 
14 David Wells, God in the Waste Land: Allah di Lahan Terbengkalai, 197.   
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1.  Kredo dan konfesi hanyalah bagian dari kesaksian yang dilahirkan 
oleh gereja pada masa lalu untuk gereja hari ini agar ajaran ini dapat 
diteruskan. Kredo dan konfesi menyatakan pernyataan iman dalam 
cara yang bersifat akurat, jelas dan berwibawa sebagaimana 
kebenaran itu sudah dipahami dalam pikiran gereja sebelumnya. B.B 
Warfield dalam komentarnya tentang Westminster Standard 
mengatakan bahwa signifikansi dari Westminster Standard sebagai 
kredo dan konfesi ditemukan dalam fakta bahwa secara historis 
konfesi ini merupakan kristalisasi akhir dari elemen-elemen dari 
agama Injili setelah konflik pada Abad ke 16. Selanjutnya berbicara 
secara ilmiah pernyataan imannya sangat singkat, padat dan jelas.15 
Dalam hal ini Warfield hendak mengatakan bahwa dalam pelayanan 
pastoral gereja, kredo dan konfesi berfungsi seperti orang tua yang 
menasehati anaknya dalam melakukan sesuatu; Seolah-olah gereja 
mendengar suatu nasehat, ‖inilah jalannya, lakukanlah itu.‖ 
Seseorang yang dengar-dengaran secara bijak kepada suara ini dan 
belajar dengan tekun dalam jalan itu disebut sebagai orang yang 
bijaksana.   

  
 Seorang pelayan kristen harus memulai dari sini jikalau dia 
berharap mengenal Roh yang berbicara dalam Kitab Suci, 
mengetahui apa yang menjadi tema kunci dalam pengajaran Kitab 
Suci, dan mengetahui apa yang Kitab Suci sungguh-sungguh ajarkan.  
Tanggung jawab utama dari gereja secara khusus para pelayan 
Tuhan adalah sebagai penjaga dari kebenaran dan sebagai 
seseorang yang dipercayakan untuk memberitakan kebenaran itu.16 

                                                 
15  Benjamin B. Warfield, "The Significance of the Westminster Standards as a 

Creed," Selected Shorter Writings of Benjamin B. Warfield, vol. 2 (Nutley, NJ: 
Presbyterian and Reformed, 1973) 660. 

16 Bandingkan Berkhof  dalam Teologia Sistimatika yang menegaskan tentang 
kuasa pelayanan gereja dalam tiga wilayah penting. Menurut Berkhof ada tiga kuasa 
gereja yang didasarkan pada tiga jabatan Kristus, yaitu potestas dogmatica atau 
docendi—tugas gereja adalah menjadi saksi bagi kebenaran terhadap mereka yang 
belum memiliki kebenaran dan saksi atau guru bagi mereka yang sudah mengenal 
kebenaran. Dengan kuasa ini maka gereja memberitakan Firman dan melakukan 
sakramen serta menjaga Firman Tuhan. Gereja juga menyusun formulasi iman untuk 
pengajaran; Potestas gubernans atau ordinans—menjaga keteraturan dalam gereja dan 
menjaga kekudusan dalam gereja dengan mengacu kepada Kanon Kitab Suci dan 
pelaksanaan disiplin gereja; potestas atau ministerium misericordiae—pelayanan gereja 
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Jikalau itu adalah kebenaran yang memerdekakan seseorang, maka 
adalah suatu tugas kudus dari para pelayan Tuhan untuk menguasai 
kebenaran itu dengan duduk sebagai murid dari kredo dan konfesi 
tersebut. 

 
2.   Kredo dan konfesi menyatakan kebenaran tidak hanya yang paling 

akurat dan jelas namun mengungkapkan kebenaran itu dengan brilian 
dan menarik. Kredo dan konfesi menyaksikan penemuan yang luar 
biasa, sukacita keselamatan, dan kekuatan keyakinan yang 
kebenaran nyatakan dalam hati orang percaya, khususnya bagi 
mereka yang menulis kredo dan konfesi ini. Dalam hal ini, kredo dan 
konfesi merupakan penghargaan rohani dan apresiasi terhadap 
kebenaran sebagaimana yang dinyatakan dalam Firman Allah. Untuk 
itulah kredo dan konfesi dipahami dalam tradisi sebagai apresiasi dan 
perayaan dari kekuatan inspirasi rohani yang diberikan.  

 
 Warfield menyarankan bahwa jikalau kita ingin bertumbuh kuat 
dalam kehidupan rohani kita, kita harus membaca kredo dan konfesi lebih 
lanjut setelah kita membaca Kitab Suci.17 Hal ini disebabkan karena 
kebenaran yang sudah dinyatakan secara kaya dan jelas dalam kredo dan 
konfesi bukan merupakan suatu upaya spekulasi metafisika, melainkan 
suatu ungkapan hati secara kognitif dan experiential dari orang percaya. 
Itulah sebabnya kekuatan dan daya tarik yang diungkapkan dalam 
keyakinan gereja melalui kredo dan konfesi ini harus diungkapkan kepada 
generasi selanjutnya, dengan tujuan agar penetrasi kebenaran itu dapat 
diwujudkan secara maksimal dalam diri orang percaya. Jikalau gereja 
sungguh perduli kepada jiwa dan siapa yang mereka layani, maka gereja 
akan mempertimbangkan dengan serius untuk mempelajari kredo dan 
konfesi. Suara dari bapa rohani kita sudah mengungkapkan bukan hanya 
masalah doktrin kristen yang bersifat akaliah belaka, melainkan juga 

                                                                                                              
kepada mereka yang menderita, atau seringkali disebut sebagai pelayanan diakonia 
namun kuasa pelayanan gereja dalam kapasitas kuasa ini lebih luas dari sekedar 
menolong orang miskin karena pelayanan ini adalah ditujukan kepada mereka yang 
berdukacita, menderita dan tekanan dalam hidup agar mereka dapat melihat 
pengharapan dalam Kristus. Lihat Louis Berkhof,  Teologia Sistematika:Doktrin Gereja, 
82-96.   

 
17 Warfield, , "The Significance of the Westminster Standards as a Creed," 661.  
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pengalaman yang mereka miliki tentang kemuliaan, keagungan dan kuasa 
yang membakar dalam hati mereka oleh karena kebenaran itu. 
   
 Kredo dan konfesi merupakan awal dan akhir dari catatan 
pengalaman historis dan catatan bersama dari gereja yang bersaksi 
tentang kebenaran. Jikalau seorang pelayan Tuhan ingin 
mempertahankan doktrin dalam keseimbangan Alkitabiah menghadapi 
penemuan baru dan godaan baru, maka kredo dan konfesi menolong 
gereja untuk mempertimbangkan ajaran tersebut dan menghadapinya 
dalam kekuatan kebenaran Firman Allah yang sudah dimilikinya secara 
ringkas. Setiap zaman memang memiliki pertanyaannya masing-masing 
untuk dijawab dan godaannya tersendiri untuk dihadapi. Karena itu tidak 
diragukan lagi bahwa gereja hari inipun harus merefleksikan Firman Allah 
dalam cara yang aktif untuk menemukan kehendak Allah sehingga dapat 
diungkapkan secara definitif dan artikulatif. Sebagaimana generasi masa 
lalu telah melakukannya bagi kita hari ini, kita juga memiliki tugas yang 
sama bagi generasi masa depan, mewarisi hikmat dan terang yang Tuhan 
sudah nyatakan berdasarkan otoritas dan wibawa Kitab Suci. 
  
 Apakah generasi ini akan memberikan sumbangsihnya dalam 
perjalanan tradisi konfesi gereja tergantung kepada kemauan dari 
generasi hari ini untuk memberikan nasehat dan saran bagi pelayanan 
gereja di masa depan. Saran dan nasehat bisa diberikan dengan baik 
jikalau kita memiliki pemahaman yang benar terhadap ajaran Kitab Suci 
mengenai masalah pastoral yang dihadapi hari ini, dan sekaligus dapat 
menjadi saran dan nasehat terbaik yang dapat diberikan jikalau gereja 
pertama-tama menghargai kebenaran yang sudah diberikan selama 
berabad-abad oleh pendahulunya.  Jikalau bapa-bapa gereja tidak 
berbicara kepada kita viva voce pada hari ini, maka ada bahaya besar 
bahwa kebenaran sepanjang zaman akan diselewengkan dengan apa 
yang disebut oleh Wells sebagai ‖penemuan‖ dari suatu generasi yang 
baru. Dan hal ini justru sudah terjadi dalam gereja hari ini.  
 
 C.S Lewis juga mengingatkan orang percaya dalam konteks perang 
wawasan dunia terhadap apa yang dinamakan baru itu. Yang baru belum 
tentu berguna dan memiliki nilai tinggi. Lewis memang dalam konteks 
pembicaraannya sedang membahas buku kuno secara umum. Namun 
bukankah itu salah satu cara apolegetika Lewis untuk menggiring orang 
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berpikir tentang apa yang dianggap oleh orang modern tentang Kitab Suci 
sebagai kisah yang sudah usang justru tidak usang? Lewis mengajak 
orang berpikir tentang apa yang lama belum tentu ketinggalan zaman dan 
tidak berarti. Justru ‖yang lama‖ itu dapat menjadi standar untuk mengukur 
apa yang ditemukan hari ini, karena yang lama sudah melewati proses 
pengujian waktu.  Dalam hal ini Lewis bisa jadi berbicara juga soal kredo 
dan konfesi secara khusus. Lewis mengatakan: 

 
Every age has its own outlook. It is specially good at seeing certain 
truths and specially liable to make certain mistakes. We all, 
therefore, need the books that will correct the characteristic 
mistakes of our own period. And that means the old books.18 

 
 Wells pun berargumentasi dalam pemahaman yang sama dengan 
Lewis bahwa kebenaran Kristen yang sentral seringkali dibingungkan oleh 
budaya kontemporer yang dominan dan bersifat sekular. Gereja hari ini 
yang sedang berhadapan dengan tantangan hari ini akan mendapatkan 
pemahaman yang benar untuk menghadapai tantangan jikalau gereja 
bercermin dari kebenaran yang sudah diwariskan kepadanya. Disinilah 
letak pentingnya memelihara dan meneruskan ajaran kredo dan konfesi. 
Hal ini bertujuan agar gereja yang sedang berpikir dalam kekiniannya hari 
ini dapat juga belajar dari masa lampau lewat kredo dan konfesi supaya 
gereja dapat merumuskan imannya yang berkesinambungan bagi 
generasi masa depan. Pentingnya kredo dan konfesi dalam pelayanan 
pastoral gereja hari ini adalah kita membutuhkan saran dan nasehat yang 
penting untuk menjalankan bagaimanakah kebenaran itu diajarkan dalam 
hidup gereja dan dihidupi secara benar melalui pelayanan pastoral.  

 
Kesimpulan dan Saran 

 
Orang yang bijak adalah orang yang banyak mendengar dan belajar 

dari pengalaman masa lampau. Kesatuan gereja secara universal 
dimanapun gereja berada mengikat dirinya menjadi satu, sebagai Gereja 
Tuhan yang diutus hadir ke dalam dunia untuk menjadi garam dan terang 
dunia. Kebijakan gereja dalam meneruskan ajarannya adalah dengan 
berani duduk dengan rendah hati untuk belajar dari pengalaman masa 

                                                 
18 C. S. Lewis, God in the Dock, (Grand Rapids: WmB Eerdmans, 1999), 202.  
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lampau. Para saksi iman dan bapa gereja sudah memberikan contoh 
penting bagaimana kebenaran itu diajarkan dalam konteks hidup gereja 
yang beraneka ragam. Sebagaimana mereka yang terdahulu sudah 
belajar mendengar suara pada masa lampau, maka gereja hari inipun 
seharusnya belajar mendengar apa yang sudah dilewati oleh gereja pada 
masa lalu. 
  

Kredo dan konfesi adalah bagian dari suara masa lampau. Jikalau 
kita ingin menilai sesuatu secara obyektif dan menempatkan itu dalam 
perspektif yang seharusnya, maka itu dapat juga ditarik dari suara masa 
lalu, meskipun suara masa lalu pun tetap dibawa dalam penerimaan yang 
kritis. Dan jangan pernah membaca dan menilai sesuatu yang baru jikalau 
kita tidak menempatkan masa lampau itu diantaranya, demikian Lewis 
menasehati manusia modern hari ini.19 Lewis menggambarkan pentingnya 
suara pada masa lampau itu dalam suatu percakapan yang bersifat 
preferensial. Artinya, lebih baik kita mengikuti suatu percakapan dari awal 
agar dapat mempertimbangkan sesuatu dengan lebih baik dari pada 
mengikuti percakapan pada titik akhir dan memutuskan sesuatu. 
Memutuskan sesuatu dengan mengikuti percakapan pada titik akhir 
merupakan suatu kesombongan modernitas ataupun kesombongan purna 
modern jikalau kita meminjam istilah Wells dalam kasus ini. Berkaitan 
dengan hal inilah maka kredo dan konfesi tidak dapat diabaikan dalam 
gereja. Dengan perkataan lain, kredo dan konfesi bukan merupakan suatu 
antitetif melainkan subordinatif terhadap Firman Allah dan  merupakan 
suatu refleksi iman dari perjalanan gereja sepanjang abad.  
  

Memang kredo dan konfesi merupakan tanggapan pastoral gereja 
pada zamannya. Kesetiaan gereja terhadap akar dari dirinya sebenarnya 
harus dijunjung tinggi. Namun hal ini tidak berarti gereja terjebak hanya 
sampai pada pernyataan pergumulan pada masa lampau. Gereja juga 
hadir pada hari ini dan kedepan. Sebagaimana Singgih mengatakan 
bahwa jikalau mau enak maka gereja tidak perlu menyusun sendiri 
pengakuan imannya. Gereja dapat saja mengacu kepada Pengakuan 
Gereja Belanda atau warisan pengakuan tradisi lainnya sehingga dia 

                                                 
19 Lewis, God in the Dock, 201.  
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dapat dikatakan setia pada sumbernya.20 Persoalannya adalah bahwa kita 
bukan masuk dalam loyalitas yang sersifat fanatisme sempit sehingga kita 
harus kembali kepada sumber masa lampau dan seolah-olah kita sedang 
mengembalikan kejayaan masa lampau.  
 

Gereja memang tidak sedang bermimpi dalam negeri utopia 
Reformasi atau gereja mula-mula. Gereja terus berjalan sebagai ecclesia 
viatorum dalam dunia ini untuk menuju kepada kerajaan Allah yang sejati. 
Kesetiaan yang berdasar itu sebenarnya menolong gereja kembali 
mengimplementasikan imannya dalam konteks gereja hari ini dalam 
kesinambungan dirinya dengan masa lampau. Kesetiaan gereja dalam 
meneruskan suara masa lampau ini sebenarnya sekaligus upaya gereja 
menyatakan kuasa dirinya yang sudah dianugerahkan Tuhan secara 
institusional yaitu gereja harus menegakkan kuasa yang dimilikinya yang 
berasal dari Allah dalam kapasitas potestas dogmatica atau docendi. 
Pengabaian pengakuan iman dalam gereja yang nota bene ada dalam 
domain potestas dogmatica menyebabkan gereja tidak lagi menjadi 
seimbang dalam panggilan pelayanannya. Untuk mencapai tujuan 
pengimplementasian iman yang benar dan tanpa terputus dengan masa 
lampau dan sekaligus perwujudan kuasa pelayanan gereja yang 
berimbang maka adalah sangat bijak jikalau gereja juga mau mendengar 
saran dan nasehat gereja yang sudah tertera dalam kredo dan konfesi. 
Dalam hal ini tugas diberikan secara khusus kepada para pelayan Tuhan 
karena kepada merekalah dipercayakan untuk meneruskan pengajaran ini 
kepada jemaat.  
 

Disamping itu gereja hari inipun dalam konteks zaman dimana dia 
hidup dipanggil juga untuk meneruskan nasehat kepada generasi 
selanjutnya. Dengan mengacu kepada kredo dan konfesi, gereja 
menyusun juga refleksi pernyataan imannya dalam dunia hari ini, 
khususnya konfesi ditengah-tengah konteks pergumulan bangsa 
Indonesia dimana gereja diutus hadir didalamnya. Selanjutnya untuk 
dapat menyusun refleksi ini dengan lebih bertanggung jawab, maka kredo 
dan konfesi seharusnya sudah diajarkan dan dapat dipahami oleh gereja 
hari ini supaya gereja mengetahui saran dan nasehat apakah yang sudah 

                                                 
20 Emanuel Gerrit Singgih, Mengantisipasi Masa Depan, (Jakarta: BPK Gunung 

Mulia, 2004), 298.  
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dipercayakan kepadanya hari ini oleh gereja pada masa lampau dan 
saran apakah yang dapat dia berikan bagi gereja di masa depan 
berkenaan dengan perjalanan yang telah dilewati oleh gereja.   

 
Totus Tuus Domine 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
  

 



JTA 9/16 (Maret 2007) 43-70 

42 

RE-ASSESSMENT ON THE TRIBES OF YAHWEH 
 

Sia Kok Sin 
 

 
oland Boer mengungkapkan bahwa dalam dua puluh tahun sesudah 
penerbitannya yang pertama, The Tribes of Yahweh karya Norman K. 

Gottwald telah menjadi teks klasik dalam studi biblika dan dapat 
disejajarkan dengan Wellhausen‘s Prolegomena (1885), Noth‘s 
Uberlieferungsgeschichtliche Studien (1967), Gunkel‘s Die Psalmen 
(1926), Albright‘s From the Stone Age to Christianity (1957) dan Trible‘s 
God and the Rhetoric of Sexuality (1978).1 
 

Bagian pengantar2 dimulai dengan pemaparan Norman K. Gottwald 
tentang Keluaran 1-24 yang menunjuk adanya keterkaitan antara revolusi 
agama dan revolusi sosial. Agama yang baru membuat umat bersikap 
revolusioner dan situasi sosial yang sulit membuat umat untuk terbuka 
terhadap agama yang baru. Ia mengungkapkan upayanya sbb:  

 
I shall attempt to reconstruct the origins and early development of 
that remarkable ancient socioreligiously mutant people who called 
themselves Israel. Such study is necessarily not only a study of 
social totality but a study of radical social change that was also 
liberating social change.3 
 
Ia menetapkan beberapa langkah yang menuntun penyelidikannya 

ini, yaitu pertama, mendapatkan informasi yang paling terpercaya tentang 
munculnya Israel berdasarkan ilmu penyelidikan Alkitab; kedua, 
penggunaan metode ilmu sosial dalam menggambarkan dan 
mengkonsepkan Israel awal sebagai suatu sistem sosial yang total 
berdasarkan informasi yang ada; ketiga, memeriksa hipotesa-hipotesa 

                                                 
1 Roland Boer, ―Introduction: On Re-Reading The Tribes of Yahweh‖,  Tracking „The 

Tribes of Yahweh. On the Trail of a Classic. JSOT Supplement Series 351. Edited by 
Roland Boer (Sheffield: Sheffield Academic Press, 2002), 1. 

2 Norman K. Gottwald, The Tribes of Yahweh (Maryknoll: Orbis Books, 1979), xxi-
xxv. 

3Ibid, xxii. 
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yang ada tentang karakter masyarakat Israel awal baik berdasarkan data-
data Alkitab dan ekstra-Alkitab serta penggunaan analisa antropologis dan 
sosiologis; keempat, penggunaan teori sosial –seperti a structural-
functional model dan historical cultural-material model dalam memahami 
perubahan yang terjadi dengan Israel. 
  
 Gottwald juga mengungkapkan beberapa asumsi dasarnya, yaitu 
pertama, metoda humanistis dan sosiologis sangat berguna dan 
merupakan metode pelengkap dalam meronstruksi perubahan Israel kuno; 
kedua, agama dapat dipahami dengan baik sebagai suatu hubungan 
sosial yang lebih luas; ketiga, perubahan pemikiran dan perilaku 
keagamaan dapat dipahami dengan baik sebagai hubungan sosial dan 
ekonomi yang lebih luas; keempat, agama yang nampak dalam perilaku 
hukum dan bentuk-bentuk simbolis dapat diprediksi dan dinilai ulang 
dengan tolok ukur berdasarkan perubahan hubungan ekonomi dan sosial. 
  
 Dalam bagian ini, Gottwald juga mengungkapkan beberapa 
kesimpulannya, yaitu pertama, Israel awal terbentuk dari orang-orang 
Kanaan yang terpinggirkan dan tertindas; kedua, Israel itu muncul dari 
masyarakat Kanaan sendiri dan bukan dari hasil penyerbuan dan imigrasi; 
ketiga, terbentuknya struktur sosial Israel merupakan suatu proses 
‗retribalisasi‘ yang terencana dan bukannya suatu proses yang terjadi 
begitu saja; keempat, kepercayaan kepada Yahweh merupakan alat 
pengikat dan pemersatu yang sangat penting; kelima, sosiologi 
keagamaan Israel yang berakar pada ‗an historical cultural-material 
understanding of religious symbols and praxis‘  nampak dalam kekhasan 
agama Israel yang gagal dipahami dengan benar oleh ‗gerakan Teologia 
Biblika‘. 
 
 Buku ini disusun dalam beberapa bagian, yaitu bab I berisikan 
pemaparan tujuan dan metoda yang digunakan dalam buku ini; bab II-V 
memaparkan kemungkinan-kemungkinan penyusunan masyarakat Israel 
berdasarkan hasil-hasil penyelidikan selama 2 abad yang dilakukan dalam 
studi Alkitab; bab VI-VII mengungkapkan upaya sinkronis dalam 
menghadirkan pola struktur masyarakat Israel awal; bab VIII-IX 
memaparkan perihal munculnya masyarakat Israel awal diselusuri 
kesinambungan dan ketidaksinambungan dalam kaitan sistem sosio-
ekonomi kelompok-kelompok yang menjadi ‗cikal bakal‘ masyarakat Israel; 
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kelima bab X-XI memaparkan upaya perbandingan agama Israel yang 
paling awal dengan agama Timur Dekat kuno dan penggunaan sosiologi 
agama dalam memahami peranan agama Israel kuno pada waktu itu. 
  
 Selanjutnya Gottwald mengungkapkan hambatan-hambatan untuk 
mendapatkan pemahaman Israel awal yang komprehensif.4 Memang 
banyak ahli yang telah berupaya menyelidiki Israel awal, tetapi 
penyelidikan itu belum menghasilkan suatu pemahaman yang 
komprehensif. Hasil yang kurang maksimal itu disebabkan: pertama, sifat 
sumber-sumber Israel awal dan kedua, keengganan para ahli untuk 
menerima Israel kuno sebagai suatu totalitas sosial. Gottwald 
mengungkapkan bahwa sumber informasi Israel awal adalah dokumen 
keagamaan yang berasal dari era sejarah Israel kemudian, yang 
menghadirkan konsep ideal tentang kesatuan Israel, namun para ahli 
dapat membedakan hal-hal fiktif dan bagian-bagian yang historis. Sumber-
sumber pengetahuan tentang Israel awal yang ambigu dan ‗fragmentary‘ 
menyebabkan para ahli enggan untuk memandang umat Israel sebagai 
totalitas sosial yang hidup.  
 
 Gottwald juga membahas perihal metode pendekatan sosiologis 
yang dapat melengkapi metode pendekatan historis dalam studi Perjanjian 
Lama.5 Ia mengungkapkan:  

 
Historical study of Old Testament will aim at the sequential 
discreteness of Israel‘s experience and the rich variety of its cultural 
products; sociological study of the Old Testament will aim at the 
total structure and function of Israel as a social system in twofold 
form: the structure and function of the human relations in Israelite 
society and the structure and function of the societal values and 
ideas.6 

 
Gottwald berupaya menggunakan segala hasil pelbagai disiplin studi 
Perjanjian Lama – kritik literar, kritik bentuk, sejarah tradisi, sejarah agama 
dan teologi- yang dapat direfleksikan secara sosiologis dalam upaya 

                                                 
4 Gottwald, The Tribes of Yahweh ,  3-7. 
5 Ibid., 8-17. 
6 Ibid., 17. 
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menghasilkan pemahaman ilmiah tentang munculnya Israel secara 
historis dan sosiologis. 
 

Dalam kaitan penilaian terhadap sumber-sumber historis bagi 
penyusunan sejarah Israel awal7 Gottwald berpendapat bahwa Alkitab 
Ibrani (Perjanjian Lama) merupakan sumber utama bagi informasi tentang 
permulaan Israel. Data-data arkeologis merupakan sumber kedua. Ia 
menyadari bahwa sumber dari Alkitab tidak dapat dikatakan historis dalam 
bentuk dan isinya. Dalam kaitan dengan Alkitab ia mengungkapkan: 
1. Adanya jarak waktu (temporal distance) antara peristiwa munculnya 

Israel awal dengan tradisi tertulis. 
2. Tradisi Israel itu merupakan hasil pemenuhan kebutuhan ideologis-

kultus komunitas Israel. 
3. Adanya perubahan substantif dan editorial dalam proses 

pembentukan tradisi itu. 
 
Selanjutnya ia mengungkapkan: ―Our biblical sources for early Israel are 
legendary, cultic-ideological products, wholly comprehensible in their 
formal communal framework, magnificently architectonic in conception and 
execution, and without question rich in sources of information about the 
earliest times.‖8 
  

Dalam tulisan ini Gottwald berfokuskan pada pembentukan sistem 
sosial Israel di Kanaan dalam periode 1250-1000 seb. M.9 Ia berpendapat 
bahwa titik awal yang tepat dalam membahas proses munculnya Israel 
adalah keberadaan Israel di Kanaan. Baginya tradisi patriarkh ataupun 
Musa tidak banyak memberikan data historis dan sosiologis bagi 
pemahaman munculnya Israel, oleh karena kedua tradisi ini merupakan 
karya dari era Israel yang kemudian, walaupun Gottwald tidak menolak 
adanya unsur-unsur historis dalam keduanya.  Ia juga mengungkapkan 
bahwa munculnya Israel sebagai suatu sistem sosial merupakan suatu 
proses yang berlangsung tahap demi tahap, sehingga tidak mungkin 
menunjuk suatu tanggal tertentu sebagai tanggal lahirnya Israel. Gottwald 
mengungkapkan bahwa pada era pra-kerajaan identitas dan kesatuan 

                                                 
7 Gottwald, The Tribes of Yahwe, 25-31. 
8 Ibid., 29-30. 
9 Ibid., 32-44. 
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Israel yang awal merupakan suatu kohesi yang bersifat ideologis dan 
kultus, sedangkan pada era kerajaan kesatuan Israel bersifat politis. 
  
 Selanjutnya Gottwald memberikan ringkasan sumber-sumber 
historis dalam upaya menemukan Israel pra-kerajaan.10 Secara umum ia 
menerima hipotesa dokumen. Ketika sumber-sumber yang lebih besar itu 
diuraikan dalam bagian-bagian yang lebih kecil, Gottwald berpendapat 
bahwa hal itu menjadi tugas kritik bentuk dan tradisi. Ringkasan sumber-
sumber historis yang diberikan oleh Gottwald terdiri dari 16 bentuk utama, 
yaitu Berkat, Nyanyian dan Fabel; Narasi Penaklukan Terpusat; Catatan 
Pendudukan Secara Lokal; Daftar Raja-raja Yang Dikalahkan; Sensus 
Pemimpin Suku dan Militer; Narasi Hakim-hakim ‗Militer‘; Narasi ‗Military 
Virtousi‘; Narasi ‗an Upstart ―King‖ ‘; Catatan Hakim-hakim ‗Non-militer‘; 
Narasi Penempatan Suku; Narasi Pemberian Sanksi Terhadap Suku Yang 
Bersalah; Narasi Peperangan Israel pra-Daud dengan Filistin; Narasi 
Hubungan Israel dengan Penduduk Pribumi; ‗Pastoral ―Idylls‖ ‘; Daftar 
Wilayah, Batas dan Kota; Teks-teks Teofani dan Perjanjian; Hukum 
Apodiktis dan Kasuistis. Gottwald berpendapat bahwa analisa literar dan 
analisa bentuk akan melengkapi analisa historis dan sosiologis.  
  
 Dalam bagian selanjutnya Gottwald memaparkan kerangka 
ideologis-kultus dari sumber-sumber tersebut.11 Ia melihat bahwa adanya 
kecenderungan kultus Israel awal untuk menyatukan umat Israel yang 
beraneka ragam itu melalui penyatuan praktek kultus dan pandangan 
ideologis. Ia memahami ideologi sebagai suatu kepercayaan keagamaan 
yang dipandang dari sudut struktur dan fungsi sosial. Gottwald juga 
melihat praktek-praktek keagamaan Israel sebagai suatu ‗kultus‘. Ia 
mengungkapkan kepercayaan sebagai suatu kultus selalu terkait dengan 
tindakan-tindakan tertentu; mempunyai struktur yang stabil, namun juga 
berubah seiring dengan perubahan konteks; dan mempunyai struktur yang 
berbeda-beda dalam era yang berbeda juga. Gottwald juga menyetujui 
pendapat Noth yang mengungkapkan adanya perkembangan dalam 
proses pembentukan tradisi dari konteks kultus kepada konteks kehidupan 
sekuler. 

                                                 
10 Gottwald, The Tribes of Yahweh, 45-59. 
11 Ibid., 63-125. 



RE-ASSESSMENT ON THE TRIBES OF YAHWEH 

 

47 

Selanjutnya dalam membedah anatomi tradisi ‗sejarah‘ Israel 
(khususnya Pentateukh) Gottwald menggunakan metode Noth dalam 
buku A History of Pentateuchal Traditions di mana tradisi-tradisi itu 
mempunyai tema-tema utama dan tema-tema yang lebih kecil yang saling 
terkait dalam proses pembentukan yang panjang dan kompleks. Gottwald 
memahami tradisi itu terdiri dari tema-tema dasar dan sub-tema di mana 
Israel bersatu sebagai umat Yahweh merupakan kerangka ideologis 
dasar. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembentukan tradisi itu 
merupakan suatu aktivitas yang sadar dan kongkrit dari sistem sosial 
Israel. Ia mengungkapkan adanya dua tiang kembar dari tradisi 
Pentateukh ini, yaitu Pembebasan dari Mesir dan Pimpinan menuju 
Kanaan, yang mana kemudian tema-tema lain, sub-tema dan tradisi 
individu ditambahkan secara bertahap hingga menjadi bentuk dasar 
Pentateukh. Gottwald mengungkapkan bahwa dalam proses 
pembentukan tradisi terjadi proses simbolisasi sosio-historis, khususnya 
ketika sebuah kelompok menjadikan pengalaman historis kelompok lain 
menjadi ‗pengalamannya‘. Proses seperti ini terjadi hingga tersedia ‗a 
comprehensive and immediately appropriable set of common 
understandings for the community of united Israel‘.12 Selanjutnya ia 
membahas dua tema penting dalam kaitan dengan Israel awal, yaitu tema 
Keluaran-Pendudukan dan tema Sinai (Teofani, Perjanjian dan Hukum). 
Tema Keluaran-Pendudukan berkembang menjadi tradisi dalam era 1200-
1100/1075 seb. M. yang berfungsi untuk mengingat karya Yahweh di 
masa lampau dan menjadi ideologi pemersatu umat. Dalam proses 
kemudian tema Teofani-Perjanjian-Hukum ditambahkan sebagai bagian 
tradisi yang berkembang dalam era 1100-1050 seb. M. yang selalu 
mengingatkan bahwa mereka adalah komunitas yang mana Yahweh 
menyatakan Diri-Nya, mengikat perjanjian dengan mereka dan mengajar 
mereka. Di samping itu Gottwald juga menyinggung adanya ‗uncentralized 
traditions‘ seperti berkat bagi suku-suku, nyanyian kemenangan dan kisah 
para hakim. 
  
 Selanjutnya Gottwald membahas sejarah tradisi dan pembentukan 
kitab Yosua dan Hakim-hakim.13 Ia berpendapat bahwa tradisi kitab Yosua 
dan Hakim-hakim  mengungkapkan sejarah Israel pra-kerajaan di Kanaan 

                                                 
12 Gottwald, The Tribes of Yahweh, 86. 
13 Ibid., 129-187. 
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di mana nampak pandangan Deuteronomist yang memaparkan 
pandangan kultis dan teologis bahwa komunitas Israel sebagai umat 
ditentukan untuk menduduki dan memiliki Kanaan sejauh mereka 
mempunyai integritas moral dan kultus. Upaya Deuteronomist ini 
bertujuan untuk memulihkan kembali pengaruh ‗centralized cult‘ dalam era 
kerajaan ini. Dengan munculnya sistem kerajaan ‗the old cult of the 
associated tribes‘ yang sebelumnya memegang posisi utama dalam 
sistem sosio-politis ‗ditantang‘ dengan kultus kerajaan yang baru. Dengan 
bentuk khotbah dan nasihat dalam kitab Ulangan ‗Deuteronomist‘ 
berupaya menjembatani gap antara Israel kuna dan Israel dalam era 
kerajaan. Sedangkan dalam kitab Yosua ‗Deuteronomist‘ mengubah cara 
penyampaiannya menjadi bentuk narasi. Tema ‗Pimpinan ke tanah 
Kanaan‘ merupakan tema dasar kitab Yosua yang menjadi ‗jalan masuk‘ 
bagi kitab Hakim-hakim, Samuel dan Raja-raja. Gottwald juga 
memaparkan adanya beberapa bagian besar tradisi dalam kitab Yosua 
dan Hakim-hakim, seperti ‗a complex of centralized conquest stories‘, ‗a 
complex of localized conquest annals‘, ‗a complex of land allotment 
traditions‘ dan ‗a complex of localized stories of victories led by ―judges‖ 
‘.14 Gottwald mengungkapkan bahwa kisah kemenangan yang ‗localized‘ 
dalam prosesnya didominasi oleh kisah ‗centralized conquest‘, walaupun 
demikian kisah kemenangan yang ‗localized‘ tetap menjadi catatan 
alternatif kisah pendudukan.  
  

Selanjutnya Gottwald membahas beberapa metoda utama 
pendudukan Israel di Kanaan, yaitu metode penaklukan, infiltrasi atau 
imigrasi damai dan pemberontakan.15 Metode penaklukan didasarkan atas 
pendapat bahwa tradisi Alkitab dan bukti-bukti arkeologis tentang 
kehancuran kota-kota Kanaan pada akhir abad 13 seb.M. yang menunjuk 
kepada peranan Israel dalam menaklukkan Kanaan. Gottwald 
berpendapat bahwa kalaupun seseorang menerima metoda penaklukan 
ini Gottwald berpendapat bahwa yang terjadi adalah ‗limited conquest‘ dan 
bukannya ‗total conquest‘. Ia juga mengungkapkan bahwa metode ini 
kurang memperhatikan Israel dalam aspek sosiologisnya, oleh karena 
Israel terbentuk dari hubungan keluarga dan suku yang terjadi secara 
ajaib sebagai komunitas keagamaan. Dalam kaitan dengan metoda 
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infiltrasi atau imigrasi damai ia mengungkapkan bahwa metoda inipun 
perlu dimodifikasi untuk memberi tempat kepada adanya konflik militer 
dalam proses pendudukan ini, walaupun metode ini mulai memperhatikan 
Israel dari aspek sosiologisnya. Gottwald nampaknya lebih condong 
kepada metoda revolusi, karena metode ini memperhatikan segi-segi 
sosiologis Israel, walaupun ia juga mengungkapkan perlunya modifikasi 
dan dasar teori yang lebih memadai. Ia juga menyadari bahwa perlunya 
sintesa baru model pendudukan dari ketiga model yang ada dengan 
memberikan perhatian yang lebih pada aspek sosiologisnya. Gottwald 
memaparkan adanya terkaitan antara model yang tepat dari pendudukan, 
sistem sosial dan tradisi ideologis kultus.16 Ia berpendapat bahwa untuk 
memperoleh pemahaman model pendudukan yang tepat diperlukan 
pemahaman yang tepat tentang tradisi ideologis kultus dan sistem sosial 
yang ada. Dalam upaya menganalisa struktur sosial Israel, Gottwald 
mengungkapkan beberapa pertanyaan dasar, yaitu siapa saja yang 
termasuk orang-orang yang menjadi ‗cikal bakal‘ Israel, bagaimana 
interaksi antar mereka, sehingga terbentuk menjadi satu kesatuan dan 
prinsip apa yang yang menjadi prinsip pemersatu sistem sosial Israel?17 

Dalam upaya mengembangkan suatu model analistik sistem sosial 
Israel pra-kerajaan, Gottwald mengungkapkan: 

 
I shall attempt three things in this part: (1) to develop a model of the 
levels and functions of social organization drawn from the pertinent 
early Israelite traditions, supplemented as necessary by data from 
elsewhere in biblical reports …; (2) to check and clarify this model 
by reference to anthropological and sociological research on tribal 
organization; and (3) to indicate some of the factors involved in 
theorizing about the priorities, directions, and sequences of 
interaction among the organizational levels in a diachronic model of 
the formation of the social system.18 

 
Selanjutnya Gottwald membahas beberapa istilah yang dianggap dapat 
mengungkapkan sistem sosial kesatuan Israel, seperti Israel, orang-orang 
Israel (benē Israel), umat („am), bangsa (gōy), kumpulan (qāhāl), jemaat 

                                                 
16 Gottwald, The Tribes of Yahweh, 220-227. 
17 Ibid., 228-233. 
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(„ēdāh) dan suku bangsa (shivtē) Israel. Gottwald berpendapat bahwa 
istilah suku bangsa (shivtē) Israel merupakan istilah teknis organisasional 
yang paling dekat untuk menggambarkan masyarakat Israel. 

 
Dalam memaparkan organisasi sosial Israel berdasarkan data 

tradisi Alkitab ia memaparkan adanya beberapa tingkatan, seperti:19 
1. Primary Subdivisions of the Social Structure: Tribe 
2. Secondary Subdivisions of the Social Structure: Protective 

Association of Families 
3. Tertiary Subdivisions of the Social Structure: Extended Family 

 
Selanjutnya Gottwald mengulas struktur sosial Israel dalam aspek 

antropologis dan sosiologis.20 Ia menyadari tidak mudahnya menemukan 
suatu istilah yang dapat menggambarkan dengan tepat struktur sosial 
Israel kuna. Ia mengusulkan istilah ‗tribe‘. Gottwald mengungkapkan 
bahwa ‗tribal society‘ merupakan suatu perkembangan dari ‗band society‘. 
‗Band society‘ ditandai dengan kegiatan berburu, pola ekonomi 
pengumpul makanan dan jumlah masyarakat kurang dari 100 orang. 
Sedangkan ‗tribal society‘ merupakan masyarakat pertanian dalam arti 
luas dan jumlah masyarakatnya berkisar ribuan orang. Dalam 
perkembangannya ‗tribal society‘ ini nanti berkembang menjadi sistem 
negara (‗state‘). Membandingkan sistem sosial Israel awal dalam tradisi 
Alkitab dengan penyelidikan antropologis dan sosiologis tentang 
organisasi tribal, Gottwald berpendapat bahwa sistem sosial waktu itu 
bersifat ‗tribal‘ yang telah berkembang dari ‗band society‘ namun belum 
menjadi bentuk negara (‗state‘). Gottwald mengungkapkan dua model 
pembentukan masyarakat Israel, yaitu: ‗A Bottom-Up model‘ dan ‗Top-
Down model‘. Kedua model ini sebenarnya sama dan hanya berbeda dari 
sudut pandangnya saja. Gottwald berpendapat bahwa masyarakat Israel 
terbentuk dari ‗extended families‘ (beth-„āv), ‗protective associations‘ 
(mishpāhāh/‟eleph), ‗tribe‘ (shēvet/matteh) dan ‗confideracy or league‘). 

 
Dalam bagian selanjutnya Gottwald mengevaluasi pendapat Noth 

tentang model ‗Amphictyony‘.21 Ia mengungkapkan: ―Specifically, Noth 
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20 Ibid., 293-341. 
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identified three traits of an amphictyony in Israel about which the biblical 
records are either silent or obscure: (1) a central shrine; (2)  a body of 
amphictyonic officers delegated from the member tribes; (3) a fixed 
twelve-tribe membership.‖22 Ia tidak menyetujui pandangan Noth tentang 
adanya ‗amphictyonic‘ di Israel. Ia berpendapat bahwa memang ada 
kesatuan dari suku-suku Israel dalam era pra-kerajaan, tetapi bukan 
dalam bentuk kesatuan dua belas suku seperti kesatuan ‗amphictyonic‘  

 
Dalam bagian berikutnya Gottwald memaparkan konteks historis-

sosio-politis munculnya Israel awal. Dari hasil penyelidikan sebelumnya 
Gottwald menyimpulkan bahwa Israel adalah ‗an egalitarian, extended-
family, segmentary tribal society with an agricultural-pastoral economic 
base.‘23 Masyarakat Israel ditandai dengan penolakan dan perlawanan 
terhadap segala bentuk dominasi politis dan stratifikasi sosial. Selanjutnya 
Gottwald memaparkan tentang imperialisme Mesir, feudalisme Kanaan 
dan munculnya kekuatan Filistin.24 Kehadiran imperialisme Mesir dan 
feudalisme Kanaan ‗melahirkan‘ kelompok yang ‗tersisih‘ dan ‗oposan‘, 
yaitu „apiru dan ‗kaum tani‘ yang merupakan cikal bakal Israel awal. 
Munculnya Filistin di Kanaan tak lepas dari upaya Mesir dalam 
mempertahankan kontrolnya di Kanaan, namun dalam perkembangannya 
Filistin menjadi kekuatan yang semakin kuat di tengah kekosongan 
kekuasaan setelah Mesir. Dalam perkembangannya timbul perasaan anti 
Filistin yang membawa ―orang Kanaan‖ dan ―Israel‖ semakin dekat.  

 
Gottwald juga membahas tentang ‗pastoral nomadism‘ yang 

dianggapnya tidak tepat untuk menggambarkan model sosio-ekonomi 
Israel awal.25 Ia lebih cenderung kepada ‗transhumant pastoralism‘ dan 
menganggap ‗pastoral nomadism‘ hanya sebagai salah satu model hidup 
yang nampak dalam masyarakat Israel awal. Gottwald berpendapat 
bahwa yang menjadi ketegangan waktu itu adalah ketegangan antara 
‗political domination vs. political decentralization and social stratification 
vs. social egalitarianism, rather than the simplistic and erroneously 

                                                 
22 Gottwald, The Tribes of Yahweh, 348. 
23 Ibid., 389. 
24 Ibid. 391-400, 410-425. 
25 Ibid., 435-463. 
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invoked variables of agriculture vs. pastoralism or of sedentariness vs. 
nomadism.‘26 

 
Selanjutnya Gottwald berpendapat bahwa ― … Israel is most 

appropriately conceveived as an eclectic composite in which various 
underclass and outlaw elements of society joined their diffused antifeudal 
experiences, sentiments, and interests, thereby forming a single 
movement that, through trial and error, became an effective autonomous 
social system.‖27 Dalam bagian pendahuluan bukunya Gottwald 
mengungkapkan kesimpulan yang menolong untuk memahami Israel 
awal: 

 
that early Israel was an eclectic formation of marginal and 
depressed Canaanite people, including  ‗feudalized‘ peasants 
(hupshu), „apiru mercenaries and adventures, transhumant 
pastoralist, tribally organized farmers and pastoral nomads (shosu), 
and probably also itinerant crafstmen and disaffected priests. … that 
Israel was emergent from and a fundamental breach within 
Canaanite society and not an invasion or an immigration from 
without.28 

 
Gottwald juga memberikan keterangan tentang kelompok masyarakat itu. 
Ia menjelaskan tentang hupshu sbb:‖The hupsu were the tillers of the land 
on behalf of the royal or aristocratic owners‖29 dan tentang „apiru sbb: ―The 
one trait that best comprehends all the „apiru appears to be that of the 
outsider status they occupy vis-à-vis the regnant social and political order‖ 
dan biasanya mereka adalah tentara bayaran atau sewaan.30 Ia 
menjelaskan transhumant pastoralist sbb: ―The transhumant pastoralist 
were specialized practioners of animal husbandary who had moved out 
from a farming base to engage at least half year in large-scale herding.‖31 
Dalam kaitan dengan shosu Gottwald mengungkapkan: ―In my view the 
Shosu who fought against the Egyptians must have been a people from 

                                                 
26 Gottwald, The Tribes of Yahweh, 463. 
27 Ibid., 491. 
28 Ibid., xxiii. 
29 Ibid., 481. 
30 Ibid., 401, 404. 
31 Ibid., 476-7. 
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communities in which a large part of the populace was engaged in 
sedentary agriculture. … I am inclined to thinks that many of the groups 
called Shosu were not pastoral nomadic at all, or had no more than a 
minor part of their populace engaged in transhumant pastoralism.‖32 
Dalam proses pembentukan komunitas ini Gottwald mengungkapkan: 

 
In sum, then, I am arguing that the descendants of the Armana Age 
„apiru gained strength in the Palestinian highlands, at first as 
separate bands, increasingly as models for peasants to emulate, 
then as a cultic-sociopolitical-military association of previously 
separate groups (Elohistic Israel), and finally as a greatly espanded 
association of former „apiru, Shosu, peasants, and transhumant 
pastoralists from Canaan and Egypt under the same name Israel, 
but with a new religious identity of Yahwism.33 

 
 Gottwald juga berupaya menanggapi adanya kesan dari tradisi 
Alkitab yang menempatkan orang Kanaan sebagai musuh Yahweh dan 
Israel.34 Ia berpendapat bahwa sulit untuk mendapatkan gambaran utuh 
tentang identitas orang Kanaan itu. Gottwald berpendapat bahwa 
keberadaan Israel itu merupakan suatu perubahan dalam masyarakat 
Kanaan sendiri, sehingga penempatan orang Kanaan sebagai musuh 
tidak dapat dikenakan kepada seluruh orang Kanaan, tetapi lebih kepada 
kelompok pemimpin dan elit masyarakat dalam sistem negara itu. 
Gottwald justru melihat bahwa masyarakat Kanaan dapat dikategorikan 
tiga bagian: pertama, kelompok yang ‗berubah‘ menjadi Israel; kedua, 
kelompok yang netral dan ketiga, kelompok yang menjadi sekutu Israel.35 

 
Selanjutnya Gottwald membahas tentang agama masyarakat 

egaliter yang baru itu.36 Ia berupaya memaparkan hubungan antara sistem 
sosial dan keagamaan Israel awal. Dalam bagian awal ia membahas dan 
menanggapi pendapat beberapa ahli. Gottwald menolak:  
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1. Pendapat John Bright -Israelite Religion Severed from Israel Society- 
yang memisahkan antara agama dengan proses pembentukan sistem 
sosial Israel awal.37 Gottwald mengungkapkan:―Bright isolates the 
―faith‖ of Israel from the process and context of Israel‘s formation as a 
society. … Bright offers an untenable distinction: the social revolution 
of early was not at all unique, but the religion of that social revolution 
was unparaleled.‖38 

2. Pendapat George Mendenhall – Israelite Society Derived from 
Israelite Religion – yang mengungkapkan pengaruh keagamaan 
dalam sistem sosial Israel awal.39 Mendenhall memprioritaskan 
agama dan etika di atas politik.40 Gottwald mengungkapkan: ―The 
paradigm seems to run like this: Whereas in the Near Eastern world at 
large, centralized politics determine social order and religion, in Israel 
religion determines an ethical social order that not only excludes 
centralized politics-i.e., the state-but makes all uses of human power 
potional or immaterial to social order.‖41 

3. Pendapat George Fohrer – Social Influences on “Nonessential” 
Features of Israelite Religion - yang menunjuk kepada pengaruh yang 
tidak mendasar perubahan sistem sosial kepada sistem 
kepercayaan.42 Gottwald menolak pendapat Fohrer, karena pendapat 
ini hanya ―establishes social structural influences that merely affect 
the surface form and not the deep substance of Israelite religion.‖43 
Gottwald berpendapat adanya saling keterkaitan erat antara sistem 

sosial  dengan keagamaan. Dalam memahami hubungan ini Gottwald 
menggunakan metode pendekatan structural-functional. Ia berpendapat 
bahwa metode ini menolong dalam memahami hubungan secara total 
antara segi-segi sosial dan keagamaan Israel. Gottwald memahami 
‗function‘ sebagai ‗the relation of dependence or interdependence between 
two or more variable factors in a field of social action‘.44 Ia berpendapat 
adanya the relation of dependence or interdependence antara Yahwism 
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sebagai kepercayaan dengan kesetaraan (egaliter) sebagai sistem sosio-
politis Israel awal. Hubungan antara Yahwism sebagai kepercayaan dan 
kesetaraan sebagai sistem sosio-politis Israel dapat berupa hubungan 
yang saling menguatkan, melemahkan atau mengubahkan. 
  

Selanjutnya Gottwald memaparkan 3 pendekatan utama dalam 
memahami hubungan antara agama dan masyarakat Israel awal, yaitu 
Durkheim, Max Weber dan Karl Marx.45 Ia memaparkan pandangan 
Durkheim yang mengungkapkan bahwa dalam kaitan dengan agama 
sikap hormat dan tunduk manusia kepada hal-hal yang kudus itu 
mempunyai analogi dengan sikap hormat dan tunduk kepada ‗social facts‘ 
seperti solidaritas sosial di antara manusia. Konsep sebuah masyarakat 
adalah jiwa dari suatu agama. Solidaritas yang mula-mula menghasilkan 
‗collective representations‘ dalam bentuk dorongan keagamaan yang 
membawa manusia kepada kesatuan dan keteraturan dalam sistem 
sosial. Ia melihat kekurangan dalam pandangan Durkheim dengan 
mengungkapkan bahwa Durkheim tidak mempunyai kontrol terhadap 
adanya perbedaan-perbedaan dalam agama dan pendekatannya tidak 
mampu memberikan pemahaman bagaimana suatu bentuk agama 
tertentu dapat muncul. Selanjutnya Gottwald memaparkan pandangan 
Weber yang mengungkapkan bahwa perubahan yang saling 
mempengaruhi antara hubungan sosial dan bentuk keagamaan 
menghasilkan kekuatan tertentu yang mempengaruhi bentuk 
perekonomian. Karya Weber lebih bersifat diakronis, sehingga dapat 
terlihat sejarah agama dan sosial Israel dari awal hingga awal paska-
pembuangan. Gottwald berpendapat bahwa Weber tidak sungguh 
mengusulkan ‗a functional model‘ yang menunjukkan hubungan timbal 
balik antara kekuatan agama dan kekuatan sosial dan sulit menentukan 
apa yang dimaksudkan oleh Weber perihal keagamaan Israel dalam 
konteks sosialnya. Selanjutnya Gottwald memaparkan pendapat Marx 
yang nampaknya menjadi dasar teori pembahasannya dalam 
memaparkan relasi antara agama dan sistem sosial Israel awal. Marx 
berpendapat bahwa keterkaitan antara model produksi dengan bentuk-
bentuk kegiatan dan model kehidupan (termasuk aspek sosial dan politis). 
Marx hanya memberikan sedikit perhatian kepada agama dan 
beranggapan bahwa agama itu muncul sebagai akibat adanya perjuangan 
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antar kelas dalam masyarakat, oleh karena itu dengan hilangnya 
perjuangan antara kelas, maka agama juga akan hilang. Gottwald 
menggunakan historical cultural materialism Marxisme dalam 
memaparkan pandangannya. Ia berpendapat bahwa metoda ini 
memberikan kerangka kerja dan strategi dalam penyelidikan bagaimana 
evolusi sosial terjadi. Ia mengungkapkan: 

 
A cultural-materialist version of my functional model states: (1) that 
social-egalitarian relations (rooted, of course, in the constant 
production and reproduction of the material conditions of existence) 
among proto-Israelites and Israelites provided the ‗leading edge‖ 
(initiating motive and energy) in bringing the Yahwost religious 
innovation into being, and (2) that within this flow of social relations 
into religious symbolization, the Yahwist religion powerfully 
sustained the foundational egalitarian social relations. Thus a 
cultural-materialist model need not exclude, and would in fact be 
simplictic in excluding, the reciprocal and reinforcing impact of 
Yahwism on the primary social relations rooted in production.46 

 
Gottwald juga mengungkapkan bahwa identifikasi hubungan sosial 
sebagai sumber awal agama tentu tidak mencakup seluruh ‗cultural 
materialism‘ dan perlunya untuk melihat lebih jauh hubungan sosial dalam 
dasar ‗techno-environmental‘ dan ‗techno-economic‘. Berkaitan peranan 
aspek techno-evironmental dan techno-economic dalam proses 
munculnya Israel awal serta keterkaitannya dengan bentuk kepercayaan 
Gottwald memaparkan sbb: 

 
As Armana Canaan declined politically, and as economic hardship fell 
disproportionately on the countryside as the supplier of the cities, 
groups of peasants broke away from their feudal fate. Those who 
stayed in the plains and tried to cultivate the land detached from state 
control were at once exposed to reseizure by their former masters or 
by other acquisitive city-state lords and aristocrats striving desperately 
to retain their material base. Those who fled to the hills faced the 
difficulty of cultivating thicketed and rocky soil with the too soft bronze 
tools and in the face of a fickle water supply. They faced great 
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difficulties in sustaining a level of subsistence commensurate even 
with their meager subsistence level under Canaanite domination. It 
was a dubious and frustrating venture to trade off former oppressions 
and assured minimal subsistence in return for personal freedom and 
uncertain, possibly insufficient, subsistence levels. We can readily 
project a high rate of failure in such efforts to erect a bronze-based 
agricultural tribal society in the highlands. In order to succeed, the 
renegades needed to gather enough people, well enough fed and 
housed, skilled enough in the new methods required by upland 
agriculture (including the construction of terraces and water system), 
to be able to extend mutual aid to one another, to absorb and 
encourage newcomers, and finally to defend themselves collectively 
against the constant efforts of the politically declining Canaanite city-
states to reassert their control over the upstarts and over that portion 
of the means of production which the rebels had ―stolen‖ from them. It 
was a long, ―uphill‖ struggle, and Elohistic Israel, which preceded 
Yahwistic Israel in the central highlands, represented the most 
successful effort prior to the breakthrough of biblical Israel.‖47 

 
Gottwald berpendapat bahwa pendekatan ‗historical cultural-mateial‘ 
memberikan hipotesa yang jelas tentang proses munculnya Israel awal 
dalam pelbagai perspektif. 

 
Dalam bagian selanjutnya Gottwald menyelidiki hubungan antara 

metode sosiologi-biblika dan metode teologi biblika48 dalam upaya 
memahami ‗keunikan‘ Israel. Ia mengungkapkan pendapat Morton Smith 
dan A. Albrektson yang cenderung ‗mengaburkan‘ keunikan keagamaan 
Israel dalam konteks Timur Dekat kuna dan ia juga mengkritik paradigma 
teologia biblika yang berupaya menghadirkan keunikan keagamaan Israel, 
tetapi gagal melihat adanya kaitan antara keagamaan dengan aspek 
sosio-politisnya. Gottwald sendiri masih mencoba mempertahankan 
adanya keunikan keagamaan Israel yang merupakan perkembangan dan 
perubahan dari pola umum keagamaan Timur Dekat kuna. Ia 
mengungkapkan ―the distinctiveness of early Israel is better served by 
depicting the religion of Yahweh as the symbolic bonding dimension of a 
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synthetic egalitarian, intertribal counter-society, originating within and 
breaking off from hierarchic, stratified Canaanite society.‖49 Gottwald 
berpendapat bahwa Yahwism merupakan ekspresi simbolis dari revolusi 
sosio-ekonomi Israel.  
 

Dalam bagian-bagian akhir tulisannya Gottwald mengungkapkan 
relevansi tulisannya bagi kehidupan masa kini. Ia mengungkapkan: 

An historical cultural-material and social-evolutionary view of early 
Israel will free us from trying to duplicate the forms of Israel‘s life 
and thought. An historical cultural-material and social-evolutionary 
view of our own place in human history will enable us more wisely 
and creatively to meet changed circumstances with appropriate 
balance of absorbing and initiating change our own. If we are to 
continue to derive symbolic resources from the biblical traditions, 
our way of relating early Israel-as to all previous complexes of 
material conditions, social relations, and religious or philosophical 
systems-will have to be scientifically informed.‖50 

 
Gottwald berpendapat bahwa suatu kepercayaan harus mempunyai 
sumbangsih bagi perjuangan panjang pembebasan manusia dan melalui 
‗the social religion liberated Israel‘ seseorang dapat belajar dan belajar 
lagi darinya. 
 

TANGGAPAN 
 

Buku The Tribes of Yahweh merupakan suatu upaya Norman K. 
Gottwald dalam memahami bagaimana proses terbentuk dan munculnya 
Israel di Kanaan pada periode 1250-1000 seb. M. Gottwald berpendapat 
bahwa Israel terbentuk dari pelbagai kelompok masyarakat ‗pribumi‘ 
Kanaan yang tersisih dalam upaya melepaskan diri dari dominasi politis 
dan stratifikasi sosial untuk menjadi suatu masyarakat yang egaliter. 
Dalam proses revolusi sosial itu peranan Yahwism sangat penting sebagai 
faktor yang pemersatu dan pendorong proses itu. Dalam memahami 
proses yang terjadi Gottwald menggunakan metode analisa antropologis 
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dan sosiologis.  Dalam kaitan dengan buku ini penulis memberikan 
beberapa tanggapan yang dianggap penting sbb.: 

 
1. Buku ini dianggap sebagai salah satu buku studi Biblika yang paling 
kontroversial dan radikal  dalam abad 20.51 Ada yang memuji keberhasilan 
Gottwald dalam menerapkan metode sosiologis dalam studi Perjanjian 
Lama, tetapi sebaliknya ada yang mengkritik Gottwald yang dianggap 
tidak seimbang dan konsisten dalam penerapan metode sosiologis itu. 
Beberapa kutipan di bawah ini menunjukkan adanya penghargaan dan 
kritikan terhadap karya Gottwald ini, khususnya dalam penggunaan 
sosiologi dalam kaitan dengan studi biblika. Charles E. Carter 
mengungkapkan penghargaannya terhadap karya Gottwald ini sbb: 

One lasting contributions that Tribes made to biblical scholarship-
social science or humanist- is a thoroughgoing commitment to 
modelling. Many scholars who are not familiar with sociological 
modelling question, sometimes uncritically, the validity of applying 
what they consider ‗external‘ models to biblical cultures…. I find this 
ironic, since much traditional scholarship is based on literary, 
linguistic, theological, artifactual, historical and various other 
comparative models. The issue is not that the social sciences apply 
models to the study of biblical worlds whereas traditional humanist 
scholarship does not. It is that the social sciences do so more 
transparently and self-consciously than do the more traditional fields 
of study.52 

 
Selanjutnya ia juga mengungkapkan: 

I am convinced that this use of modelling was one of the reasons that 
Gottwald‘s work-indeed most social science analysis-was so harshly 
critiqued. My point is that while we all use models ini virtually every 
aspect of our humanist-oriented scholarship, the practice goes 
unnoticed since we so seldom are self-critical about our assumptions. 
Modelling, stating assumptions, and testing hypotheses are all 
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aspects of macrosociological theory and are more transparant than 
our use of models in other areas, be they comparative Semitics, 
historiography, or establishing patterns in material culture.53 

 
Bruggemann mengungkapkan penghargaannya terhadap karya ini sbb: 

Gottwald has wrought a peculiarly impressive intellectual 
achievement. There are few among us who could so capably move 
among the disciplines of critical sociology and Near Eastern history as 
he does… 

It is not too much to say that Gottwald‘s is one-idea book. And that 
one idea is a radical methodological proposal: a most important and 
neglected interface for Old Testament studies is with critical sociology, 
as distinct from more conventional interfaces with humanities, 
explicitly history and literature.54 

 
Sebaliknya Jacques Berlinerblau mengungkapkan kritiknya sbb: 

As for Gottwald‘s study, it provides yet another illustration of the fact 
that inter-disciplinarily in the modern research university has only 
rarely meant equi-disciplinarity. Like many other ambitious studies of 
its kind, this text suffers from a lack of disciplinary balance. The 
sociological theorizing, so lauded early in the book, virtually 
disappears for some six hundred pages. For the most part, Gottwald 
speaks and reasons like an exegete - a state of affairs that does not 
always us to better understand his references to freighted theoretical 
terms such as ‗system‘, ‗consciousness‘ and ‗ideology‘. In so doing, he 
choose to look at his subject through the optic of two distinct 
sociological traditions. While much good resulted from that choice, the 
superimposition of Marxism lens directly upon a structural-functionalist 
one often blurred his conclusions.55 
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Walaupun buku ini menimbulkan pro dan kontra, namun buku ini juga 
dianggap sebagai a classic text of biblical scholarship.56 
2. Dasar teori yang melandasi buku ini adalah Marxisme. Roland Boer 
mengungkapkan:‖Although Gottwald makes extensive use of Durkheim 
and Weber, apart from a number of lesser lights, to investigate the 
functionalist dimensions of his reconstruction, the basic theoretical position 
is Marxist….‖57 Dalam artikelnya yang lain Marx, Method and Gottwald 
Roland Boer mengungkapkan:‖That Gottwald is a Marxist everyone seems 
to know. That The Tribes of Yahweh is a work of Marxist biblical 
scholarship everyone also seems to know.‖58 Boer juga mengungkapkan 
bahwa The Tribes of Yahweh tidak hanya suatu karya klasik dalam studi 
Biblika, tetapi juga dalam kritik Marxis.59 Walaupun demikian Berlinerblau 
dan Boer mengamati bahwa Gottwald baru mulai membahas teori Marx 
pada hal 622.60 Berlinerblau menyebut hal ini sebagai suatu misteri kecil.61 
Sedangkan Boer dapat memahami penundaan itu, oleh karena pada 
waktu Gottwald menulis buku ini Marxisme merupakan suatu ideologi 
yang kurang dihargai atau menjadi bahan ejekan.62 Dalam kaitan 
pengenaan Marxist kepada dirinya Gottwald mengungkapkan: 

I recognize of course that there are technical things about Marxist 
analysis that are highly debatable. There are those who question 
whether Marxist analysis works for precapitalist societies, whether we 
have enough sources, and whether the Marxist categories are 
applicable to ancient societies such as biblical Israel. Then there are 
those who know quite a bit about Marxism and notice the sorts of 
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things you yourself have noted about Tribes: that I don‘t carry my 
Marxist analysis all the way through, that I am eclectic in methodology, 
that I display inconsistencies, that I try to mix analytic elements that 
may not mix. Some go so far as to say that I am not Marxist enough, 
although, as far as I can tell, most of these critics aren‘t Marxist 
themselves and don‘t want to be.63 

 
3. Dalam bagian ini penulis memaparkan beberapa kritik terhadap karya 
Gottwald berdasarkan karya Niels Peter Lemche dalam Early Israel. 
Anthropological and Historical Studies on the Israelite Society Before the 
Monarchy dan menambahkan dengan pendapat ahli lainnya di mana 
diperlukan. 

a. Konsep Gottwald tentang adanya simbiosis antara penduduk 
yang ‗nomad‘ –  pastoral nomadism dan transhumant pastoralism-  
dengan penduduk yang menetap. Lemche mengungkapkan 
bahwa tidak ada bukti tentang simbiosis dari kedua pola hidup ini, 
bahkan seringkali kedua pola hidup ini secara tajam dibedakan .64 

b. Konsep Gottwald tentang adanya ketegangan atau ‗permusuhan‘ 
antara budaya kota dan budaya petani. Lemche mengungkapkan 
tidak adanya data dalam era sekitar abad 13 seb. M. yang dapat 
digunakan untuk menyelidiki hubungan antara masyarakat kota 
dan petani. Lemche sendiri menggunakan data-data dari abad 20. 
Dari penyelidikan itu Lemche berpendapat bahwa hubungan 
antara masyarakat kota dan petani tidak dapat hanya 
digeneralisasikan sebagai suatu ketegangan atau ‗permusuhan‘, 
tetapi mempunyai banyak dimensi, di antaranya adanya 
hubungan ekonomi antara keduanya.65 

c.  Konsep Gottwald tentang pemberontakan kaum petani. Gottwald 
memperluas teori Mendenhall tentang pemberontakan kaum 
petani (‗peasant revolt‘) dalam kaitan dengan munculnya Israel 
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awal.66 Gottwald menyebutnya sebagai teori revolusi sosial 
(„social revolution‟).67 Lemche mengungkapkan bahwa Timur 
Dekat kuna tidak memberikan bukti adanya pemberontakan 
petani.68 Beberapa keberatan Lemche terhadap konsep Gottwald 
ini adalah pertama, biasanya kaum petani tidak berani dan 
mampu bangkit memberontak, tetapi mereka cenderung pasrah 
dengan keadaannya; kedua, kalaupun terjadi pemberontakan, 
biasanya ‗dimotori‘ oleh kekuatan lain, seperti kaum elit tertentu.69 
J. Maxwell Miller beranggapan teori pemberontakan kaum petani 
(‗peasant revolt‘) tidak mempunyai dasar tradisi Alkitab dan ia 
mengungkapkan: 

The ‗peasants‘ revolt‘ model seems to be a modern 
construct superimposed upon the biblical traditions, and 
certainly is no more convincing than the ‗intruding nomad‘ 
model which it is intended to replace. The theory that 
Israel emerged from a Palestine peasant‘ revolt finds no 
basis in the biblical materials, whether one considers the 
oldest discernible strata of the conquest tradition or the 
final canonical account. On the contrary, the idea seems 
to have been deeply ingrained throughout Israel‘s 
memory that the ancestors were tent dwellers who 
entered Palestine from elsewhere and that they were 
conscious of not being one with the people of the land. 
There is not the slightest hint in the biblical traditions 
regarding the revolution which supposedly brought Israel 
into existence. Surely one would expect to find some 
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allusion to it in the book of Judges if such a revolution had 
in fact occurred.‖70 

 
4. Gottwald mengungkapkan upaya rekonstruksinya tentang struktur 
sosial yang dipaparkan dalam Alkitab, yaitui: Primary Subdivisions of the 
Social Structure: Tribe, Secondary Subdivisions of the Social Structure: 
Protective Association of Families dan Tertiary Subdivisions of the Social 
Structure: Extended Family. Struktu sosial itu dapat dilihat dalam ‗A 
Bottom-Up model‘ atau ‗Top-Down model‘. Struktur sosial seperti ini 
dipertanyakan keberadaannya dalam tradisi Alkitab ataupun konteks Israel 
pra-kerajaan. Dalam kaitan dengan hal ini J.D. Martin mengungkapkan: 

It is clear that Gottwald is describing a very detailed and elaborate 
scheme, but one is forced to ask whether we have any real 
evidence that such an elaborate structure actually existed in 
ancient Israel in premonarchic times. We have already had 
occasion to refer to the ambiguity and lack of definition inherent in 
these sociological terms in Hebrew, and while Gottwald goes 
some way towards acknowledging that in some passages in the 
Old Testament these terms do not always bear their ‗normative‘ 
significance, he usually feels able to explain these deviations in 
one way or another (text-critically or contextually) and does not 
allow these uncertainties and ambiguities to deflect him from his 
overall scheme.‖71 

 
Niels P. Lemche dalam Ancient Israel. A New History of Israelite Society 
menyadari kesulitan dalam menemukan batas-batas antara tingkatan 
struktur sosial, oleh karena istilah-istilah Ibrani yang digunakan tidak dapat 
dipahami dengan sangat tepat dalam bahasa lainnya, walaupun demikian 
ia berpendapat struktur sosial itu terdiri dari: keluarga, ‗clan‘ dan suku.72 
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5. Gottwald berpendapat bahwa komunitas Israel ini berasal dari 
kelompok sosial dan etnis yang berbeda-beda, seperti kelompok yang 
keluar dari Mesir, „apiru, transhumant pastoralist dan petani Kanaan yang 
menjadi komunitas egaliter dengan kepercayaan kepada satu Allah, yaitu 
Yahweh. 
 Carol Meyers mempertanyakan pandangan Gottwald tentang 
Israel awal sebagai komunitas yang egaliter.73 Meyers merangkumkan 
pandangan Gottwald sbb: ―Gottwald explains that egalitarianism does not 
refer to modern legally established rights of individuals but rather indicates 
a ‗social-organizational arrangement lacking ranking and stratification‘ and 
without ‗differences in right of access to the basic resources‘.‖74 Meyers 
mengungkapkan bahwa data-data arkeologis menunjukkan adanya suatu 
masyarakat yang hirarkis,75 bahkan ia mengungkapkan lebih lanjut: 

Furthermore, within the group comprising early ‗Israel‘, it is quite 
possible if not probable, given the archaeological record, that various 
socio-political forms-including complex chiefdoms, simple chiefdoms, 
isolated villages, non-centralized lineage groups (i.e. ‗tribe‘ according 
to older constructs), and perhaps even other forms not yet identified-
existed simultaneously in shifting configurations…. 

Although there may have been a variety of sociopolitical forms in 
the central hill country (and other regions) in the Iron Age, the complex 
chiefdom was perhaps dominant in terms of the number of settlements 
involved.76 

 
Sebaliknya Gottwald berpendapat bahwa chiefdom bukanlah sistem sosio-
politis Israel awal. Ia mengungkapkan: 

Why did the chiefdom have such difficulty in taking root in early Israel, 
considering the examples of political centralization and social 
stratification in the environs and considering Israel‘s dire need for 
military coordination? Obviously the chiefdom ran directly counter to 
the basic thrust of Israel toward locating power in equivalent and equal 
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extended families. Ranking privileges which typify tribes with 
chiefdoms were fiercely resisted in Israel and the claims of certain 
families to greater wealth and honor than ran against the grain of the 
egalitarian leveling mechanism guarded by the protective family 
associations…. All in all, the chiefdom was effectively restrained in 
early Israel until the military exigencies posed by the Philistines 
triggered the dramatic in rush of the chiefdom under Saul and its 
rapids escalation into a centralized monarchy under David and 
Solomon.77 

 
Selanjutnya Meyers mengungkapkan bahwa chiefdom Israel awal 
sebaiknya dianggap sebagai suatu struktur yang heterarchical daripada 
hierarchical.78 Ia mengartikan heterarchy sebagai ―an organizational 
structure in which ‗each element possesses the potential of being 
unranked (relative to other elements) or ranked in a number of different 
ways on depending on systemic requirements… Elements in a hierarchical 
structure are frequently perceived as being vertical…whereas 
heterarchical structure is most easily envisioned as lateral‘.‖79 Meyers juga 
berpendapat bahwa tidak hanya pre-state Israel yang bersifat 
heterarchical, tetapi kemungkinan juga sistem kerajaan Israel.80 
6. Gottwald berpendapat bahwa ―mono-Yahwism was the function of 
sociopolitical egalitarianism in premonarchic Israel.”81 Ia menjelaskan lebih 
lanjut  

…this functional proposition means that mono-Yahwism is viewed as 
dependably related to sociopolitical egalitarianism in the sense that 
any strengthening or weaking or alteration in Israel‘s sociopolitical 
egalitarianism enhanced the probability of a strengthening, 
weakening, or alteration in Israelite mono-Yahwism.82 

 
Gottwald  melihat adanya the relation of dependence or interdependence 
antara Yahwism sebagai kepercayaan dengan egaliterisme sebagai 
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sistem sosio-politis Israel awal. 83 Di bawah ini evalusi beberapa ahli 
terhadap pendapat Gottwald ini. Dalam kaitan dengan hal ini Berlinerblau 
mengungkapkan: 

Although phrased with a functionalist vocabulary, this hypothesis is 
predicated on straightforward Marxist base/superstructure model. 
Consciousness (in this case religious belief in Mono-Yahwism) is 
dependent on (i.e. a function of) a particular mode of production (the 
egalitarian mode of production of the Yahwist confederacy). But, the 
author wishes not only to examine how a particular form of social 
organization led to a certain type of religious belief, he wants to 
explore the opposite possibility. And here the systems metaphor of 
‗multiple interdependencies‘ serves Gottwald well.84 

 
Selanjutnya ia menambahkan: 

Although not trained as a theologian, I cannot help but notice a-
perhaps inadvertent-theological implication of this hypothesis. Bearing 
in mind Gottwald‘s methodological dictum that ‗Biblical theology 
becomes ―historical-dialectical‖ biblical theology‘, it seems that his 
thesis offers systemic and Marxist variants on the Enlightenment 
theme of God being created by Man. In the first, the God of Israel is a 
systemic excrescence, or in Gottwald‘s words, ‗Yahwism is derivable 
from the social system as a whole‘. In the second, it is the ensemble 
of social relations that brings Yahweh into being, ‗only the attainment 
by casual individuals of a certain form of social relations under the 
historical conditions of thirteenth-eleventh century Canaan could have 
produced the content and the form of the religion of Yahwism‘.85 

 
Dalam kaitan dengan hal ini Roland Boer mengungkapkan: 

So while the relationship between religion and society is presented as 
a genuine interaction by means of a Durkheimian structural 
functionalist approach, a Marxist-based ‗historical cultural materialist‘ 
method reads Yahwism as an ideological function, a product of 
‗Israel‘s‘ social system …. 
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This is, it seems to me, the theological scandal of The Tribes of 
Yahweh. Reading it again after some years, I was struck by the 
strength of the argument and the ease with which the contradiction of 
Marxism and religion is embraced and superseded. The default 
position for debates and disagreements has oscillated between two 
positions: religion posits the objective reality of realm, and often a 
being, beyond the human to which humans strive, whether that be 
heaven, Nirvana, or whatever. Marxism says hypothetically, ‗No, this is 
but ideological production of alienated human beings in their specific 
socio-economic situation; therefore there is no objective reality out 
there and atheism is the result‘.86 

 
7. Gottwald berpendapat bahwa munculnya Israel awal merupakan hasil 
suatu perubahan sosial yang radikal (radical social change) dan 
perubahan sosial yang memerdekakan (liberating social change). Charles 
E. Carter mengungkapkan: 

One of the major points of Tribes was to see the emergence of Israel 
as part of cycle of liberation; indeed its subtitle is A Sociology of the 
Religion of Liberated Israel. Both the Moses group and the disaffected 
Canaanites rejected statist ideals and embraced commitment to a 
deity whose ethic is one of deliverance, of release from sociopolitical 
bondage. It is hard to distinguish at times the degree to which this 
concept of a ‗liberated Israel‘ is inherent in the textual traditions of 
Exodus, Deuteronomy, Joshua and Judges, and how much of it is an 
ideological construct applied to these texts.87 

 
Konsep pembebasan atau pemerdekaan dalam The Tribes of Yahweh ini 
seringkali menjadi ‗inspirasi‘ bagi banyak orang. Itumelang Mosala 
mengungkapkan:‖Norman Gottwald‘s work has been foundational for the 
reading strategies followed by those who involved in struggles of liberation 
such as that in South Africa.‖88 Alen Myers mengungkapkan bahwa karya 

                                                 
86 Boer, ―Marx, Method and Gottwald,‖ 144-5. 
87Carter, ―Powerful Ideologies, Challenging Models and Lasting Changes: 

Continuing the Journey of Tribes,‖ 49. 
88 Itumelang Mosala,‖The Politics of Debt and the Liberation of the Scriptures,‖ 

Tracking „The Tribes of Yahweh. On the Trail of a Classic. JSOT Supplement Series 351. 
Edited by Roland Boer (Sheffield: Sheffield Academic Press, 2002), 77. 



RE-ASSESSMENT ON THE TRIBES OF YAHWEH 

 

69 

Gottwald ini juga dikaitkan dengan Teologia Pembebasan dan isu-isu 
Dunia Ketiga.89 
 

Terlepas dari adanya kritik dan evaluasi dari para ahli terhadap The 
Tribes of Yahweh, buku ini merupakan suatu karya yang luar biasa. Paling 
tidak buku ini merupakan suatu upaya yang sistematis untuk 
mengungkapkan munculnya Israel awal. 
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RE-ASSESSMENT ON THE SEMANTICS OF  
BIBLICAL LANGUAGE 

 
Sia Kok Sin 

 
Buku The Semantics of Biblical Language karya James Barr terbit 
pertama kali pada tahun 1961. Setelah terbitnya 46 tahun yang lalu, buku 
ini dapat dikatakan masih menjadi teks klasik dalam studi Biblika dan 
sangat penting untuk diperhatikan bagi mereka yang tertarik dalam studi 
hermenutika dan Teologia Biblika. 
 

Dalam buku ini James Barr memaparkan kritikannya terhadap 
metode penggunaan bukti lingustik yang keliru dalam upaya penyusunan 
konsep-konsep teologis.1 Dari judul bukunya dapat disimpulkan bahwa hal 
utama yang disoroti oleh Barr adalah aspek semantis bahasa Alkitab. Barr 
memahami ‗semantik‘ sebagai bidang studi yang menyelidiki cara 
pemahaman bahasa Alkitab.2  
  
 Dalam bab pertama Barr memaparkan pentingnya permasalahan 
yang akan dibahas dalam bukunya ini.3 Permasalahan yang dibahasnya 
adalah menyelidiki apakah ada hubungan antara struktur keagamaan 
dengan struktur linguistik dari suatu kelompok tertentu dan bagaimana 
proses transfer struktur dan pemikiran keagamaan dari suatu kelompok 
kepada kelompok lainnya yang mempunyai struktur bahasa yang berbeda. 
Barr berharap melalui bukunya ini ada upaya peninjauan ulang terhadap 
metode penggunaan bahasa Alkitab dalam teologia dan pemahaman 
bahasa Alkitab bagi dunia masa kini, karena ia melihat adanya bukti 
linguistik yang salah digunakan dan kesalahan dalam prosedur penafsiran 
bahasa. Ia juga memberikan evaluasi kritis terhadap gerakan ‗Teologia 
Biblika‘ yang dianggapnya terlalu menekankan adanya perbedaan besar 
atau kontras antara pola pikir Ibrani dan Yunani serta pemahaman mereka 
tentang konsep kesatuan dalam Alkitab.4 
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288. 
2 Ibid. 
3 Ibid., 1-7. 
4 Ibid., 4-5. 
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 Dalam bab kedua Barr memaparkan dan memberikan evaluasi 
terhadap kebiasaan mengontraskan pola pikir Yunani dan Ibrani dalam 
teologia modern.5 Kecenderungan pengontrasan ini dilatarbelakangi oleh 
penekanan akan keunikan kekristenan dan kesatuan Alkitab. Kekristenan 
dianggap sebagai kelanjutan dari pemikiran Ibrani serta merupakan 
perlawanan terhadap pemikiran Yunani. Kecenderungan ini disebabkan 
juga oleh kritik literar yang mengakibatkan ‗fragmentasi‘ dalam tradisi 
Alkitab dan juga merupakan suatu upaya perlawanan terhadap penafsiran 
‗Helenistik‘ terhadap bagian-bagian Perjanjian Baru.6 Beberapa hal utama 
dalam pengontrasan pola pikir Yunani dan Ibrani itu adalah:7 

1. Kontras antara pola pikir Yunani yang statis dan pola pikir Ibrani 
yang dinamis. 

2. Kontras antara pola pikir Yunani yang abstrak dan pola pikir Ibrani 
yang kongkrit. 

3. Perbedaan konsep tentang manusia 
4. Kontras antara tipe analistis pola pikir Yunani dan tipe totalitas 

pola pikir Ibrani. 
 

Barr mengungkapkan walaupun pengontrasan ini telah menjadi 
sesuatu yang populer, namun ia mengingatkan untuk tidak melebih-
lebihkan dalam penggunaannya. Ia sendiri tidak bermaksud untuk menguji 
keabsahan dari pengontrasan ini, tetapi menyelidiki bagaimana pemikiran 
pengontrasan ini mempengaruhi bukti pemeriksaan linguistik dan 
bagaimana proses penggunaan bukti linguistik ini digunakan untuk 
mendukung pengontrasan ini.8 
 

Dalam bab ketiga Barr memberikan evaluasi metode yang 
digunakan oleh para ahli dalam upaya menghubungkan pemikiran teologis 
dengan bahasa Alkitab.9 Ia berpendapat bahwa upaya teologia modern 
dalam menghubungkan pemikiran teologis dan bahasa Alkitab kurang 
mempunyai sistem yang baik. Hal ini disebabkan oleh karena kegagalan 
memeriksa bahasa Ibrani dan Yunani secara keseluruhan serta kegagalan 

                                                 
5 James Barr, The Semantics, 8-20. 
6 Ibid., 9. 
7 Ibid., 10-13. 
8 Ibid., 14. 
9 Ibid., 21-45. 
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upaya ini untuk dapat mengaitkannya dengan semantik umum dan 
linguistik umum.10 Barr menyadari bahwa kekurangan ini dapat 
disebabkan oleh karena kebanyakan para ahli yang terlibat adalah para 
teolog dan bukannya linguist.11 Barr mengungkapkan bahwa hipotesa 
yang berkembang tentang hubungan antara pemikiran Ibrani dan Yunani 
dengan struktur bahasanya lebih didominasi oleh sudut pandang teologis 
daripada bukti linguistiknya, sehingga diperlukan suatu upaya untuk 
menguji hipotesa yang ada itu.12 Barr memaparkan empat kemungkinan 
adanya hubungan antara pola mental kelompok linguistik tertentu dengan 
struktur bahasanya, yaitu:13 

1. Pola mental ditentukan oleh struktur bahasa. 
2. Struktur bahasa ditentukan oleh pola mental. 
3. Keduanya saling mempengaruhi. 
4. Interaksi – keadaan saling mempengaruhi - keduanya tidak tetap 

dan seragam, tetapi harus diselidiki pada tiap kasus. 
Barr mengungkapkan bahwa seseorang tidak perlu memilih satu dari 
keempat kemungkinan ini, karena tiap kemungkinan dapat saja terjadi 
dalam kasus-kasus tertentu. 

 
Selanjutnya Barr mengevaluasi pendapat tentang struktur 

gramatikal suatu bahasa yang merefleksikan struktur pemikiran kelompok 
pengguna bahasa tersebut. Ia mengutip pendapat Bloomfield yang 
mengungkapkan bahwa ‗kekongkritan‘ atau ‗keabstrakan‘ dalam suatu 
bahasa muncul oleh karena perbedaan cara pengungkapan dalam sistem 
bahasa dan bukannya berkaitan dengan pola pemikiran kelompok 
pengguna bahasa tertentu atau ‗keprimitifan‘ suatu bahasa.14 Ia 
berkesimpulan bahwa pendapat yang menekankan struktur gramatika 
suatu bahasa itu merefleksikan struktur pemikiran kelompok pengguna 
bahasa tersebut menghadapi banyak kesulitan dan bertentangan dengan 
fakta yang ada.15  

                                                 
10 James Barr, The Semantics, 21. 
11 Ibid. 
12 Ibid., 22-23. 
13 Ibid., 25. 
14 Ibid., 29-30. 
15 Ibid., 39-40, 42. 
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 Dalam bab keempat Barr mengevaluasi pendapat para ahli yang 
menekankan konsep ‗dinamis‘ dalam ‗kata kerja‘ Ibrani.16 Ia menyebut 
Boman yang berpendapat ‗dinamis‘ sebagai karakteristik pemikiran Ibrani 
yang mana nampak dalam hampir semua kata kerja, sedangkan ‗statis‘ – 
atau Boman menyebutnya ‗harmonis‘- merupakan karakteristik bahasa 
Yunani.17 Hal ini berarti bahwa setiap kata kerja dalam bahasa Ibrani 
hampir selalu mengekspresikan suatu gerakan atau kegiatan.18 Barr tidak 
menyetujui pendapat Boman ini. Barr memaparkan adanya ‗stative verb‘, 
kalimat nominal, kata hayah dan kata yeš, ‘ayin atau ‗en dalam kalimat 
Ibrani yang mau tidak mau menunjukkan adanya natur statis dalam 
bahasa Ibrani.19 Barr juga menolak pendapat Boman tentang bahasa 
Yunani yang mengenal konsep ‗waktu‘, sedangkan bahasa Ibrani hanya 
mengenal konsep ‗aspek‘.20 Barr mengungkapkan bahwa konsep ‗aspek‘ 
tidak dapat dijadikan dasar pengontrasan antara bahasa Yunani dan 
Ibrani, karena kedua bahasa ini juga mengenal konsep ‗aspek‘.21 Barr juga 
menolak konsep Boman tentang ‗simultaneity‘, yaitu kaitan antara 
pembicara dan hasil tindakannya (baik telah lengkap ataupun tidak 
lengkap) dalam situasi saat ini.22 Ia juga menolak penekanan yang 
berlebihan kepada kekhasan bahasa Ibrani yang mengakibatkan kesulitan 
dalam dalam penerjemahan. Sebaliknya ia menyakini bahwa bahasa 
Ibrani dapat diterjemahkan dengan baik dalam semua bahasa lain, 
walaupun adanya perbedaan dari segi struktur bahasanya.23 
  
 Dalam bab kelima Barr menolak pandangan yang mengaitkan 
‗status constructus‘ dalam bahasa Ibrani dengan pola pikir Ibrani.24 Ia tidak 
yakin akan upaya Boman dalam menunjukkan adanya aspek dinamis 
dalam bilangan Ibrani.25 Ia juga mengkritik upaya penekanan berlebihan 

                                                 
16 James Barr, The Semantics, 46-88. Dalam kaitan pembahasannya ini Barr juga 

menyinggung pendapat para ahli tentang adanya konsep ‗statis‘ dalam bahasa Yunani. 
17 Ibid., 50. 
18 Ibid. 
19 Ibid., 58-72. 
20 Ibid., 72-74. 
21 Ibid., 74. 
22 Ibid., 78-80. 
23 Ibid., 81. 
24 Ibid., 89-96. 
25 Ibid., 96-100. 
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kepada pencarian makna pada ‗akar kata‘ dan menyebutnya sebagai ‗the 
root fallacy‘.26 
  
 Dalam bab keenam Barr membahas tentang etimologi dan 
kesalahan-kesalahan umum yang terjadi dalam penyelidikan etimologi.27 
Etimologi adalah bagian lexicografi yang menyelidiki perubahan suatu 
kata dalam segi bentuk dan makna dari sebelumnya.28 Barr berpendapat 
bahwa etimologi bukanlah penuntun dalam pencarian makna yang tepat 
suatu kata dalam periode yang lalu ataupun suatu periode tertentu. Ia juga 
mengungkapkan bahwa pokok utama etimologi bukanlah suatu 
pernyataan tentang makna suatu kata, tetapi tentang sejarah dari kata 
itu.29 Barr berpendapat bahwa memang benar melalui studi etimologis 
dapat menemukan ‗arti asli‘ (‗original meaning‘) suatu kata, tetapi ‗arti asli‘ 
itu tidak berarti ‗arti umum‘ (‗general meaning‘) atau ‗arti yang tepat‘ 
(‗proper meaning‘).30 Suatu kata dapat mengalami perkembangan atau 
bahkan perubahan arti dalam ‗perjalanan historisnya‘. Ia menyebutkan 
kata ‗holy‘, di mana kata ini secara etimologis dapat berarti ‗whole, healthy 
atau sound‘, namun dalam perkembangannya secara umum tidak ada 
seorang yang memahami kata ‗holy‘ dengan arti ‗whole, healthy atau 
sound‘.31 Ia juga menyebut kata niham yang secara etimologis berarti 
‗menarik nafas‘ (‗take a breath of relief‘) dan yang berkaitkan dengan kata 
dalam bahasa Arab yang berarti ‗bernafas keras‘ (‗to breathe hard‘ (as of a 
horse) ), namun kata ini dalam bentuk ‗niphal‘ berarti ‗bertobat‘ dan ‗piel‘ 
berarti ‗menghibur‘.32 Selanjutnya ia juga memberikan beberapa contoh 
lain serta membahasnya, di antaranya: QAHAL dan έκκλησία33; dabar34; 
‗baptism‘35; serta ‗manusia‘36 Secara umum Barr mengingatkan bahaya 
penekanan berlebih-lebihan terhadap studi etimologis untuk mendapat arti 

                                                 
26 James Barr, The Semantics, 100-6. 
27 Ibid., 107-60. 
28 Ibid., 107.  
29 Ibid., 109. 
30 Ibid., 115. 
31 Ibid., 111-4. 
32 Ibid., 116. 
33 Ibid., 119-29. 
34 Ibid., 129-40. 
35 Ibid. 140-4. 
36 Ibid., 144-7. 
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yang tepat suatu kata, karena dalam perkembangannya suatu kata dapat 
mempunyai perbedaan dan perubahan arti dari arti awalnya. Ia juga 
mengungkapkan bahwa seringkali studi etimologis yang ada lebih 
didasarkan pada argumentasi teologis daripada argumentasi linguistik. 
  

Dalam hal ini juga Barr mengevaluasi kecenderungan tahun-tahun 
terakhir yang menekankan latar belakang Ibrani istilah ‗iman‘ dan secara 
khusus penekanan pada saat (‗moment‘) kesetiaan Allah kepada manusia 
dan sikap percaya manusia kepada Allah.37 Ia mendasarkan kritiknya 
pada argumentasi linguistik dan bukan pada argumentasi teologis.38 Barr 
beranggapan bahwa istilah Ibrani ‘aman dan ‘emunah terutama menunjuk 
kepada kesetiaan dan keteguhan Allah dan bukannya manusia 
merupakan suatu kesimpulan yang tidak didasarkan pada argumentasi 
linguistik, karena dalam bentuk kata kerja he‘emin (‗ believe‘) seringkali 
subyeknya adalah manusia.39 Barr juga menilai bahwa para ahli terlalu 
menekankan pada ‗fundamental meaning‘ atau aspek etimologis istilah ini 
yang mengakibatkan suatu ‗root fallacy‘, karena bagi Barr makna suatu 
kata harus dipahami dalam fungsi semantiknya dan bukan pada 
‗fundamental meaning‘.40 
  

Dalam bab ketujuh Barr mengevaluasi dan mengkritik beberapa 
prinsip dasar dalam penyusunan Theological Dictionary of New Testament 
(TDNT) atau juga disebut sebagai Kittel‘s Theological Dictionary.41 Barr 
berpendapat bahwa sebuah ‗dictionary‘ itu berkaitkan dengan ‗kata-kata‘ 
dan bukan dengan ‗concept history‘ serta gabungan keduanya akan 
menimbulkan kekacauan dan kesulitan.42 Selanjutnya ia mengungkapkan 
bahwa sebuah ‗dictionary‘ adalah buku tentang kata-kata dan bukan 
tentang kalimat-kalimat.43 Prosedur umum sebuah ‗dictionary‘ adalah tidak 
menawarkan konsep (‗concepts‘), tetapi kata-kata pengganti (‗word-

                                                 
37 James Barr, The Semantics, 161-205. Pendapat para ahli yang dibahas Barr, di 

antaranya A.G. Hebert dan T.F. Torrance. 
38 Ibid., 161. 
39 Ibid., 162-4. 
40 Ibid., 187, 204-5. 
41 Ibid., 206-62. Dalam buku ini Barr menggunakan singkatan TWNT  yang berasal 

dari Theologisches Wőrterbuch zum neuen Testament. 
42 Ibid., 207. 
43 Ibid., 213. 
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substitutions‘).44 Memang adakalanya sebuah kata tidak dapat digantikan 
dengan sebuah kata lainnya, tetapi diperlukan beberapa kata lainnya dan 
semuanya itu bergantung pada konteks sintaksisnya.45 Barr mengingat 
bahwa proses ini bukanlah petunjuk untuk mengetahui pemikiran orang 
yang menggunakan kata tersebut.46 Barr beranggapan bahwa TDNT lebih 
berkaitan dengan ‗concept history‘ daripada sekedar ‗kata‘, sehingga 
‗dictionary‘ ini mencoba masuk ke dalam seluruh ‗the inner riches of 
thought meaning and allusion‘ kata-kata yang diuraikannya.47 Bagi Barr 
hal ini sangat tidak tepat, karena para penulis TDNT mengungkapkan 
‗concept‘ untuk suatu entitas linguistik yang biasanya disebut sebagai 
‗kata‘.48 Barr juga mengungkapkan apa yang disebutnya sebagai 
‗illegitimate identity transfer‘, yaitu suatu pemindahan konsep suatu kata 
(yang dipahami sebagai konsep-konsep yang muncul dalam penggunaan 
dalam literatur yang ada) kepada suatu kata yang digunakan dalam 
konteks tertentu.49 Ia juga menyebutkan metode dalam TDNT lebih 
menawarkan ‗idea-histories‘ daripada ‗word-histories‘.50 Barr 
mengungkapkan kelemahan terbesar dari TDNT adalah gagal 
menemukan nilai semantik suatu kata dalam konteksnya, tetapi 
cenderung mengisinya dengan struktur teologis Perjanjian Baru yang 
dipertentangkan dengan lingkungannya,51 sehingga suatu kata menjadi 
‗overloaded‘ dengan konsep-konsep yang dikenakan kepadanya.52 
Selanjutnya Barr mencoba memaparkan tradisi leksiografis yang 
melatarbelakangi TDNT. Ia mengungkapkan bahwa tradisi leksiografis 
TDNT ini berkaitan dengan pendapat H. Cremer. Cremer berpendapat 
bahwa bahasa Yunani dipilih oleh Roh Kudus untuk menyampaikan 
kebenaran kristiani di mana ekspresi dalam bahasa ini menerima makna 
baru.53  

                                                 
44 James Barr, The Semantics, 215. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 Ibid., 211. 
48 Ibid., 210-1. 
49 Ibid., 218. 
50 Ibid., 229. 
51 Ibid., 231. 
52 Ibid., 233-4. 
53 Ibid., 238-9. 
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Bahasa Yunani yang digunakan seringkali disebut sebagai ‗New 
Testament Greek‘ atau ‗Biblical Greek‘, sedangkan makna baru yang 
diberikan lebih merupakan warisan dari pemikiran Ibrani melalui LXX.54 
Bagi Barr makna baru –yang bersumber dari tradisi KristenYahudi dan Injil 
Kristen- yang diekspresikan secara linguistik dalam bentuk kalimat atau 
bagian lebih besar dari kalimat dan bukannya dalam bentuk ‗kata‘.55 Barr 
tidak dapat menerima pendapat bahwa dalam tingkatan ‗kata‘ ada 
pemaknaan baru secara filosofis ataupun teologis, baginya dalam 
tingkatan ‗kata‘ penggunaannya harus dipahami oleh pengguna bahasa 
Yunani secara umum.56 Pada akhirnya Barr berpendapat bahwa TDNT 
dapat mengakibatkan hal-hal yang buruk melalui konsep linguistik yang 
salah daripada kegunaan banyak materi yang ada dalam buku ini terlepas 
dari pengaruhnya yang begitu luas.57 
  

Dalam bab kesembilan Barr membahas topik ‗Bahasa dan Ide 
tentang ‗Teologia Alkitabiah‘‘.58 Barr berpendapat bahwa hubungan antara 
bahasa Alkitab dan teologia harus dilakukan dalam tahap ‗kalimat atau 
bagian literar yang lebih besar‘ dan bukannya dalam tahap ‗kata‘.59 
Pemberitaan kekristenan atau struktur keagamaan Israel kuna secara 
prinsip tidak menghasilkan ‗kata-kata baru‘ atau konsep dan ‗isi‘ baru pada 
‗kata-kata lama‘, tetapi kebaruan dan keunikan itu terdapat dalam 
tingkatan ‗new combinations of words‘. 60 Ia juga menolak pandangan 
tentang keunikan bahasa Ibrani sebagai wahana penyataan Allah, 
sehingga penyataan Allah itu tidak dapat ‗diterjemahkan‘ dengan baik ke 
dalam bahasa lainnya.61 Barr menyakini bahwa penyataan teologis dapat 
diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lainnya dengan adanya 
‗kehilangan‘ dalam batas-batas tertentu, namun ‗kehilangan‘ itu bukan 
karena keunikan bahasa Ibrani sebagai wahananya, tetapi ‗kehilangan‘ itu 
sebagai sesuatu yang ‗wajar‘ dalam setiap upaya penerjemahan.62 Barr 

                                                 
54 James Barr, The Semantics, 239-41. 
55 Ibid., 249-50. 
56 Ibid., 250. 
57 Ibid., 262. 
58 Ibid., 263-87. 
59 Ibid., 263. 
60 Ibid. 
61 Ibid., 264. 
62 Ibid., 266. 
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mengingatkan bahwa ‗kekhasan‘ pemikiran Alkitab harus dipahami dalam 
tingkatan kalimat atau bagian sastra yang lebih besar dan bukannya pada 
tingkatan leksikal.63 
  

Barr mengungkapkan adanya dua pemahaman tentang ‗Teologia 
Biblika‘, yaitu pertama, suatu disiplin ilmu studi Alkitab yang bersifat 
deskriptif dan berbeda dengan dogmatika atau teologia sistematika; 
kedua, suatu jenis dogmatika yang menekankan pada Alkitab sebagai 
satu-satunya sumber otoritasnya.64 Barr beranggapan bahwa ‗Teologia 
Biblika‘ yang berkembang berada di antara kedua pemahaman ini, yaitu 
tidak berkaitan dengan rumusan-rumusan doktrinal, tetapi mempunyai 
fungsi normatif.65 Barr mengungkapkan bahwa ‗Teologia Biblika‘ dengan 
pendekatan sintesisnya memberi penekanan kepada keunitasan Alkitab, 
yang dapat menyebabkan kepada penyalahgunaan dan penggunaan 
secara berlebih-lebihan penafsiran pada tingkatan ‗kata-kata‘.66 
Penyalahangunaan dan penggunaan secara berlebih-lebihan penafsiran 
pada tingkatan ‗kata-kata‘ yang menekankan keunikan pemikiran Ibrani 
dan kekontrasannya dengan pemikiran Yunani merupakan kritik utama 
Barr dalam bukunya ini. 
  

Dalam bab kesepuluh Barr membahas hubungan antara studi 
bahasa dan studi Teologia.67 Barr melihat adanya metode yang tidak tepat 
dalam penggunaan bukti linguistik dalam penyusunan pemikiran teologis. 
Ia mengungkapkan hal ini disebabkan oleh karena mereka yang 
berkecimpung dalam studi Semitis seringkali mendapat pendidikan utama 
sebagai teolog dan kemudian mendapat pendidikan pelengkap dalam 
bidang lingustik.68 Selanjutnya pendidikan dalam bidang linguistikpun 
terbatas sebagai penunjang studi teologia dan kurang terkait dengan 
linguistik secara umum.69 Barr menekankan pentingnya untuk 
mengintegrasikan studi bahasa-bahasa Alkitab dengan linguistik umum.70 

                                                 
63 James Barr, The Semantics, 269. 
64 Ibid., 273. 
65 Ibid. 
66 Ibid., 274. 
67 Ibid., 288-96. 
68 Ibid., 288-9. 
69 Ibid., 289-90. 
70 Ibid., 290. 
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Ia beranggapan bahwa gerakan modern tentang ‗Teologia Biblika‘ kurang 
memberi tempat bagi ‗linguist‘ non-teologia untuk berpartisipasi.71 Barr 
mengungkapkan pentingnya para teolog untuk mendengar pendapat para 
pakar Alkitab non-teologia tentang bagian-bagian Alkitab, karena hasil 
pemikiran mereka merupakan ‗a foremost part of the facts of the culture‘ 
dan dalam aspek lingusitik juga merupakan pemahaman linguist secara 
umum.72 
  

Pada akhirnya Barr mengungkapkan bahwa tujuan bukunya adalah 
untuk membangkitkan kesadaran pentingnya memperhatikan linguistik 
umum dalam pengaplikasian aspek linguistik dalam penafsiran Alkitab 
yang sangat penting dalam studi teologia.73 
 

Tanggapan 
 
‘Negative Tune’ 
  
 Dalam buku ini James Barr memaparkan kritikannya terhadap 
metode penggunaan bukti lingustik yang keliru dalam upaya penyusunan 
konsep-konsep teologis. Ia mengkritik upaya pengkontrasan pola pikir 
Ibrani dan Yunani berdasarkan bukti-bukti linguistik. Ia mengkritik gerakan 
‗Teologia Biblika‘ dan metodologi ‗Teologia Biblika‘. Ia juga mengkritik 
prinsip dasar dan metodologi dalam penyusunan TDNT. Memang buku ini 
penuh dengan kritikan, sehingga memang terasa adanya ‗negative tune‘ 
dalam buku ini. Kritik Barr ini memang bermanfaat, tetapi suatu hal yang 
kurang nampak dalam buku ini adalah usulan langkah positif Barr selepas 
dari segala kritik yang dilontarkannya.74 Terlepas dari ‗negative tune‘ yang 
ada dapat dikatakan bahwa buku ini berhasil membangkitkan para ahli 

                                                 
71 James Barr, The Semantics, 293. 
72 Ibid. 
73 Ibid., 296. 
74 Richard J. Erickson, James Barr and the Beginnings of Biblical Semantics (Notre 

Dame: The foundation Press, 1984), 17-18; J.D. Hastie Jr. Blog, ―James Barr/#1. 
Semantics of Biblical Language‖, http://christianinterpretation.com/2005/01/james-
barr1_19.asp; R.B.Y. Scott, ―The Semantics of Biblical Language‖, 
http://theologytoday.ptsem.edu/jan1962/v18-1-bookreview2.htm; D. Penschansky, ―Barr, 
James (b. 1924)‖, Historical Handbook of Major Biblical Interpreters. Edited by Donald 
K.McKin (Downers Grove: InterVarsisty Press, 427. 
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untuk menggumuli dengan serius teori dan teknik dari linguistik semantik 
modern dalam studi Biblika.75 
 
Kritik Terhadap Pengontrasan Pola Pikir Ibrani dan Yunani 
 
 Barr mengkritik kebiasaan pengontrasan pola pikir Yunani dan 
Ibrani dalam teologia modern. Kecenderungan pengontrasan ini 
dilatarbelakangi untuk menekankan keunikan kekristenan dan kesatuan 
Alkitab. Kekristenan dianggap sebagai kelanjutan dari pemikiran Ibrani 
serta merupakan perlawanan terhadap pemikiran Yunani. Kecenderungan 
ini disebabkan juga oleh kritik literar yang mengakibatkan ‗fragmentasi‘ 
dalam tradisi Alkitab dan juga merupakan suatu upaya perlawanan 
terhadap penafsiran ‗Helenistik‘ terhadap bagian-bagian Perjanjian Baru. 
Ia sendiri tidak bermaksud untuk meragukan keabsahan dari 
pengontrasan ini, tetapi ia menolak adanya bukti linguistik yang 
mendukung pengontrasan ini. Walaupun pengontrasan ini telah menjadi 
sesuatu yang populer, Barr mengingatkan untuk tidak melebih-lebihkan 
dalam penggunaannya. 

 
Kritikan Barr ini mendapat perhatian dan persetujuan para ahli,76 

namun sangat disayangkan bahwa Barr hanya mengungkapkan bahwa 
bukti linguistik tidak dapat dijadikan argumentasi keabsahan pengontrasan 
ini dan tidak mengusulkan ataupun menjelaskan argumentasi-argumentasi 
lainnya yang dapat dijadikan dasar bagi keabsahan pengontrasan ini. 
 
 

                                                 
75Erickson, James Barr and the Beginnings of Biblical Semantics, 1-2. 
76 David Hill, Greek Wordsand Hebrew Meanings: Studies in the Semantics of 

Soteriological Terms (Cambridge: The Univeristy Press, 1967), 2; D.A. Knight, ―Barr, 
James (1924-)‖, Dictionary of Biblical Interpretation. A-J. John H. Hayes (General Editor) 
(Nashville: Abingdon Press, 1999), 99; J.D. Hastie Jr. Blog, , ―James Barr/#1. Semantics 
of Biblical Language‖, http://christianinterpretation.com/2005/01/james-barr1_19.asp; 
D.A. Carson, Exegetical Fallacies (Grand Rapids: Baker Book House, 1984), 44-45; 
Richard A. Muller, ―The Study of Theology. From Biblical Interpretation to Contemporary 
Formulation‖, Foundations of Contemporary Interpretation. Moisés Silva (General Editor) 
(Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1996), 580-1;  D. Penschansky, ―Barr, 
James (b. 1924)‖, 424-5; R.B.Y. Scott, ―The Semantics of Biblical Language‖, 
http://theologytoday.ptsem.edu/jan1962/v18-1-bookreview2.htm; diskusi di internet dalam 
http://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Hebrew_thought. 
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Studi Etimologis, ‘Root Fallacy’ dan TDNT 
  
 Secara umum Barr mengingatkan bahaya penekanan berlebih-
lebihan terhadap studi etimologis untuk mendapat arti yang tepat suatu 
kata, karena dalam perkembangannya suatu kata dapat mempunyai 
perbedaan dan perubahan arti dari arti awalnya. Barr berpendapat bahwa 
memang benar melalui studi etimologis, kita dapat menemukan ‗arti asli‘ 
(‗original meaning‘) suatu kata, tetapi ‗arti asli‘ itu tidak berarti ‗arti umum‘ 
(‗general meaning‘) atau ‗arti yang tepat‘ (‗proper meaning‘). Suatu kata 
dapat mengalami perkembangan atau bahkan perubahan arti dalam 
‗perjalanan historisnya‘. Penekanan yang berlebih-lebihan terhadap studi 
etimologis dapat mengakibatkan kesalahan yang disebut oleh Barr 
sebagai ‗root fallacy‘. 
   
 Dalam artikel Etymology and the Old Testament Barr 
mengungkapkan bahwa kritikannya yang keras terhadap penggunaan 
etimologi dalam penyelidikan kata ‗mengakibatkan‘ ketidakpastian 
kegunaan etimologi dalam penafsiran Alkitab.77 Dalam tulisannya ini Barr 
tidak mengingkari adanya beberapa kegunaan etimologi, walaupun 
demikian studi etimologis harus dilakukan dengan cara yang tepat.78 Ia 
mengungkapkan beberapa kegunaan etimologi, yaitu memberikan 
masukan yang berharga tentang sejarah dan latar belakang kata-kata; 
membantu dalam penemuan arti kata-kata yang jarang ataupun ‗hapax 
legomena‘; dan memahami adanya kesadaran etimologis dalam Alkitab, 
Yudaisme awal dan Kekristenan awal.79 Selanjutnya ia juga 
mengungkapkan adanya studi etimologis secara ilmiah ataupun  populer 
serta memberikan beberapa contoh.80  
 
 Secara umum Barr tetap memperingatkan bahaya penekanan yang 
berlebih-lebihan terhadap pentingnya studi etimologis dalam penafsiran 
Alkitab dan nampak adanya kesan bahwa bagi Barr studi etimologis tidak 

                                                 
77 James Barr, ―Etymology and the Old Testament‖, Language and Meaning. Studies 

in Hebrew Language and Biblical Exegesis. Oudtestamentische Studiën XIX (Leiden: E.J. 
Brill, 1974), 1. 

78 Ibid. 
79 Ibid., 2. 
80 Ibid., 3-28. 
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bermanfaat bagi penemuan arti suatu kata pada masa kini. Pendapat Barr 
ini tidak disetujui oleh David Hill.  Erikson mengutip pandangan David Hill 
yang mengungkapkan bahwa Hill menghargai peringatan Barr tentang 
penggunaan etimologis, tetapi ia tetap berkeyakinan bahwa etimologi 
bermanfaat untuk menolong dalam memahami keseluruhan arti suatu kata 
pada masa kini dan memampukan seseorang untuk memahami mengapa 
seorang penulis memilih kata-kata tertentu dibandingkan kata-kata yang 
lain untuk mengekspresikan pemikirannya.81 Hill merasa bahwa 
rekomendasi Barr tentang studi etimologis terlalu ketat.82 
  
 Dalam kaitan dengan penyelidikan kata, D.A. Carson menyebutkan 
adanya 15 kesalahan dalam penyelidikan kata (‗word-study fallacies‘) dan 
menempatkan ‗root fallacy‘ sebagai salah satu kesalahan yang paling 
sering.83 Moisés Silva juga berpendapat bahwa penyelidikan etimologis 
untuk mendapatkan makna sekarang (‗present meaning‘) suatu kata 
menimbulkan masalah.84 Silva dan Carson berpendapat bahwa studi 
etimologis hanya membantu untuk ‗menerka‘ makna suatu kata yang sulit 
atau kasus ‗hapax legemona‘ ataupun sekedar sebagai ilustrasi menarik 
bagi seorang pengkhotbah.85 
  
 Barr memberikan kritikannya terhadap Theological Dictionary of 
New Testament (TDNT). Barr mengungkapkan bahwa kelemahan 
terbesar dari TDNT adalah pemberian makna yang berlebih-lebihan 
kepada suatu kata, sehingga suatu kata menjadi ‗overloaded‘ dengan 
konsep-konsep yang dikenakan kepadanya. Konsep-konsep itu 
merupakan konsep yang berisikan struktur teologis Perjanjian Baru yang 
dipertentangkan dengan lingkungannya. Kritik Barr ini perlu diperhatikan 
bagi mereka yang menggunakan TDNT untuk menemukan makna suatu 
kata. Walaupun Barr beranggapan sangat negatif terhadap TDNT, penulis 
beranggapan bahwa TDNT tetap bermanfaat untuk menyelusuri 
perubahan dan perkembangan makna suatu kata dalam era Helenisme, 
Perjanjian Lama, Yudaisme dan Septuaginta serta Perjanjian Baru. Paling 

                                                 
81 Erickson, James Barr and the Beginnings of Biblical Semantics 26. 
82 Ibid., 27. 
83 Carson, Exegetical Fallacies , 26-66. 
84 Moisés Silva, ―God, Language and Scripture‖, Foundations of Contemporary 

Interpretation, 245. 
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tidak sebagai pembanding dalam upaya penemuan makna suatu kata 
dalam proses penafsiran. 
 
Proses Pemaknaan Suatu Kata  
 
 Suatu prinsip yang sering ditekankan oleh Barr adalah pemaknaan 
suatu kata terutama harus dilakukan dalam konteksnya.86 Akar kata dan 
sejarah perkembangan makna suatu kata tidak dapat dijadikan pedoman 
dalam pemaknaan suatu kata, melainkan makna suatu kata itu terutama 
harus ditemukan dalam konteks penggunaan kata tersebut. Dalam kaitan 
hal ini Moisés Silva juga mengungkapkan bahwa dalam proses 
pemaknaan suatu kata harus diperhatikan bagaimana kata itu digunakan 
dalam suatu frasa, anak kalimat atau kalimat, paragraf atau bentuk sastra  
yang lebih besar lagi.87 Pemaknaan suatu kata dalam konteksnya lebih 
tepat daripada pencarian makna kata itu berdasarkan studi etimologis 
ataupun informasi perubahan dan perkembangan makna suatu kata.  
 
Kritik Terhadap Teologia Biblika 
  
 Barr mengungkapkan bahwa ‗Teologia Biblika‘ dengan pendekatan 
sintesisnya memberi penekanan kepada keunitasan Alkitab, yang dapat 
menyebabkan kepada penyalahgunaan dan penggunaan secara berlebih-
lebihan penafsiran pada tingkatan ‗kata-kata‘. Richard J. Erickson 
berpendapat bahwa kritik Barr terhadap pendekatan Teologia Biblika yang 
menekankan kekontrasan antara pemikiran Ibrani dan Yunani agak ―out of 
date‖, karena pendekatan seperti itu telah berkurang.88 Kritik Barr 
terhadap Teologia Biblika harus dipahami dalam konteks perkembangan 
Teologia Biblika pada era pra-1960an, oleh karena dalam 
perkembangannya Teologia Biblika telah menjadi suatu subyek yang 
multi-kompleks.89 Barr sering dinilai sebagai penentang Teologia Biblika, 

                                                 
86 Stanislav Segert, ―Hebrew Bible and Semitic Comparative Lexicography‖, 

Conggress Volume Rome 1968. Supplements to Vetus Testamentum. Vol. XVII (Leiden: 
E.J. Brill, 1969), 205. 

87 Silva, ―God, Language and Scripture,‖ 246-69. 
88 Erickson, James Barr and the Beginnings of Biblical Semantics ,19. 
89 Dua buku yang dapat memberikan gambaran kekompleksan perkembangan 

Teologia Biblika adalah Gerhard Hasel, Old Testament Theology: Basic Issues in the 
Current Debate. Fourth Edition (Grand Rapids: Wm B. Eerdmans Publishing Company, 
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walaupun ia mengungkapkan bahwa yang ditentangnya adalah 
metodologi yang tidak tepat dalam penyusunan Teologia Biblika. 
 
 Hal yang menarik dalam diri Barr adalah di lain sisi ia sering 
mengkritik perkembangan subyek Teologia Biblika, tetapi di sisi lain ia 
mengungkapkan subyek Teologia Biblika merupakan salah satu subyek 
yang menjadi ‗interest‘ utamanya. Ungkapannya ini dapat dilihat dalam 
pendahuluan bukunya The Concept Biblical Theology. An Old Testament 
Perspective.90 Buku Barr merupakan suatu buku yang meringkaskan 
perkembangan Teologia Biblika sampai akhir 1990an serta ulasan kritis 
terhadap para teolog Biblika. 91 Hal yang disayangkan dalam buku ini –
yang setebal 715 hal- adalah buku ini penuh dengan ulasan kritis Barr 
terhadap para teolog dan karyanya, tetapi ia sendiri tidak memberikan 
dengan jelas metode yang tepat dalam penyusunan Teologia Biblika, 
tetapi hal seperti ini merupakan ciri khas karya Barr. 
 
 Walaupun The Semantics of Biblical Language lebih banyak 
berisikan kritikan dalam ‗negative tune‘, namun buku ini tetap penting 
untuk diperhatikan dalam studi hermenuetika dan Teologia Biblika. Paling 
tidak buku ini telah berhasil mewujudkan tujuan Barr, yaitu untuk 
membangkitkan kesadaran pentingnya memperhatikan linguistik umum 
dalam pengaplikasian aspek linguistik dalam penafsiran Alkitab yang 
sangat penting dalam studi teologia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                              
1991) dan Gerhard Hasel, New Testament Theology: Basic Issues in the Current Debate 
(Grand Rapids: Wm B. Eerdmans Publishing Company, 1978). 

90 James Barr, The Concept Biblical Theology. An Old Testament Perspective 
(London: SCM Press, 1999), xiv. 

91 Robert Gnuse, ―The Critic of Biblical Theologians: A Review of James Barr‘s THE 
CONCEPT OF BIBLICAL THEOLOGY: AN OLD TESTAMENT PERSPECTIVE‖, Biblical 
Theology Bulletin. Vol. 31/2001,47-48.  
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TINJAUAN BUKU 
 

Judul Buku  : How To Read Proverbs 
Pengarang : Tremper Longman III 
Penerbit : Downers Grove: InterVarsity Press, 2002 
Halaman : 174 
 
 

Karya Longman How To Read Proverbs mengingatkan kita akan 
karyanya yang lain How To Read Psalms (Bagaimana Menganalisa Kitab 
Mazmur) yang telah membantu banyak orang dalam membaca dan 
menyelidiki kitab Mazmur. How To Read Proverbs ditulis untuk membantu 
seseorang dalam membaca dan menyelidiki kitab Amsal.  
  

Buku ini terdiri 3 bagian besar, yaitu Understanding Proverbs (pp. 
13-58), Reading Proverbs in Context (pp. 59-113) dan Following The 
Themes in Proverbs (pp. 117-155). Secara umum buku ini ditulis dalam 
bahasa yang sederhana dan sangat menolong seseorang dalam 
mendalami kitab Amsal. 

 
Dalam bagian Understanding Proverbs Longman memberikan 

pengantar tentang makna dan fungsi suatu Amsal, kiat membaca dan 
mengaplikasikan Amsal yang sangat bermanfaat untuk menghindari 
kekeliruan dalam pembacaan dan pengaplikasian Amsal. Longman 
mengungkapkan bahwa Amsal berfungsi untuk menolong seseorang 
dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Amsal tidak melulu berkaitan 
dengan kecerdasan intelektual, tetapi juga menyangkut kecerdasan 
emosi. Dalam kaitan dengan kecerdasan emosi ia meyinggung Emotional 
Intelligence karya Daniel Goleman. Longman mensejajarkan orang yang 
bijak dalam kitab Amsal dengan orang yang mempunyai Emotional 
Intelligence (pp. 15-16). Ia juga mengungkapkan makna yang kaya dari 
kebijaksanaan dalam kitab Amsal dan semuanya itu bermuara dari sikap 
takut akan Tuhan.(pp. 16-20). 

 
Selanjutnya Longman mengingatkan pentingnya untuk mengetahui 

struktur atau garis besar kitab Amsal dalam upaya penyelidikan kitab ini. 
Kitab Amsal mempunyai genre (bentuk sastra) pengajaran seorang ayah 
kepada anak laki-lakinya ((23-25). Amsal merupakan suatu penuntun 
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hidup di masa sekarang, penunjuk arah ke masa depan dan kunci dalam 
melewati perjalanan transisi dari masa sekarang menuju masa depan (pp. 
25-26). Longman juga memaparkan suatu kekontrasan yang diungkapkan 
dalam kitab Amsal tentang Woman Wisdom dan Woman Folly yang 
memberikan pilihan bagi setiap orang untuk memilih di antara keduanya 
dengan segala konsekwensinya (pp. 29-36). Longman juga membahas 
tentang beberapa karakteristik puisi Ibrani yang terdapat dalam kitab 
Amsal yang perlu diperhatikan dalam upaya pemahaman berita Amsal, 
seperti paralelisme, bentuk ‗lebih baik‘, akrostik, bentuk X-X+1, dll. (pp. 
39-46). Ia juga mengingatkan pentingnya menyadari bahwa Amsal itu 
suatu kebenaran umum, namun dalam pengaplikasiannya perlu 
diperhatikan waktu dan situasi yang tepat, karena Amsal itu situation-
sensitive.(p. 57) 

 
Dalam bagian kedua dari buku ini, Longman menguraikan pokok 

Reading Proverbs in Context. Ia membandingkan Amsal tentang bentuk 
sejenisnya yang ditemukan dalam teks Timur Tengah Kuno. Ia juga 
membahas kaitan Amsal dengan kitab Ayub dan Pengkhotbah yang 
nampaknya bertentangan dengan konsep umum kitab Amsal. Dalam 
kaitan dengan kitab Ayub dan Pengkhotbah, Longman membandingkan 
antara konsep retribution theology yang ‗nampaknya‘ mewarnai kitab 
Amsal dengan kebenaran-kebenaran ‗lain‘ yang dimunculkan oleh kitab 
Ayub dan Pengkhotbah.(pp. 79-91). Ia juga memberikan contoh tokoh 
Perjanjian Lama yang dapat dikategorikan sebagai orang yang bijaksana, 
yaitu Yusuf dan Daniel, yang mana kebijaksanaan itu menolong mereka 
dalam menghadapi kehidupan dengan segala tantangannya (pp. 92-100). 
Longman juga membahas hubungan antara hikmat dalam Amsal dengan 
Kristus yang adalah Hikmat Allah (pp. 101-13). 

 
Dalam bagian ketiga buku ini, Longman membahas Following The 

Themes in Proverbs yang mengungkapkan kiat menafsirkan tema-tema 
utama dalam kitab Amsal, seperti uang dan materi, mencintai wanita yang 
tepat dan perkataan.(pp. 117-55). Dalam bagian terakhir, ia menyimpulkan 
prinsip-prinsip penting dalam membaca dan mendalami kitab Amsal (pp. 
156-7). Dalam bagian appendiks, Longman membahas perihal siapa 
penulis kitab Amsal dan menginformasikan beberapa tafsiran yang 
representatif dan penting dalam studi kitab Amsal. 
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 Secara umum buku How To Read Proverbs karya Longman ini akan 
membantu mereka yang tertarik untuk mempelajari kitab Amsal. Buku ini 
juga ditulis dalam bahasa Inggris yang tidak sulit dan gaya penulisan 
mudah untuk dipahami. Penulis sangat merekomendasikan buku ini 
kepada mereka yang tertarik kepada kitab Amsal. 
 

Sia Kok Sin 
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TINJAUAN BUKU 
 

Judul Buku  : Faith and Boundaries: Colonist, Christianity, and 
Community among the Wampanoag Indian of Martha‟s 
Vineyard 1600-1871 

Pengarang : David J. Sylvermann 
Penerbit : New York: Cambridge University Press, 2005 
 
 

Buku ini, oleh penulisnya, ditulis dengan maksud sebagai kritik 
terhadap asumsi yang dipegang luas selama ini di Amerika Serikat 
tentang hubungan yang terjadi di antara orang Euro-Amerika dan Indian. 
Asumsi itu mengatakan bahwa tidak ada kemungkinan ko-eksistensi hidup 
di antara dua kelompok orang itu pada masa-masa awal sejarah Amerika. 
Yang terjadi adalah keduanya saling bermusuhan dan berakibat kepada 
jatuhnya korban besar bagi kehidupan orang Indian. Sylverman mengakui 
bahwa pola semacam itu memang merupakan gambaran besar hubungan 
antara orang Euro-Amerika dengan Indian. Namun, apa yang terjadi di 
antara orang Indian Wampanoag merupakan sebuah pengecualian, yang 
membuktikan bahwa hidup bersama dalam damai di antara orang Indian 
dan Euro-Amerika merupakan sebuah kenyataan yang harus pula 
diangkat ke permukaan. Di tengah hubungan yang didominasi oleh kisah-
kisah perampasan milik Indian dan pengusiran Indian dari habitatnya, 
faktor-faktor apakah yang membuat Indian Wampanoag dan orang Euro-
Amerika dapat hidup berdampingan dalam damai? Inilah pertanyaan 
besar yang mengusik Sylvermann dan mendorong dia melakukan 
penelitian khusus soal ini.  
 

Sylverman membahas soal ini dalam 7 bab. Di bab pertama ia 
mengisahkan bagaimana imigran Euro-Amerika bisa sampai ke pulau 
Martha‘s Vineyard di dekat Cape Cod, Massachusetts. Dikisahkan pula 
bagaimana orang-orang Indian ini menjadi Kristen, yang kesemuanya itu 
berkat hasil kerja keras Thomas Mayhew, Jr., seorang Puritan dari koloni 
New England. Selain terbeban dengan keselamatan jiwa orang-orang 
Indian Wampanoag, dorongan lain yang membuat dia menjadi misionaris 
di antara orang-orang ini adalah harapan bahwa iman yang sama akan 
memecah jalan kepada masa depan bersama yang damai di antara orang 
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Indian Wampanoag dan imigran Euro-Amerika yang tinggal bersama di 
pulau Martha‘s Vineyard. 
 

Dalam usahanya membawa orang-orang Indian menjadi Kristen, 
Mayhew memakai cara-cara yang hari ini kita kenal sebagai inkulturasi 
Injil ke dalam kebudayaan dan cara berpikir Indian. Hal ini dibahas 
Sylverman dalam bab 2 bukunya. Di bab 3, Sylverman membahas secara 
khusus bagaimana setelah menjadi Kristen, orang-orang Indian ini, 
sekalipun dapat saling berbagi tanah dan iman dengan orang-orang 
imigran Inggris di sana, ternyata tetaplah dua kelompok orang yang 
terpisah. Iman yang sama kepada Kristus tidak serta merta menjadikan 
mereka dalam kenyataan sebagai saudara. Mereka tetap terpisah dengan 
imigran Inggris yang memegang kendali. Bab-bab selanjutnya merupakan 
uraian lebih lanjut dari apa yang sudah dimulai Sylverman dalam bab 3 itu 
dan bagaimana orang Indian berusaha mempertahankan identitas mereka 
di tengah arus satu arah pengkristenan yang dibuat oleh orang-orang 
Kristen imigran Inggris (baca: Puritan). 
 

Dalam mengkaji ulang apa yang menjadi rahasia keberhasilan 
koeksistensi damai antara orang Indian dan imigran Inggris di pulau 
Martha‘s Vineyard, Sylverman mendapati bahwa ada dua faktor yang 
amat berperan. Yang pertama adalah faktor Mayhew dan yang kedua 
adalah gereja (Kristen). Sekalipun sejarahwan sering memakai 
kekristenan sebagai penyebab banyak kejahatan kolonisasi di Amerika, 
dalam kasus Indian Wampanoag, Sylverman melihat peran gereja penting 
dalam memagari hidup orang Indian dan imigran Inggris serta menjadi 
saluran yang menghubungkan mereka. Peran gereja yang penting dicatat 
di sini adalah menyediakan akses bagi orang Indian Wampanoag kepada 
pialang-pialang kekuasaan yang pada saat kritis membela kepentingan 
mereka dalam pemerintahan dan hukum. Gereja juga menolong Indian 
Wampanoag merestrukturisasi komunitas mereka untuk menghadapi 
tantangan era kolonial.(Hal. 276) 
 

Di pihak lain, Indian Wampanoag melihat dalam kekristenan tempat 
untuk mengungkapkan diri mereka. Mereka mentransformasi pertemuan 
ibadah Minggu menjadi pertemuan utama komunitas lokal dan perayaan 
Perjamuan Kudus menjadi acara suku Wampanoag. Meski bahasa Inggris 
telah menjadi bahasa pertamanya, mereka tetap menghadiri kebaktian-
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kebaktian di mana pengkhotbah memakai bahasa Wampanoag. Mereka 
memakai ideal Kristen tentang kasih untuk menguatkan tradisi-tradisi 
komunal mereka, khususnya pemeliharaan orang miskin dan mereka 
mengacu kepada persekutuan Kristen untuk mendorong konsensus 
politik. Mereka mengambil agama imigran Inggris sebagai agamanya dan 
di saat yang sama membubuhinya dengan nilai-nilai utama dan jiwa 
komunitas mereka.(Hal. 276-277) 
 

Meskipun demikian, kekristenan juga turut memberikan andil 
kepada pemisahan rasial yang menempatkan mereka pada status kelas 
tiga dalam susunan masyarakat masa itu. Orang-orang Kristen (baca: 
Puritan) dari Inggris masa itu tetap memandang orang-orang Indian 
Wampanoag sebagai tidak ―compatible‖ dengan mereka. Sekalipun orang-
orang Indian ini telah berusaha sedemikian rupa untuk hidup seperti orang 
Inggris, selalu saja ada standard yang tidak terpenuhi. Tentang ini 
Sylverman berkomentar, ―Every time they moved closer to the colonists‘ 
standard, the bar of civilization rose higher.‖(Hal. 277)  
 

Membaca buku ini menjadi menarik karena di sini kita berjumpa 
dengan aksi misionaris Puritan dan bagaimana iman Puritan mereka 
berhadapan dengan persoalan sosial yang ada di hadapan mereka. 
Dalam buku kita bisa menemukan beberapa nama teolog Puritan seperti 
Cotton Mather dan John Cotton Jr., yang juga turut hadir, meski tidak 
banyak diulas dalam buku ini, dalam sejarah kekristenan Wampanoag.  
 

Dibaca dari sudut pandang pemisahan rasial yang terjadi tepat di 
halaman rumah orang-orang Kristen Puritan ini, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa teologi yang baik tidak selalu menghasilkan pemikiran dan perilaku 
sosial yang tepat. Teologi yang baik bisa demikian terkurung dalam situasi 
budaya, sosial, politik, ekonomi dan pola hidup tertentu sehingga 
menganut suatu teologi bisa sama artinya dengan menganut budaya, 
sosial, politik, ekonomi dan pola hidup pemberita teologi itu. 
 
 

Markus Dominggus Lere Dawa 
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