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 Percakapan dan pemeriksaan mengenai globalisasi sungguh penting dalam 
kehidupan agama-agama, juga kekristenan, sebab kalau tidak kita bisa ditegur oleh suara 
Injil: Petang hari kita tahu karena langit merah, dan rupa langit kita bisa bedakan, tetapi 
tanda-tanda zaman tidak (Injil Matius 16:2-3). Akibatnya bisa serius, kita seperti orang-
orang yang tidak percaya, yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini (Kitab ke 2 
Korintus 4:4).  

Makanya percakapan kita ini sungguh penting; ada yang dipertaruhkan di sini, yaitu 
apakah kita tetap buta dan dibutakan oleh globalisasi (yang di Indonesia sekarang terasa 
sebagai krisis dan disorientasi), atau  masih bisakah kita melihat jalan setapak akibat terang 
iman kita selaku umat beragama ini?  

Kalau begitu, maka tinjauan iman (baca: teologis) tetap penting dan sah di hadapan 
zaman ini. Semoga pula dengannya kita bisa (1) menilai globalisasi (atau krisis zaman) yang 
sedang terjadi, namun sekaligus (2) melihat cahaya akibat terang yang kita terima dari iman 
kepercayaan kita masing-masing, dan (3), berkolaborasi lintas-agama dalam 
menghadapinya, sebab kita tidak bisa lagi sendiri-sendiri menghadapi kedidayaan 
globalisasi tersebut. 
 
Mencari Identitas 
 Saya menamai krisis yang lahir akibat ancaman globalisasi modern ialah krisis 
identitas.       
 Ada yang mendasar di sini –jauh di balik gejala luarannya-, yaitu bahwa krisisnya 
terletak pada dan bersumber dari modernitas itu sendiri. Modernitas pernah dilihat 
(misalnya oleh Max Weber) sebagai proses “disenchantment of the world” (hilangnya tuah 
atau pesona dunia) akibat munculnya “aku yang berpikir” dan yang bebas sebagai titik tolak 
realitas. Di sini, pada akhirnya, manusia muncul sebagai individu otonom yang terisolasi 
dan yang tidak berelasi, yang selanjutnya tidak bertanggungjawab kepada apa pun lagi.  

Manusia seperti ini akan mudah “diambil” oleh industri budaya yang selalu 
menghasilkan objek-objek konsumsi baru untuk memenuhi hasrat manusia modern tadi. 
Objek-objek tersebut seolah memberi pengakuan kepada manusia, yang umumnya 
disambut oleh manusia dengan sikap haus dan buta. Maka manusia menjadi  penganut 
‘fundamentalisme pasar’, dan sangat bergantung pada instansi-instansi yang tampaknya 
mengakui keberadaannya tadi. 

Di sini kita memang bicara soal pengaruh globalisasi. Semakin tidak pasti 
perkembangan dunia tadi, semakin manusia mencari identitas yang kuat –yang ia anggap 
akan mengakuinya-, yang rupanya kini dijaga oleh pasar hiburan, media modern dan 
agama fundamentalistis.  

Globalisasi tadi secara mendasar terkait dengan pasar ekonomis yang terbuka 
namun terintegrasi. Pasar kecil menjadi bergantung pada pasar dunia. Jika terjadi krisis 
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moneter, maka keperluan ‘kecil’ hidup kita sehari-hari pun menjadi krisis. Hidup menjadi 
rentan, dan sehari-hari nasib kita begitu telanjang (brute-luck), dan tidak stabil.  

Maka lengkaplah sudah soalnya: kelompok-kelompok dalam masyarakat yang 
goyah kini mencari pegangan, dan karena goncangan itu total dan”telanjang” adanya, maka 
pegangan pun direngkuh secara radikal, primordial dan total (dalam “membungkus” 
manusia dari terpaan luar). Tentu di sini, suatu imajinasi kebangsaan (semisal Pancasila) 
dirasa terlalu luas, kurang dekat, kurang aman, sementara imajinasi pasar atau pun agama 
fundamentalistik tampak lebih konkret dan mutlak. 

*** 
Dalam situasi ini, umat (mengambil contoh dari Kristiani) perlu menjawab 

pertanyaan: apa maksud menyebut nama Junjungan Hati-nya (dalam hal ini nama 
“Kristus”) dalam globalisasi ini?  

 
Sebelumnya perlulah globalisasi ditinjau dengan lebih dalam lagi.  Globalisasi 

berarti juga bahwa ada sebuah kekuatan, atau, secara teologis, ada sebuah ‘roh’, yang 
meluas di segala bagian dunia dan menduduki semua sistem kehidupan. Globalisasi adalah 
akibat dari ideologi modernitas, di mana ada tekanan atas kemajuan dan perkembangan. 
Globalisasi, kalau begitu, berarti bahwa waktu dan ruang manusia disatukan dan dilihat 
dari sudut pandang perkembangan ekonomi dan pasar. 

Bertentangan dengan yang global tadi adalah yang lokal. Yang lokal akan dikatakan 
tidak berarti jika tidak bisa ikut menjadi global. Yang lokal, kalau ia tidak bisa menjadi 
global, akan dilihat hanya sebagai yang eksotik, dan segera dijadikan bagian dari industri 
kepariwisataan.  

Tapi jangan terlupakan bahwa yang lokal terutama terdiri dari jutaan orang yang 
bekerja di industri tekstil di Cina, para petani dan buruh kita yang menurun daya tawarnya, 
atau bahkan para buruh di Eropa dan Amerika yang kehilangan pekerjaan karena 
perusahaan-perusahaan besar pindah ke Vietnam atau Tangerang.  

Mereka dipaksa hidup di tingkatan lokal, tidak bisa meninggalkan tempat mereka; 
dan di situ mereka hidup dengan amat rentan.  

 
Maka (sebagai respons intern Kristen), dalam nama Junjungan Kristiani, yaitu Yesus 

Kristus dan di hadapan kenyataan di atas,  kami harus mulai dengan menyebut bahwa 
Kristus adalah sebuah biografi, dan Ia  sejatinya bersifat lokal. Berdasarkan biografi Yesus 
Kristus kami membuat globalisasi sampai pada tingkatan lokal, menjadi partikular.  Untuk 
itu, kami memang harus mengaitkan biografi Kristus dengan biografi seorang buruh di 
Tangerang, seorang siswa muda yang ragu masa depannya, atau seorang pegawai kecil yang 
dibayar murah. Maka dengan proses itulah, selanjutnya, mereka ber-NAMA, dan bukan 
sekadar angka-angka yang anonim saja.  

 Di sinilah kepentingan sikap (baca=paradigma) umat Kristiani –sebagai sikap 
lanjutan/publik- yang inklusif dan sigap dalam sikap kesanggrahan (hospitality) mendapat 
poinnya.  

 
Baik kalau dikutipkan di sini dokumen gereja Katolik hasil Konsili Vatikan 2 (Nostra 

Aetate) –sekadar mengungkapkan bahwa arah atau paradigma inklusif sudah mulai diretas: 
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Gereja menghargai perilaku hidup, tabiat, dan moral ajaran agama-agama, 
yang walau pun banyak berbeda dari ajaran gereja, bagaimana pun semua itu 
seringkali mencerminkan kebenaran yang telah pula mencerahkan kemanusiaan 
kita. 

  
Jadi, posisi inklusivisme adalah posisi yang amat mungkin juga kita ambil. Sebab 

jelas memang bahwa setiap nama dan pribadi dalam agama-agama itu sungguh sedang 
menghayati sebentuk spiritualitas, yang dapat juga dikatakan menjadi locus (tempat 
berdiam dan kehadiran) Sang ilahi. Pengalaman itu seperti yang dialami pemimpin 
pertama gereja, yaitu Simon Petrus, “...aku telah mengerti, bahwa Allah tidak membedakan 
orang. Setiap orang (baca juga: setiap nama) dari bangsa mana pun yang takut akan Dia 
dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepada-Nya” (tertulis dalam Alkitab bab 
Kisah. 10:34-35).  Sikap ini terjadi saat Petrus bertemu dengan seorang yang dianggap “kafir” 
bernama Cornelius.  

   
Bahkan dalam konferensi misi (Dewan gereja se-Dunia) di San Antonio, 1990 –lihat 

F.R. Wilson, The San Antonio Report,  hl 31-33-, pergulatan inklusif ini ditegaskan dengan 
mengatakan: 

 
Kami tidak dapat menunjuk jalan keselamatan lain kecuali Yesus Kristus; pada 

saat yang sama kami tidak dapat mendirikan batas bagi kuasa penyelamatan Allah”. 
  

Selanjutnya, dalam dokumen Dewan Gereja se-Dunia  menyoroti kemajemukan dan 
tindakan apa yang dapat diambil (Religious Plurality and Christian Self-Understanding –A 
Document by the networks of Faith and Order, Conference on World Mission and 
Evangelism, Office on Interreligious Relations and Dialogue, Geneva, 2004), ditegaskan 
juga bahwa kepada sesama kiranya kita mengembangkan sikap kesanggrahan (hospitality); 
“jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian 
beberapa orang dengan tidak diketahui telah menjamu malaikat-malaikat” (dari Alkitab 
kitab Ibrani13:2). Di sini bertetangga berarti bersaudara –membiarkannya bebas dalam 
ruang-ruang yang kita sediakan untuknya secara pribadi. Dalam ruang-ruang itulah –
setelah kita mengakuinya, kita pun dapat mendengarkan nama-Nya, dan menyebut nama 
diri tetangga kita dalam sikap takzim. 

Malah, secara sosial, persebaran ruang hidup bersama yang terbuka –yang bebas 
kekerasan- dimana perbedaan dapat diajukan, akan menciptakan medan kolaborasi 
lintasagama masa kini. Tampaknya, di krisis zaman ini, politik kolaborasi lintas-agama 
ialah “doing hospitality and loving the neighbors” (bandingkan dengan prinsip “a 
commonword” surat 147 teolog Islam kepada umat Kristiani2). Dengannya agama-agama 
akan menghasilkan komunitas-komunitas yang bekerja menyiapkan “open society”, yang 
kita ketahui menjadi basis demokrasi itu.  
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tadi didaku sebagai Kalam Bersama (Common Word) antara kedua agama tersebut, lihat 
www.acommonword.org. 
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Mengubah Masyarakat 
 Jadi, berdasarkan partikularitas-partikularitas agama kita (kalau dalam hal Kristen 
bertolak dari  Nama Yesus Kristus), setiap orang akan memiliki ‘wajah’-nya dan ‘nama’-nya, 
sehingga tak perlu ia dibungkus dalam sistem yang total (pasar global dan agama 
fundamentalistis). Dan kalau wajah-wajah dan nama-nama ini bersekutu dan 
berkolaborasi dalam ruang inklusif dan dengan semangat kesanggrahan, bisalah sebentuk 
politik kehidupan dan bertetangga dicanangkan. Plus tentu ekonomi kehidupan, dan 
bukan ekonomi pasar bebas sebagai geraknya. 
 Maka jaringan komunitas seperti ini akan menjadi alternatif di hadapan jaringan 
konsumerisme global dan fundamentalisme/terorisme agama. Umat Kristen dan Muslim 
dengan demikian perlu hadir baik di “grassroots” maupun di kancah politik, baik di White 
House maupun di kampung-kampung kecil di India, di kota besar seperti Jakarta maupun 
di pula ‘terpencil’ seperti Nias atau Bawean. Agama-agama hadir sebagai network di segala 
penjuru dunia baik di tempat-tempat kecil, yang ‘tidak berarti’ dari perspektif global, yang 
dilupakan oleh Empire economy, maupun di pusat kekuatan dan kekuasaan.  

Hal ini mungkin karena agama-agama dibawa oleh iman individu-individu yang 
bebas, berwajah dan punya nama yang biografis. Iman ini ada di dalam individu-individu. 
Sementara  network-network lain umumnya didasarkan oleh uang, kemajuan, dll., tapi  
agama percaya bahwa setiap kita dan setiap nama ialah “imago dei” (Kristen) atau “khalifah 
Allah” (Islam). Maka yang paling penting adalah menghadirkan, memberikan nama, 
menceritakan, menolak kekuatan maut dalam nama Allah, dan menekankan kebangkitan 
setiap individu  via munculnya komunitas dan ekonomi kehidupan. 

Maka realitas yang baru akan muncul dari perspektif partikular ini. Inilah misi 
agama-agama pada masa kini. Inilah jawaban lintas-agama atas tantangan-tantangan 
globalisasi, fundamentalisme agama dan keputus-asaan akut (baca:krisis zaman ini). Inilah 
social hope atau pun realisme harapan hasil kolaborasi lintasagama di tengah negeri 
Indonesia yang dibayangi kekuatan empire global ini.  
 
 
Tulisan ini disampaikan dalam acara Kajian TITIK-TEMU dengan tema” 
Kebangkitan dan Keruntuhan Agama: Bagaimana Agama Merespon Globalisasi” 
Kamis, 28 Maret 2013 


