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“... dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu” (Yoh. 8:32b) 

 

BERHUBUNG sudah dekat masa Natal, maka ijinkan saya mengutip cerita dalam Injil. 
Bukan. Saya tidak akan berkhotbah, apalagi berusaha mengkristenkan Anda. Tetapi 
adegan pendek dalam Injil Yohanes ini sungguh sangat menarik untuk direnungkan, 
walau sebenarnya lebih cocok untuk masa Paskah. 

Bayangkan konteks adegan yang saya kutip: Walaupun kesal karena dipaksa keadaan, 
akhirnya Pontius Pilatus, sang penguasa pada waktu itu, mengadili Yesus. Pilatus bukan 
sembarangan orang. Sebagai “Prokurator”, boleh dibilang dialah sang penguasa di daerah 
Yudea saat itu (26 – 36M), yakni sebagai Gubernur yang secara resmi mewakili Kaisar 
Romawi. Apa yang diputuskannya akan berlaku sebagai kebenaran dan sumber hukum 
yang pasti dijalankan. Juga dalam soal menentukan hidup atau mati Yesus yang sekarang 
berdiri di hadapannya. 

Tetapi kali ini Pilatus harus kelabakan saat berhadapan dengan figur kerempeng di 
hadapannya. Ia kebingungan dan tak tahu harus mengambil keputusan apa. Setidaknya 
ada dua aspek kebingungan Pilatus yang perlu disebut. Pertama, perubahan angin politik 
yang berlangsung sangat cepat. Baru beberapa hari lalu, figur yang berdiri di hadapannya 
justru disambut meriah saat memasuki kota Yerusalem. Orang-orang berdiri di pinggir 
jalan, menaruh jubah-jubah mereka di jalanan yang akan dilalui Yesus sembari menaiki 
keledai, melambai-lambaikan daun palma, dan berseru-seru, “Hosana! Hosana! 
Diberkatilah ia yang datang dalam Nama Tuhan!” 

Menurut informasi dari telik sandi sang Prokurator, masyarakat yang berbondong-
bondong memasuki kota Yerusalem untuk merayakan Paskah Yahudi dan berziarah ke 
kota suci itu kerap menjuluki Yesus sebagai “Raja Orang Yahudi”. Tentu saja julukan ini 
membuat Pilatus sulit memejamkan mata. Bayangkan! Di sebuah wilayah yang berada di 
bawah kekuasaan Kaisar Roma, di mana Pilatus menjadi wakil satu-satunya, justru 
sebagian masyarakat menyebut orang lain sebagai “Raja”! Bukankah ini benih-benih 
pemberontakan yang mulai tercium?  

Namun – dan ini yang membingungkan Pilatus – kini figur yang diduga akan memulai 
pemberontakan justru diseret oleh para pemuka agama Yahudi ke hadapannya karena 
tuduhan telah menghujat Nama Tuhan, dengan ancaman hukuman mati. Pilatus sendiri 
tidak paham soal seluk-beluk hukum agama Yahudi, namun para pembesar agama Yahudi 
pun tampaknya ragu-ragu memutuskan. Karena itu, dengan alasan tidak mau menodai 
hari Sabat yang sebentar tiba, mereka memaksa Pilatus mengadili Yesus. 

Kedua, yang lebih membuat bingung Pilatus, di hadapan tuduhan yang disertai ancaman 
hukuman mati itu, Yesus justru bungkam seribu bahasa. Tak satupun upaya pembelaan 
diri dibuat Yesus terhadap tuduhan itu. Juga saat Pilatus bertanya soal kebenaran info 
para tilik sandi, bahwa orang-orang menjuluki Yesus sebagai “Raja Orang Yahudi”.  
Setidaknya, kalau tuduhan ini benar, Pilatus bisa menghukum Yesus dengan alasan 
rencana makar. 



Tetapi, lagi-lagi Yesus membuat Pilatus tambah pusing. Alih-alih menjawab, ia malah 
berkhotbah tentang "kebenaran" (aletheia) dengan kalimat-kalimat yang 
mencengangkan. Pertama-tama Yesus mengatakan bahwa kerajaannya bukan dari dunia 
ini, lalu menandaskan bahwa kehadirannya di dunia adalah untuk “memberi kesaksian 
tentang kebenaran”. Dan hanya mereka yang “berasal dari kebenaran” itulah yang akan 
mendengarkan dan mempercayai kesaksiannya. Maka Pilatus tidak tahan lagi. Dengan 
nada meninggi, ia membalas Yesus, “Ti estin aletheia?” (Yoh. 18: 38a). “Apa itu 
kebenaran?” Jelas, walau berbunyi seperti pertanyaan filosofis, namun bukan itu yang 
dimaui Pilatus. Kalau mau diterjemahkan lebih pas, mungkin begini: “Apa, sih, kebenaran 
yang kamu omongkan itu?” 

Memang ada aspek lain dari kebingungan Pilatus, khususnya informasi dari Claudia 
Procula, istrinya. Tetapi bagian kisah itu – yang banyak diyakini sebagai legenda – tidak 
akan mempengaruhi persoalan yang ingin saya diskusikan, jadi kita biarkan saja.1 Begitu 
juga lanjutan cerita dalam Injil Yohanes, saat akhirnya Yesus dihukum mati. Itu semua 
sudah dikenal dalam sejarah. 

Bagi saya yang jauh lebih menarik dan sesuai dengan tema kita adalah melihat bagaimana 
Yohanes membabarkan pertarungan “klaim kebenaran” antara Pilatus, sang Prokurator, 
dengan Yesus yang harus diadilinya. Sebagai seorang penguasa – atau merasa sebagai 
sang penguasa tunggal, setidaknya di daerah Yudea saat itu – Pilatus menganggap dirinya 
yang memiliki kebenaran. Atau bahkan dia, beserta seluruh otoritas yang ada di 
tangannya, adalah kebenaran itu sendiri! Keputusannya bersifat mutlak, dan apa yang 
dikatakannya bagaikan sabda yang akan menentukan hidup-mati seseorang. Bukankah 
dia wakil Kaisar Romawi, Raja yang wilayah kekuasaannya sangat jelas? Sementara itu, 
siapakah Yesus, figur kerempeng yang berdiri di hadapannya? Walau sebagaian orang 
menjulukinya “Raja Orang Yahudi”, tetapi di mana wilayah kekuasaan yang dimilikinya?2 

Soal ini memang menjadi salah satu motif utama dalam tuturan Yohanes. Seperti 
diingatkan alm. Raymond E. Brown, penafsir Injil Yohanes yang paling otoritatif,3 bagi 
Pilatus “kerajaan” selalu merupakan entitas politik yang ada di dalam dunia ini, punya 
teritori yang batas-batasnya jelas, ada figur yang memegang kekuasaan, dan dapat 
menentukan mana yang benar dan mana yang salah sehingga hukum dapat ditegakkan. 
Kerajaan Romawi yang diwakilinya adalah contoh paling jelas. Karena itu ia tidak dapat 
memahami ujaran Yesus, bahwa kerajaan Yesus bukan dari dunia ini dan bahwa 
kehadirannya adalah untuk “memberi kesaksian tentang kebenaran”. Pada satu sisi ini 
sedikit melegakan Pilatus, karena ternyata Yesus bukanlah “Raja” sebagaimana ia 
bayangkan; tetapi, pada sisi lain, pernyataan Yesus juga menantangnya dalam soal 
“kebenaran”. Itu sebabnya ia jengkel, dan bertanya dengan nada meninggi, “Ti estin 
aletheia? Apa, sih, kebenaran yang kamu omongkan?” 

Yesus sendiri tidak memberi jawaban terhadap pertanyaan Pilatus. Ia sadar, percuma 
saja menjelaskan soal itu pada Pilatus. Seluruh cara pandangnya tentang kebenaran, 
kerajaan, maupun otoritas kekuasaan sama sekali bertentangan dengan Pilatus. Bagi 

                                                             
1 Saya menuliskan cerita itu di tempat lain. Lihat Trisno S. Sutanto, “Ti Estin Aletheia?”, dalam 
http://www.satuharapan.com/read-detail/read/ti-estin-aletheia (2 April 2015) 
2 Istilah ini sungguh menjengkelkan Pilatus. Nanti, saat Yesus disalibkan, ia sengaja menyuruh orang memasang 
tulisan di salib yang berbunyi, “INRI” (singkatan dari bahasa Latin: Iēsus Nazarēnus, Rex Iūdaeōrum, “Yesus, 
orang Nazaret, Raja orang Yahudi”) walau sempat diprotes para imam (Yoh. 19: 19-22).  
3 Raymond E. Brown, The Gospel According to John (XIII – XXI), Seri “The Anchor Bible vol. 29A”, New York: 
Doubleday, 1970, khususnya h. 868 – 869.  

http://www.satuharapan.com/read-detail/read/ti-estin-aletheia


Yesus, Kebenaran (dengan “K” besar) tidak pernah dapat direngkuh apalagi dimiliki 
manusia, siapapun dia, atau apapun jabatannya. Kebenaran hanyalah milik Sang Raja 
(dengan “R” besar), yakni Allah yang dia sapa sebagai “Bapa”. Karena itu, apa yang 
dilakukan Yesus hanyalah “memberi kesaksian tentang kebenaran”. Dan hanya mereka 
yang “berasal dari kebenaran”, yakni mereka yang mengenal Sang Raja sesungguhnya, 
yang mampu memahami dan mempercayai kesaksian Yesus. 

Dengan cara itu, Yesus menjungkirbalikkan pandangan dan klaim Pilatus. Ia sekaligus 
mempertanyakan secara radikal otoritas yang didaku oleh Pilatus, maupun cara 
pandangnya tentang kebenaran. Kalau dibahasakan dengan cara lain, Yesus menantang 
dan seakan mengatakan pada Pilatus begini: “Bukan kamu dengan segala klaim 
otoritasmu yang menentukan hidup-matiku, pun bukan Kaisar yang kamu wakili, 
melainkan Sang Raja yang mengutus aku. Sang Raja itu pulalah Pemilik Kebenaran yang 
sesungguhnya. Dan kehadiranku di dunia ini adalah untuk memberi kesaksian tentang 
kebenaran itu.”4 

 

Kebenaran siapa? 

SUDAH saya katakan di awal, teks ini bukan khotbah atau eksegese Alkitab. Juga saya 
tidak berpretensi membuat tafsir tentang “kebenaran” menurut Injil Yohanes yang luar 
biasa kompleks dan berada di luar jangkauan kemampuan saya. Konon, Yohanes 
memakai kata “kebenaran” (aletheia) sekitar 25 kali dalam Injilnya. Ini salah satu kata 
favorit dalam Injil yang sudah memukau begitu banyak orang dari zaman ke zaman. 

Apa yang saya lakukan jauh lebih sederhana: memakai potongan narasi Yohanes itu 
untuk mendekati persoalan tentang benturan klaim kebenaran, maupun fanatisme yang 
lahir darinya. Keduanya memang saling berkelindan erat. Dan, menurut saya, jika kita 
ingin merenungkan soal yang sudah lama menggelisahkan dan berulang kali dibicarakan 
dalam dialog-dialog antar-iman itu, maka orang patut bertanya, kebenaran seperti apa 
yang diklaim? Siapa yang mengklaim kebenaran itu? Juga kebenaran siapa dan untuk 
apa?  

Tentu saja kita tidak sedang berbicara tentang kebenaran saintifik yang punya aturan 
main sendiri untuk menentukan sah-tidaknya suatu klaim, walau sekarang ini tetap saja 
terbukti mengalami kerepotan saat berhadapan dengan klaim “hipotesa bumi datar” 
(flat-earth hypotheses) yang menggemparkan bukan hanya di Indonesia itu. Juga bukan 
soal klaim kebenaran faktual sederhana, misalnya “esok akan hujan”, atau “Jokowi adalah 
Presiden Republik Indonesia”. Soal-soal seperti itu mudah diuji. 

Apa yang menggelisahkan kita, dan banyak orang yang terlibat dalam upaya-upaya dialog 
antar-iman, adalah benturan klaim kebenaran religius. Ada semacam asumsi di balik 
kegelisahan itu: bahwa klaim kebenaran agama yang absolut merupakan akar persoalan 

                                                             
4 Kritik Yesus terbukti benar. Walau Pilatus mendaku punya otoritas kekuasaan tunggal sebagai wakil Kaisar 
Roma, tetapi sebenarnya posisi politiknya lemah dan rentan dimainkan oleh pihak-pihak lain. Ini terbukti 
dalam kasus pengadilan Yesus. Ia sendiri mengaku tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus, tetapi tetap 
memerintahkan penyalibannya dan melepas Barabas, si penyamun, karena desakan massa. Apalagi saat 
mereka menuduh, jika Pilatus membebaskan Yesus maka ia “bukan sahabat Kaisar” (Yoh. 19:12). Konon, 
menurut Gordon Thomas, mantan jurnalis yang menulis The Jesus Conspiracy, Yogyakarta: Kanisius, 2009, 
Pilatus sangat bergantung pada persekongkolan busuknya dengan Yosef Kayafas, si Imam Agung, untuk 
mempertahankan tampuk kekuasaannya. 



yang menyuburkan fanatisme sehingga mudah terjadi bentrokan antar-umat beragama. 
Asumsi tersembunyi itu mungkin perlu dipersoalkan. Benarkah klaim kebenaran agama 
an sich yang menjadi akar bentrokan antar-umat beragama, atau klaim kebenaran 
segelintir tokoh atau orang yang memakai agama? Saya cenderung memilih yang kedua. 
Ada beberapa alasan. Tetapi untuk memahaminya, kita harus sejenak mendedah 
persoalan “kebenaran” itu sendiri. 

Sudah tentu, soal “kebenaran” telah menyibukkan banyak pemikir sejak dahulu kala, 
mungkin sejak orang mulai berpikir. Sejarah filsafat dipenuhi oleh aneka pandangan dan 
silang-pendapat tentang apa itu “kebenaran” sehingga membuat orang makin bingung 
dan bertanya-tanya, mana sesungguhnya yang benar. Kerap kali dalam perbincangan 
umum kebenaran dilihat sebagai hasil dari suatu proses pengujian atau pembuktian, bisa 
uji koherensi logis (dalam matematika, misalnya), atau uji empiris (kebenaran 
pernyataan “esok hari hujan” akan terbukti jika esok hari memang hujan), dan lainnya. 
Namun yang jelas, selama ini kebenaran dilihat sebagai sesuatu yang dapat direngkuh, 
dipegang, atau bahkan dihasilkan dan dimiliki oleh manusia. Seperti cara pandang Pilatus 
dalam cerita Yohanes yang saya kutip di atas. 

Namun ada cara lain untuk berbicara tentang kebenaran yang ditampilkan dalam figur 
Yesus. Alih-alih mendaku kebenaran sebagai miliknya, Yesus justru hanya melihat diri 
dan hidupnya sebagai orang yang “memberi kesaksian tentang kebenaran”. Sebab ia 
sadar, kebenaran tidak pernah dapat dimiliki apalagi dikuasai oleh manusia, selalu 
mrucut dari upaya manusia meraihnya. Menarik sekali, orang Yunani memakai istilah 
aletheia untuk menyebut “kebenaran”. Padahal, seperti pernah diperlihatkan Martin 
Heidegger dalam tafsir jenialnya yang kontroversial, kata aletheia berasal dari a- (tidak) 
dan lethe (ketersembunyian, terlupakan). Karena itu dia menafsirkan aletheia sebagai 
“ketaktersembunyian” (Unverborgenheit).5  

Dengan tafsir itu, menurut saya, Heidegger mengajak kita menyelam lebih dalam dan 
membalik cara kita berpikir tentang kebenaran. Maksudnya begini: bukan manusia yang 
menemukan dan menentukan kebenaran, tetapi sebaliknya. Kebenaran bukanlah sesuatu 
yang dapat dipegang, atau dihasilkan oleh manusia lewat serangkaian pengujian atau 
pembuktian tadi. Karena kebenaran sebenarnya sudah ada dan tersembunyi di dalam 
seluruh keberadaan, dan merembesi baik diri kita maupun yang melingkupi kita. Sesekali 
kebenaran itu menyingkapkan diri dan menyapa kita. Orang hanya diminta untuk awas 
dan terbuka sehingga mampu disapa kebenaran, dan “memberi kesaksian tentang 
kebenaran”, yakni menjadi locus bagi ketersingkapan itu. Itulah, memakai istilah Budi 
Hardiman, model “mistik keseharian Heidegger”. 

Cara berpikir Heidegger seperti itu memang rumit dan terasa aneh, namun sangat gayut 
dengan persoalan kita saat merenungkan klaim kebenaran religius. Ia menyadarkan kita, 
bahwa kebenaran religius merupakan kebenaran yang mutlak. Suatu Kebenaran (dengan 
“K” besar) yang melangkaui klaim-klaim manusia, si makhluk yang fana karena selalu 
terbatas ruang-waktu. Kebenaran (dengan “K” besar) semacam itu sebenarnya hanya 
milik Allah semata. Dan, karena itu, setiap pendakuan kebenaran oleh siapapun dan atas 
nama apapun bersifat relatif, selalu terbatas pada ruang-waktu tertentu.  

                                                             
5 Lihat Michael Inwood, A Heidegger Dictionary, seri “The Blackwell Philosopher Dictionary”, Oxford: Blackwell 
Publishers, 1999, h. 13 (“aletheia”) dan h. 237 (“unhiddenness”). Pengantar yang sangat baik untuk mengenal 
pemikiran Heidegger dalam bahasa Indonesia bisa ditermukan dalam F. Budi Hardiman, Heidegger dan Mistik 
Keseharian: Suatu Pengantar Menuju Sein und Zeit, Jakarta: KPG, 2003. 



Prinsip yang sederhana ini, celakanya, lebih sering dilupakan orang. Juga, ironisnya, oleh 
mereka yang mengaku mengikuti jalan Yesus. Sejarah panjang kekristenan memberi kita 
contoh dan bahan berlimpah bagaimana prinsip sederhana tersebut diabaikan, dan 
melahirkan serangkaian tindak kekerasan dan konflik berkepanjangan yang membebani 
kita sampai sekarang. Tanpa harus masuk ke dalam rinciannya yang njelimet, saya ingin 
mengambil dua contoh naratif dalam sejarah kekristenan bagaimana pergeseran klaim 
kebenaran dan dampaknya bagi kita. Keduanya berada dalam tataran berbeda: yang 
pertama, lebih pada perumusan teologis; yang kedua, lebih sebagai pertarungan politis. 
Walau, sudah tentu, kedua tataran itu saling berkelindan. 

Soal petama: di tengah tekanan, pengucilan, dan bahkan penyingkiran oleh para pemuka 
agama Yahudi, maka umat perdana yang mengikuti jalan Yesus merumuskan iman dan 
keyakinan mereka sebagai “pengikut Kristus” (christianous, dari situ lahir istilah 
“kristen”). Kita dapat menemukan sari pati credo perdana itu dalam rumusan yang sangat 
terkenal, konon diucapkan Petrus di hadapan Mahkamah Agama yang mengadili dirinya 
dan Yohanes, bahwa selain nama Yesus “di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain 
yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan” (Kis. 4:12). No 
Other Name! Itulah, mungkin, sisa-sisa rumusan iman kristiani perdana yang masih dapat 
ditelusuri.6 

Yang menarik, pada abad ketiga, saat kekristenan mulai mapan, Cyprianus justru 
membuat rumusan lain, yang kemudian – walau disalahpahami – jadi sangat dominan 
mewarnai sejarah kekristenan: Extra ecclesiam nulla salus (di luar gereja tidak ada 
keselamatan). Pergeseran ini menarik: dari Yesus menjadi Gereja sebagai pokok soalnya. 
Tetapi yang lebih menarik, dan tragis bagi kita sekarang, rumusan Cyprianus itu telah 
disalahmengerti selama berabad-abad. Rumusan itu sebenarnya bersifat apologetis, 
suatu pembelaan diri, dan berlaku internal kekristenan. Dengan ungkapannya Cyprianus, 
kemudian diikuti oleh para Bapa Gereja lain, seperti Irenaeus, Clemens dari Alexandria, 
Origenes, Agustinus, dan seterusnya mau menegaskan perihal “baptisan”. Maksudnya, 
hanya baptisan di dalam Gereja Katolik itulah yang benar dan membawa keselamatan, 
bukan baptisan oleh sekte-sekte kekristenan atau gereja-gereja lain di luar Katolik. 7 
Tragisnya, rumusan yang bersifat apologetis internal itu, justru disalahpahami dan 
menjadi salah satu leitmotiv upaya misionaris ke seluruh dunia. Dan ini bertahan terus, 
sampai nanti Konsili Vatikan II (1962 – 1965) membuka paradigma baru. Kita akan 
kembali ke soal ini nanti. 

Sementara itu, aspek kedua, perjalanan sejarah dunia punya sisi tragis lainnya. Ketika 
hampir seluruh benua Eropa berhasil dikristenkan sekitar abad ke-6 Masehi, dan 
imperium Romawi berhasil meluaskan wilayah kekuasaannya hampir ke seluruh pelosok 
dunia yang dikenal saat itu, di jazirah Arab justru lahir Islam yang dengan segera 
menantang hegemoni tersebut. Di situ perjumpaan kedua “agama misioner” tersebut 
bukan sekadar perjumpaan antar-agama semata, melainkan persaingan sengit dua 
imperium raksasa untuk saling memperebutkan hegemoni dan dominasi atas wilayah 
yang melingkupi hampir separo dunia. Maka “Perang Salib”, perang besar antar keduanya 

                                                             
6 Sudah tentu saya harus menyederhanakan begitu banyak rincian di sini, karena proses-proses historis yang 
berlangsung sebenarnya jauh lebih njelimet dan sampai sekarang masih menjadi bahan kajian para pakar. Jika 
ingin menelusurinya, kajian Larry W. Hurtado, Lord Jesus Christ: Devotion to Jesus in Earliest Christianity, Grand 
Rapids: Wm. B. Eerdmans, 2003, bisa menjadi tuntunan. 
7 Lihat F.X.E. Armada Riyanto, CM, Dialog Agama Dalam Pandangan Gereja Katolik, Yogyakarta: Kanisius, 1995, 
khususnya h. 25 – 27 yang memberi ikhtisar soal kesalahpahaman rumusan Cyprianus itu. 



yang berlangsung empat babak dan baru berakhir abad ke-12, menjadi konsekuensi tak 
terelakkan yang dampaknya masih terasa sampai sekarang.8 Apalagi saat kekristenan, 
setelah berhasil merebut kembali Konstantinopel di abad ke-15, bertemu dan 
berkelindan dengan semangat ekspansi Barat, lalu memulai proses kolonisasi yang 
bersemangat “3-G" (God, Glory and Gold) itu. 

Di sini saya teringat pada legenda “Ha-Na-Ca-Ra-Ka” yang pernah dituturkan (bertolak 
dari penelitian Robert W. Hefner) dan dikomentari alm. Th. Sumartana.9 Kata “Ha-Na-Ca-
Ra-Ka” sudah tentu merujuk pada lima huruf pertama dari 20 karakter bahasa Jawa yang 
membentuk narasi. Konon ada dua utusan, masing-masing membawa pesan rahasia. 
Kedua utusan itu bertemu dan masing-masing bersikeras tentang makna pesan rahasia 
itu, sehingga bertanding. Karena sama-sama sakti, keduanya justru hancur lebur, mangga 
batanga. Akhir yang tragis! Di tangan Mas Ton, begitu saya biasa memanggil alm. Th. 
Sumartana, legenda itu mencerminkan perjumpaan kedua agama misioner dalam 
sejarah. Keduanya adalah sesama abdi, utusan yang membawa pesan rahasia. Tetapi 
masing-masing bersikeras tentang klaim kebenaran pesannya sehingga terjadi 
pertempuran yang hanya berujung pada kehancuran kedua abdi itu, sementara pesannya 
sendiri terabaikan. 

 

Kebenaran untuk apa? 

TRAGEDI para abdi dalam legenda “Ha-Na-Ca-Ra-Ka” itu semacam wanti-wanti yang 
tampaknya makin gayut dengan situasi sekarang. Orang kerap lupa bahwa agama 
hanyalah sekadar jalan, atau “abdi” yang membawa pesan, dan bukan tujuan atau pesan 
itu sendiri. Apalagi para pejabat atau tokoh keagamaan yang kerap mendaku dirinya 
sebagai kebenaran, bukan sekadar abdi atau mereka yang “memberi kesaksian tentang 
kebenaran”.  

Kesalahan tersebut, seperti diingatkan legenda “Ha-Na-Ca-Ra-Ka” bisa berakibat fatal. 
Dan, dalam konteks dewasa ini, tragedi para abdi itu bisa mengakibatkan kehancuran 
global. Sebab kedua agama misioner yang sering berhadapan itu, yakni Kristen dan Islam, 
merupakan dua poros kekuatan utama yang membentuk dunia sekarang dan mendatang. 
Data dari pusat riset PEW mengenai masa depan agama-agama di dunia, berdasarkan 
proyeksi pertumbuhan penduduk antara 2010 – 2050 menunjukkan dengan jelas, 
pertumbuhan Islam melebihi pertumbuhan agama-agama lain, dan jumlahnya akan 
mendekati kekristenan pada 2050 (lihat tabel). Hal ini semakin menggarisbawahi urgensi 
dialog. Sebab, jika perjumpaan kedua agama misionaris ini tidak mampu lepas dari 
trauma kekerasan yang diwarisi selama berabad-abad, maka konsekuensinya jelas: kita 
tidak hanya akan menyaksikan tragedi abdi seperti dalam legenda “Ha-Na-Ca-Ra-Ka”, 
tetapi kehancuran yang bersifat global. 

                                                             
8 Dampak Perang Salib masih terasa sampai sekarang, bahkan di wilayah kita yang sangat jauh dari pusat 
konflik itu. Ketika saya, bersama teman-teman MADIA, melakukan program dialog pasca kejatuhan Orde Baru, 
beberapa kalangan menolak ajakan berdialog dengan alasan, “masih dalam suasana perang”! Lihat 
rekamannya dalam Trisno S. Sutanto dan Martin L. Sinaga (eds.), Meretas Horison Dialog: Catatan dari Empat 
Daerah, Jakarta: ISAI dan MADIA, 2001.  
9 Th. Sumartana, “Tragedi ‘Hanacaraka’ dan Kebutuhan Berdialog”, dalam Trisno S. Sutanto (ed.), Th. 
Sumartana: Misi Gereja, Teologi Agama-agama, dan Masa Depan Demokrasi, Yogyakarta: Institut 
DIAN/Interfidei, 2011, h. 83 – 103. Teks itu awalnya merupakan tulisan untuk 70 tahun Dr. T.B. Simatupang. 



 

 

Begitu juga wajah kekristenan global sudah mengalami perubahan radikal pasca Perang 
Dunia II. Poros-poros pertumbuhan kekristenan sudah bukan lagi Eropa Utara dan 
Amerika, melainkan bergeser ke wilayah Selatan, di Asia dan, terutama, di Afrika. Hal ini 
jelas tercermin dalam buku monumental Atlas of Global Christianity, yang diedit oleh Todd 
M. Johnson dan Kenneth R. Ross.1 0 Buku tersebut menyajikan data statistik yang sangat 
kaya tentang potret seabad (1910 – 2010) kekristenan global yang sedang mengalami 
pergeseran fundamental. Dan potret yang disajikan sungguh mencengangkan. 

Di tahun 1910, sekitar 66% orang Kristen tingga di Eropa, tetapi kini (2010) hanya tinggal 
26%. Sebaliknya, tahun 1910 hanya 2% orang Kristen di Afrika; kini sekitar satu dari 
empat orang Kristen adalah orang Afrika! Pada saat bersamaan, jumlah denominasi 
dalam Kristen Protestan meningkat tajam. Jika tahun 1910 (saat Konferensi Misi di 
Edinburgh yang melahirkan World Council of Churches) diikuti sekitar 600 denominasi, 
dewasa ini jumlah itu melonjak drastis. Dari perkiraan yang ada, berdasarkan data dari 
World Christian Encyclopedia, kini ada sekitar 33.820 sampai 43.800 denominasi, dan 
diperkirakan tahun 2025 akan mencapai 55.000 denominasi Protestan. Jika hal ini 
ditelusuri lebih rinci, maka kekristenan yang mengalami perkembangan paling pesat 
adalah kelompok Pantekosta dan Gerakan Kharismatik, yang dewasa ini kerap dijuluki 
sebagai “kekuatan ketiga kekristenan” (setelah Katolik dan Protestan) dengan segala 
dampaknya.1 1 
 

                                                             
1 0 Todd M. Johnson dan Kenneth R. Ross, Atlas of Global Christianity, Edinburgh: Edinburgh University Press, 
2009. 
1 1 Bdk. Georg Kirchberger dan John Mansford Prior (eds.), Kekuatan Ketiga Kekristenan: Seabad Gerakan 
Pantekostal, 1906 – 2006, Maumere: Penerbit Ledalero – Puslit Candraditya, 2007. Untuk dampak perubahan 
demografis ini, baca kajian menarik Wesley Granberg-Michaelson, From Times Square to Timbuktu: The Post-
Christian West Meets the Non-Western Church, Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 2013. 



Dalam situasi seperti itu, maka menjadi jelas bahwa “jalan dialog” merupakan satu-
satunya pilihan – kecuali kita ingin berakhir seperti tragedi para abdi itu. Namun 
kesadaran dialogis tersebut baru muncul belum terlalu lama. Dalam sejarah kekristenan, 
baru sejak Konsili Vatikan II kesadaran dialogis itu merembes masuk dan diterima Gereja, 
walau dampaknya masih sering kali membingungkan umat bahkan sampai sekarang. 
Sebab perubahan yang dibawa Konsili Vatikan II memang revolusioner, padahal dogma-
dogma Gereja selama ini dirumuskan dalam situasi “monologis”, satu arah, dan bukan 
dialogis. Apalagi kekristenan, khususnya dari Barat, begitu lama berkembang di dalam 
tatanan dunia yang tak seimbang. Dibutuhkan arus dekolonisasi, yakni kemerdekaan 
negara-negara baru yang lepas dari kolonialisme Barat pasca Perang Dunia II, 
pengalaman buruk Auschwitz serta perubahan demografis pada tataran global agar 
Gereja menyadari bahwa situasinya sudah sangat berubah. 

Ada cerita menarik mengenai perubahan revolusioner dalam Konsili Vatikan II itu. Salah 
satu hasil Konsili Vatikan II yang sangat revolusioner adalah Nostra Aetate (NA), yakni 
Dekrit tentang Hubungan Gereja dengan Agama-agama Non-Kristen. Seperti 
diperlihatkan Lefebure dalam kajiannya yang menarik, 1 2 latar belakang dokumen itu 
sebenarnya persoalan anti-Semitisme dalam tubuh kekristenan yang memuncak pada 
peristiwa Shoah, yakni pembantaian jutaan orang Yahudi di zaman Hitler. Anti-Semitisme 
itu memang sudah berakar panjang dalam kekristenan karena tuduhan keliru, bahwa 
bangsa Yahudi itulah yang membunuh Yesus (tetapi mereka lupa, bahwa Yesus juga 
orang Yahudi!). Bahkan Petrus yang Mulia (Peter the Venerable), Uskup dari Cluny, pada 
abad ke-12 pernah merumuskan kalimat yang menyakitkan mengenai bangsa Yahudi: 
“Sungguh, saya sangsi apakah orang Yahudi itu manusia!” Kalimat tersebut terus 
bertahan sampai awal abad ke-20. Konon di London pernah terbit buku, ditulis Wyndham 
Lewis, dan diberi judul, The Jews: Are They Human?  

Para Bapa Konsili menyadari persoalan itu dan ingin mengubahnya agar sesuai dengan 
semangat zaman. Namun mereka masih mewarisi cara pandang teologis yang tradisional 
dan semangat anti-modernisme. Dan terjadilah pertemuan yang tak disangka-sangka 
akan mengubah segalanya. Tanggal 13 Juni 1960, Jules Issac, seorang sejarawan Yahudi 
dari Prancis, mendapat kesempatan beraudiensi dengan Paus Yohanes XXIII. Kepada 
Bapa Paus, Issac memaparkan dokumen dan mendorong agar Gereja Katolik mengoreksi 
pernyataannya tentang orang Yahudi yang salah. Beberapa bulan kemudian, Paus 
Yohanes XXIII mengutus Kardinal Augustinus Bea untuk  mempersiapkan dokumen yang, 
setelah melalui perdebatan panjang, menjadi Dekrit NA.  

Dokumen tersebut menegaskan satu prinsip fundamental yang sangat revolusioner. 
Sadar bahwa situasi sekarang di antara bangsa-bangsa menuntut perhatian khusus pada 
tradisi agama-agama lain, maka NA menegaskan, “Gereja tidak menolak apapun yang 
dalam agama-agama itu serba benar dan suci” (NA #2). Pernyataan itu seperti 
menjungkirbalikkan klaim kebenaran extra ecclesiam nulla salus yang selama ini 
dipegang Gereja seperti ditegaskan dalam Konsili Florence (1442), bahwa “semua orang 
yang berada di luar Gereja Katolik, bukan hanya orang kafir, tetapi juga orang Yahudi dan 
para bidah serta mereka yang berpisah tidak dapat mengambil bagian dalam kehidupan 
kekal dan akan dimasukkan ke dalam api kekal yang telah disediakan bagi Iblis dan 

                                                             
1 2 Saya meringkaskan tuturan Leo D. Lefebure, Penyataan Allah, Agama, dan Kekerasan, Jakarta: BPK Gunung 
Mulia, 2003, khususnya h. 4 – 10. 



malaikatnya, kecuali bila mereka bergabung ke dalam Gereja Katolik sebelum akhir 
hayatnya.”1 3  

Simbol paling dramatis dari perubahan revolusioner tentang klaim kebenaran itu, 
menurut saya, ditampilkan oleh alm. Paus Yohanes Paulus II (kini diakui sebagai St. 
Yohanes Paulus). Pada hari Minggu, 12 Maret 2000, Paus memberi khotbah awal 
milenium dari Basilika St. Petrus, dengan memohon pengampunan: “Sepatutnya kita 
memohon pengampunan atas perpecahan umat Kristen, atas penggunaan kekerasan 
yang telah dilakukan oleh sebagian umat Kristen demi kebenaran, serta atas sikap curiga 
dan bermusuhan yang kadang-kadang kita lakukan terhadap para penganut agama-
agama lain.”1 4 Ia menyadari, klaim kebenaran yang selama ini dipertahankan oleh Gereja 
dengan seluruh aparatusnya, justru kerap kali melahirkan tindak kekerasan “demi 
kebenaran”. Dan Paus ingin membuka mengubahnya saat memasuki milenium baru. 

Langkah Paus itu merupakan simbol tantangan terbesar bagi kekristenan maupun, 
menurut saya, juga tantangan bagi agama-agama pada umumnya. Kalau mau dirumuskan 
dengan memakai narasi Yohanes di atas, maka tantangannya adalah pada bagaimana cara 
kita memahami dan menghayati kebenaran. Apakah seperti Pilatus, yang mendaku 
kebenaran sebagai miliknya demi kepentingan tertentu, entah itu jabatan, kekuasaan, 
kekayaan, prestise, dll? Atau berani seperti Yesus yang menyadari bahwa Kebenaran 
(dengan “K” besar) mutlak hanya milik Allah semata, dan menyediakan diri dan hidupnya 
untuk “memberi kesaksian tentang kebenaran”, betapapun pahit konsekuensinya? Hal itu 
hanya mungkin terjadi jika Kebenaran (dengan “K” besar) itu sungguh-sungguh telah 
memerdekakan kita, sehingga kita mampu menjadi saksi-saksinya. 
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