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PENDAHULUAN 

Teologi konstruktif awalnya menunjuk pada sebuah kelompok teologi di Amerika Utara pada 

tahun 1975 di Vanderbilt University, yang berusaha untuk memahami tugas teologi sebagai sebuah 

usaha merancang-bangun teologi dalam situasi masakini yang berubah. Kelompok ini sendiri 

bersifat sangat cair dan telah mengalami peremajaan berulang kali. Buku kompilasi pertama yang 

diterbitkan oleh kelompok yang di kemudian hari disebut “The Workgroup on Constructive 

Theology” ini adalah Christian Theology: An Introduction to Its Traditions and Tasks pada tahun 1982.1 

Setelah itu muncul secara berkala buku kompilasi dari kelompok ini, dan yang terakhir adalah 

Awake to the Moment.2 

Jadi, apakah teologi konstruktif itu? Jason A. Wyman, Jr., yang tampaknya menjadi orang 

pertama yang meneliti mazhab ini secara khusus, mendefinisikan metode teologi konstruktif 

sebagai berikut: 

Teologi konstruktif merupakan sebuah metode berteologi Kristen yang menyikapi secara serius 
tradisi gereja dan teologis serta kritik-kritik modern atas tradisi tersebut sebagai yang universal, 
kekal, dan esensial; ia mempergunakan tema-tema dan loci teologis tradisional dalam rangka 
merumuskan tuntunan yang bermanfaat, inklusif, serta tidak sempurna bagi kehidupan sebagai 
orang-orang Kristen di dunia masa kini, melawan pemaparan-pemaparan dari sistem teologi yang 
sistematis yang berlagak menyingkapkan esensi sejati atau kenyataan esensial dari Kekristenan; dan 
mengambil sebagai caranya sebuah keterlibatan iman-yang-baik dengan disiplin-disiplin akademis 
yang sejajar, khususnya studi-studi agama; sebuah krisis/konfrontasi krisis; atau, secara ideal, 
keduanya.3 

Jadi, jelaslah bahwa teologi konstruktif merupakan sebuah kritik metodologis atas teologi 

sistematika yang, menurut mereka, “berlagak menyingkapkan esensi sejati atau kenyataan esensial 

                                                        
1 Peter Crafts Hodgson and Robert Harlen King, eds., Christian Theology: An Introduction to Its Traditions and 

Tasks (Minneapolis: Fortress Press, 1982). 

2 Laurel C. Schneider and Stephen G. Ray, eds., Awake to the Moment: An Introduction to Theology: The 
Workgroup on Constructive Theology (Louisville, KY: WJK, Westminster John Knox Press, 2016). 

3 Jason A. Wyman Jr., Constructing Constructive Theology: An Introductory Sketch, Kindle. (Minneapolis: 
Fortress Press, 2017), 440. 
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dari Kekristenan.” Maka, kemunculan teologi konstruktif memang tidak bisa dilepaskan dari 

beberapa nama lain yang lebih akrab di telinga kita, yaitu teologi sistematika, teologi dogmatika, 

dan teologi kontekstual. Untuk itu, saya merasa perlu untuk membahas nama-nama ini terlebih 

dahulu. 

 

DOGMATIKA, SISTEMATIKA, KONTEKSTUAL, DAN KONSTRUKTIF 

Dogmatika 

Teologi dogmatika, atau yang kerap disingkat sekadar dengan nama “dogmatika,” adalah 

sebuah sub-disiplin teologi yang berbicara mengenai pokok-pokok iman Kristen yang dipandang 

perlu untuk diturunalihkan secara murni. Pendidikan tinggi teologi di Indonesia untuk masa yang 

cukup panjang memakai istilah dogmatika ketika mengacu pada disiplin teologis yang membahas 

ajaran iman Kristen. Istilah ini sendiri diperkirakan muncul pada pertengahan abad ke-17 dan 

kemungkinan dipergunakan pertama kali sebagai judul buku L. Reinhardt pada tahun 1659. 

Menguatnya pengaruh teologi Karl Barth (Church Dogmatics, 1932-1967) dan Emil Brunner 

(Dogmatics, 1946, 1950, 1960) di Eropa, yang juga meluas hingga ke Indonesia, membuat istilah ini 

makin menguat di awal hingga pertengahan abad ke-20.  

Di kemudian hari, berbagai kritik secara berangsur diarahkan pada pemakaian istilah “dogma” 

atau “dogmatika” tersebut.4 Dogmatisme, misalnya, menjadi satu kata yang makin sering dianggap 

sebagai sebuah sikap yang kaku dan bahkan ideologis. Kritik terbesar diarahkan pada dogmatika 

sebagai sebuah wahana gereja untuk menurun-alihkan ajarannya tanpa kemungkinan yang terbuka 

luas bagi kebaruan dan pembaruan. Dogmatika dianggap sebagai sebuah proses pentradisian, 

ketimbang penafsiran-ulang, iman Kristen. Dalam proses pentradisian tersebut, isi iman Kristen 

terkesan lebih statis ketimbang dinamis. Dogmatika lantas menjadi alat gereja untuk menurun-

alihkan apa yang gereja percaya dari satu generasi ke generasi lain. 

Di dalam model dogmatika, perspektif sosiologis cenderung dicurigai jika tidak malah ditolak. 

Dalam hal ini Karl Barth tampaknya paling vokal dalam menolak segala sesuatu yang 

memungkinkan intervensi “pengetahuan natural”—termasuk tentu pendekatan sosiologis terhadap 

agama—ke dalam teologi dan dogmatika.5 Sebab, bukan hanya pengetahuan-pengetahuan natural 

                                                        
4 Tentu saja tak boleh disangkal munculnya usaha-usaha untuk membangkitkan teologi dogmatika 

melalui usaha-usaha yang lebih konstruktif dan kreatif; lihat misalnya, Oliver D. Crisp and Fred Sanders, eds., 
Explorations in Constructive Dogmatics The Los Angeles Theology Conference Collection, 2013-2017 (Grand Rapids, MI: 
Zondervan, 2017). Lihat juga, Gerhard Sauter, Gateways to Dogmatics: Reasoning Theologically for the Life of the 
Church (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2003). 

5 Emil Brunner, berbeda dari Barth, tampaknya lebih lunak menyatakan pendiriannya pada dimensi 
natural dari teologi. Dan karena posisinya ini, muncul perdebatan keras yang sangat terkenal antara Brunner 
dan Barth seputar tema analogia entis. 
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tersebut dikhawatirkan melemahkan ajaran Kristen yang berbasis pada pewahyuan, namun juga 

dikhawatirkan muncul anggapan bahwa berita Kristiani dianggap tidak akan relevan, dapat 

dipahami, dan kontekstual tanpa bantuan pengetahuan-pengetahuan natural tersebut.  

Saya tidak ingin mengatakan bahwa dogmatika lantas tak memiliki dimensi sosial sama sekali. 

Bahkan seorang Barth mengimplementasi dogmatika dialektisnya ke dalam situasi sosial pada 

zamannya secara kontekstual dengan kesadaran sosial yang tinggi.6 Kita ingat Deklarasi Barmen 

(1934) yang ditulis sebagian besar oleh Barth untuk melawan teologi völkisch (teologi etnik) dari 

Nazisme dan gereja Jerman yang memihak pada Hitler pada masa itu. Teologi kritis semacam ini 

tentu membutuhkan sebuah kesadaran, kepekaan, dan analisis sosiologis dan politis yang sangat 

kuat. Dan dengan demikian, Barth membuktikan bahwa semua teologi senantiasa berwatak 

kontekstual. Tentang ini, Mark R. Lindsay berkata,  

Barth sendiri mengingatkan kita bahwa teologi merupakan upaya manusia yang khas, salah satu 
“ilmu-ilmu humaniora” yang, setepatnya karena pokok bahasannya adalah Allah, haruslah dengan 
demikian menjadi sebuah “teologi yang sederhana.” Akibatnya, teologi harus dikontekstualisasikan, 
dan demikian pun ungkapan teologis yang pantas di sebuah zaman mungkin saja tidak pantas di 
zaman lainnya.7 

 

Teologi Sistematika 

Bagaimana dengan teologi sistematika? Ketika saya menjalani studi teologi tingkat sarjana 

pada tahun 1988-1993, saya wajib mengikuti beberapa mata kuliah Dogmatika yang diampu oleh 

Pdt. Rudi Safardan Soewito (alm.) dan Pdt. Dr. Soelarso Sopater. Dosen yang pertama memakai 

pendekatan dogmatis, sebagaimana terlihat dari daftar literatur yang dipergunakan. Dosen yang 

kedua, yaitu Pak Larso, tampaknya menggeser cara berpikir dogmatis tersebut—sekalipun nama 

                                                        
6 Relasi antara teologi dan sosiologi agama, dalam teologi Barth khususnya, telah memunculkan 

pendapat-pendapat yang berseberangan. Di satu sisi, kita melihat bahwa para penafsir Barth, dan dogmatikus 
lain, melihat bahwa dogmatika telah menghambat kehadiran sosiologi agama ke dalam teologi. Dengan 
memakai pandangan A. Körbele, P. H. Vrijhof mencatat bahwa minat ke dalam sosiologi agama telah 
dihambat oleh pemisahan antara teologi dan apa pun yang bersifat natural. Alhasil, sosiologi agama dianggap 
tak relevan bagi teologi gereja dan dituduh sebagai sosiologisme. Lihat P. H. Vrijhof, “What Is the Sociology of 
Religion?,” In Readings in the Sociology of Religion: The Commonwealth and International Library: Readings 
in Sociology,” in Readings in the Sociology of Religion: The Commonwealth and International Library: Readings in 
Sociology, ed. Joan Brothers (Oxford: Pergamon, 1967), 29–59. Di sisi lain, muncul analisis belakangan yang 
membaca ulang Barth sebagai seorang sosiolog agama. Lihat terjemahan terbaru yang menarik atas artikel 
§17 buku Church Dogmatics I/1 tentang posisi agama-agama lain, yang dikerjakan oleh Garret Green. Lihat Karl 
Barth, On Religion: The Revelation of God as the Sublimation of Religion, trans. Garrett Green (London & New York: 
T & T Clark, 2006). 

7 Mark R. Lindsay, Barth, Israel, and Jesus: Karl Barth’s Theology of Israel (Aldershot, Hampshire, UK & 
Burlington, VT: Ashgate, 2007), 43. 
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mata kuliah yang dipergunakan tetaplah dogmatika—pada dimensi yang lebih kontekstual dari 

doktrin Kristen. Saya ingat betul literatur utama yang dipergunakan justru adalah buku Daniel J. 

Adams, Teologi Lintas Budaya: Refleksi Barat di Asia.8 Perbedaan pemilihan literatur ini menandai 

pergeseran yang berlangsung secara global dari dogmatika ke dua cabang sub-disiplin, yang di 

kemudian hari lebih berkembang nyaris dalam keterputusan satu terhadap yang lain, yaitu teologi 

sistematika dan teologi kontekstual. Sularso Sopater tampaknya lebih memilih arah yang kedua, 

teologi kontekstual, yang dimanfaatkan untuk mengajukan sikap kritis atas pendekatan dogmatis 

atas doktrin-doktrin Kristen. Tentang teologi kontekstual saya perlu memberi ulasan khusus 

belakangan. 

Terkait dengan cabang yang pertama, tampaknya tiga jilid buku Paul Tillich, Systematic 

Theology (1951, 1957, 1963) menandai pergeseran dari dogmatika ke teologi sistematika. Jika 

dogmatika menekankan penurun-alihan isi iman Kristen dari masa ke masa, teologi sistematika 

lebih memberi perhatian pada seberapa jauh seluruh loci theologici Kristen itu dibangun menjadi 

sebuah sistem yang koheren dan konsisten. Teologi sistematika, dalam kata-kata Michael Horton, 

“bagaikan tutup kotak jigsaw puzzle, dan setiap orang percaya adalah seorang teolog dalam arti ia 

yang menaruh kepingan-kepingan itu bersama.”9 Dengan cara itu, seorang teolog sistematika 

“menata seluruh pemikirannya pada sebuah topik di dalam sebuah lingkaran yang secara ketat 

dikelola dan yang secara geometris dipaparkan, yang dapat dimasukkan ke dalam tempat apa pun 

dan berkeliling kembali pada titik awal.”10 Singkatnya, jika dogmatika melakukan tradisionalisasi, 

teologi sistematika mengerjakan strukturisasi. Yang pertama menekankan kebenaran yang 

langgeng, yang kedua mengedepankan kebenaran yang utuh.  

Bagaimana relasi teologi sistematika dengan dimensi sosiologis dari agama? Tampaknya 

kerangka dasar teologi korelasi Paul Tillich, yang menganjurkan dialog kritis antara kultur manusia 

dan iman Kristen, patut dipertimbangkan. Situasi kehidupan manusia yang konkret dihargai 

sekalipun tetap ditafsir dari perspektif iman Kristen dan kemudian dihisabkan ke dalam proses 

sistematisasi iman Kristen.  

Terlepas dari seberapa jauh teologi sistematika memperhitungkan situasi kultural dan sosial 

manusia, kita mendapati adanya beragam produk teologi sistematika. Masing-masing teologi 

sistematika tampaknya menampilkan perspektif utama yang berlainan, yang memungkinkan si 

                                                        
8 Daniel J. Adams, Teologi Lintas Budaya: Refleksi Barat Di Asia (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1992). 

9 Michael Scott Horton, The Christian Faith: A Systematic Theology for Pilgrims on the Way (Grand Rapids, 
Mich: Zondervan, 2011), 27. 

10 Colin E. Gunton, “Historical and Systematic Theology,” in The Cambridge Companion to Christian Doctrine, 
ed. Colin E. Gunton (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 11. 
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teolog dan pembaca karyanya “berkeliling kembali pada titik awal” (Gunton). Titik awal itulah yang 

menjadi perspektif utama yang membingkai seluruh loci theologici Kristen menjadi satu kesatuan.  

Setiap teologi sistematika merupakan sebuah jawaban sistematis, dengan berbasis pada 

perspektif utama yang menjadi titik awalnya, yang dipersembahkan oleh sang teolog kepada 

komunitas dan masyarakat yang disapanya yang berhadapan dengan situasi kultural dan sosial 

yang tertentu. Dalam hal ini, kita melihat watak sosial dan kontekstual yang jauh lebih menonjol di 

dalam teologi sistematika dibandingkan di dalam dogmatika.  

 

Teologi Konstektual 

Di atas saya memaparkan bahwa dogmatika mengalami perkembangan selanjutnya menjadi 

dua cabang. Saya sudah membahas sekilas cabang yang kedua, yaitu teologi sistematika, yang 

tampak lebih menampilkan korelasinya dengan dunia kultural dan sosial manusia. Cabang yang 

pertama adalah teologi kontekstual, yang lahir sebagai sebuah kritik atas tendensi hegemonis dari 

dogmatika yang berkembang di Barat, serta yang kurang memberi perhatian pada dinamika sosial, 

politis, dan kultural masyarakat. Apa yang menarik kemudian adalah bahwa perkembangan pesat 

teologi kontekstual pada gilirannya menyadarkan para teolog Barat bahwa teologi kontekstual 

bukanlah satu dari banyak teologi, namun adalah teologi itu sendiri. Setiap teologi selalu 

kontekstual. Di dalam kuliah umumnya pada tahun 2007, LeRon Shults menegaskan bahwa bagi 

para teolog pada masa modern awal, frasa “teologi kontekstual” terkesan menjadi sebuah oxymoron 

atau kontradiktif, namun di masa modern lanjut ia telah menjadi sebuah pleonasme.11  

Sebagai sebuah kritik atas hegemoni teologi Barat, teologi kontekstual berkembang secara 

khusus di negara-negara Selatan Global (Global South). Ia menampilkan pemihakannya pada mereka 

yang tertindas dalam berbagai dimensi kehidupan: ekonomi, sosial, budaya, gender, orientasi 

seksual, dan sebagainya. Subjek dari teologi kontekstual adalah mereka yang hidup di marjin 

kehidupan sosial. Karena wataknya yang kontekstual maka ia muncul lewat berbagai nama, seperti 

teologi pembebasan, teologi feminis, womanist theology, teologi Hitam, teologi Minjung, teologi Dalit, 

dan sebagainya. 

Apa yang relevan untuk kajian kita ini adalah bahwa teologi kontekstual mengawali prosedur 

berteologinya dari konteks, ketimbang teks. Situasi dan pengalaman konkret manusia dalam 

kemajemukan dimensi kehidupannya diperhatikan dengan seksama. Karena itu, secara 

metodologis, teologi kontekstual mulai dengan melakukan deskripsi atas situasi konkret, yang 

kemudian atasnya dilakukan analisis mendalam, sebelum kemudian sang teolog mengerjakan 

interpretasi teologis atas situasi tersebut, dan akhirnya ditutup dengan aksi atau praksis demi 

                                                        
11 Dikutip oleh Jeff K. Clarke, “Living Theology: Reinvigorating Theology by Locating It Within the 

Context of the Living,” Jesus (Re)Centered, accessed July 8, 2016, http://www.jeffkclarke.com/living-theology/. 
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mentrasformasi situasi negatif yang tersaji itu.12 Menjadi jelas bahwa, dalam rangka melakukan 

deskripsi dan analisis sosial, peran disiplin-disiplin non-teologis menjadi dominan. Misalnya, telaah 

sosiologis dan politis atas kemiskinan tak terhindarkan sebelum seorang teolog kontekstual 

mengajukan interpretasi tekstual-biblisnya atas tema kemiskinan dan keadilan sosial. Dengan 

demikian, teologi kontekstual dapat dibaca sebagai sebuah keberhasilan disiplin-disiplin non-

teologis untuk menggugat eksklusivisme dogmatis dalam teologi Kristen. Alhasil, pendekatan 

multidisipliner menjadi sebuah metodologi tak terelakkan dalam teologi kontekstual. 

Tampaknya perlu juga ditegaskan bahwa dua cabang dari perkembangan pasca-dogmatika ini 

tidak lantas berjalan sendiri-sendiri. Belakangan kita menyaksikan para teolog kontekstual 

berupaya pula mendekati loci theologici yang khas dibahas di dalam dogmatika maupun teologi 

sistematika, namun tetap dalam perspektif konstektual mereka.13  

Terlepas dari keberhasilan teologi kontekstual sebagai penggugat teologi Barat, saya tidak 

sepenuhnya menyetujuinya. Saya pernah mengajukan kritik saya atas tendensi meta-metodologi 

dari teologi kontekstual.14 Secara umum terdapat tiga kritik utama saya. Pertama, teologi 

kontekstual tidak sungguh-sungguh mulai dari situasi konkret dan pengalaman nyata manusia, 

sebab dari seribu-satu masalah yang ada, pemilihan masalah yang disoroti sudah membutuhkan 

sebuah perspektif teologis terlebih dahulu. Dengan kata lain, teks imani tetap berperan dalam 

pemilihan masalah yang dialami dan bekerja sebelum tahap deskripsi dilakukan. Alhasil, pemilihan 

masalah tertentu tersebut memunculkan blindspot atau titik-buta yang membuat sang teolog gagal 

memberi perhatian sepantasnya pada masalah lain dan korban-korban lain. Kedua, pendekatan 

metodologis teologi kontekstual tidak sungguh-sungguh bersifat bottom-up, sebab barulah ketika 

sang teolog memasuki tahap ketiga, yaitu tahap interpretasi tekstual, pemecahan masalah 

ditemukan. Yang ketiga, metodologi teologi kontekstual terlalu bersifat linear, tanpa memberi 

peluang bagi modifikasi atas metode tersebut. Ia harus mulai dari deskripsi, dilanjutkan dengan 

analisis, kemudian interpretasi, dan ditutup dengan praksis. Sekalipun para penganjurnya menamai 

proses ini sebagai sebuah lingkaran atau spiral hermeneutis, dalam kenyataannya ia bersifat linear.  

 

 

 

                                                        
12 Secara sistematis metode teologi kontekstual ini dijelaskan oleh Joe Holland and Peter J. Henriot, Social 

Analysis: Linking Faith and Justice, Rev. and enl. ed. (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1983). 

13 Saya dapat mencatat dua contoh menarik dari Teologi Pembebasan dan Teologi Afrika-Amerika: Jon 
Sobrino and Ignacio Ellacuría, eds., Systematic Theology: Perspectives from Liberation Theology: Readings from 
Mysterium Liberationis (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1996); James H. Evans, We Have Been Believers: An African-
American Systematic Theology (Minneapolis: Fortress Press, 1992). 

14 Joas Adiprasetya, “Towards an Asian Multitextual Theology,” Exchange 43, no. 2 (May 2014): 119–131. 
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Teologi Konstruktif 

Perkembangan paling anyar dalam bidang telaah atas doktrin-doktrin Kristen adalah 

pergeseran dari teologi sistematika ke teologi konstruktif. Berbeda dari teologi sistematika, teologi 

konstruktif melihat peran sang teolog sebagai seorang yang membangun sendiri bangunan 

teologisnya. Seorang teolog konstruktif akan memahami bahwa tradisi Kristen yang mahaluas itu 

merupakan reservoir of meanings (tandon makna) yang nyaris tak terbatas, namun yang tak 

seluruhnya perlu dan dapat diakomodasi. Namun, teologi konstruktif juga mempertimbangkan 

sumber-sumber non-teologis sebagai bahan dasar baginya untuk mengkonstruksi teologi mereka. 

Jadi, jika teologi sistematika melakukan strukturisasi, teologi konstruksi, sesuai namanya, 

melakukan konstruksi. Seorang teolog konstruktif memakai imajinasi imani dan sosialnya untuk 

membangun sebuah rumah imani bagi dunia sekelilingnya. Ia bagaikan seorang koki yang memasak 

berdasarkan bahan-bahan yang ada di depannya, untuk disajikan bagi seluruh penduduk desanya.15 

Secara metodologis, pemakaian bahan-bahan yang tersedia di depan sang teolog ini disebut sebagai 

sebuah proses bricolage, untuk meminjam pemikiran kaum post-strukturalis.16  

Secara metodologis, teologi konstruktif memperjumpakan seluruh loci theologici klasik Kristen 

dengan situasi nyata yang dihadapinya dan yang dihadapi oleh komunitasnya. Dengan kata lain, 

sederhananya, teologi konstruktif mengawinkan teologi sistematika dan teologi kontekstual. 

Namun, berbeda dari teologi sistematika, yang menekankan struktur sistemik dari teologi, teologi 

konstruktif lebih mementingkan aspek estetis dari teologi. Sang teolog mempersembahkan 

teologinya sebagai sebuah artistic performance kepada dunia. Berbeda dari teologi kontekstual yang 

kerap mengandaikan deskripsi dan analisis objektif atas masyarakat, teologi konstruktif 

mempercayai bahwa tak ada realitas yang objektif—semua realitas adalah sebuah konstruksi dan 

karenanya berwatak interpretif. 

Menurut hemat saya, teologi konstruktif akan menjadi wahana dan wacana baru dalam dunia 

teologi yang mampu memaksa para teolog untuk tidak sekadar mementingkan watak konstektual 

teologi namun, lebih dari itu, watak multitekstualnya. Jika benar demikian, maka sumbangan 

disiplin-disiplin non-teologi, seperti sosiologi, filsafat, psikologi, akan diperhitungkan secara 

optimal di dalamnya, tanpa harus mengintervensi kedaulatan sang teolog. Mereka dapat memberi 

rasa asing bagi masakan teologi konstruktif, entah manis atau pedas, namun yang pasti rasa yang 

berbeda.  

                                                        
15 Metafora ini disajikan secara apik oleh Clemens Sedmak, Doing Local Theology: A Guide for Artisans of a 

New Humanity (Maryknoll, N.Y: Orbis Books, 2002). 

16 Jeffrey Stout mendefinisikan bricolage sebagai “pengambilan selektif dan rekonfigurasi eklektik dari 
elemen-elemen tradisional dengan harapan dapat menyelesaikan masalah yang ada.” Lihat Jeffrey Stout, 
Ethics after Babel: The Languages of Morals and Their Discontents (Oxford & Princeton, NJ: Princeton University 
Press, 2001), 293. 
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Perkembangan teologi konstruktif, harus diakui, belumlah selesai. Ia masih terus berproses 

mencari bentuk-bentuk uniknya. Sekaligus, perkembangan ini sangat menggairahkan dan 

mengundang para teolog untuk ikut terlibat di dalamnya. Jason A Wyman, Jr. menandaskan, dalam 

penelitiannya mengenai perkembangan teologi konstruktif, bahwa sedikitnya terdapat dua watak 

dasar dari teologi konstruktif, yaitu interdisipliner dan berorientasi pada tindakan sosial.17 Yang 

pertama menunjukkan keterbukaan teologi konstruktif pada ilmu-ilmu di luar teologi maupun 

subdisiplin-subdisiplin lain di dalam teologi; yang kedua menunjukkan orientasi fungsional-sosial 

dari teologi konstruktif pada keadilan. Saya pribadi, sementara menyetujui kedua watak dasar ini, 

mengusulkan yang ketiga, yaitu bahwa teologi konstruktif senantiasa berwatak imajinatif. Ia berani 

melihat tautan-tautan antara teks-teks yang sebelumnya tak terpikirkan, atau menemukan teks-

teks minor yang terabaikan dalam tradisi, atau memandang secara kreatif sebuah teks atau tradisi 

dari perspektif yang sama sekali berbeda. 

 

BATAS-BATAS DALAM TEOLOGI KONSTRUKTIF 

Sebagaimana disiplin ilmu lainnya, teologi memiliki batas-batas tertentu yang justru 

membuatnya menyenangkan dan menggairahkan. Batas-batas tersebut perlu dirangkul dan bukan 

dipandang sebagai masalah yang perlu diselesaikan dan diatasi. Batas-batas tersebut tersirat di 

dalam definisi teologi konstruktif yang diajukan oleh Jason A. Wyman Jr. di atas. Terlepas dari 

rumitnya definisi yang diberikan oleh Wyman ini, terlihat tiga hal penting yang ingin ditolak, yaitu 

bahwa teologi harus bersifat universal, kekal, dan esensial. Selain itu, terdapat dua wajah teologi 

yang diusulkan: interdisipliner dan mendorong tindakan kritis. Pada bagian ini saya ingin 

menunjukkan bagaimana teologi konstruktif yang ingin saya tawarkan menampilkan tiga batas 

sekaligus watak yang sungguh berusaha menampilkan kritik atas teologi yang universal, kekal, dan 

esensial.  

 

Lokal dan Perspektival—Teologi tidak Universal 

Pertama, teologi tidak pernah bersifat universal namun selalu lokal dan perspektival. Tentu saja, topik 

yang dipercakapkan dalam teologi kerap kali seluas semesta, bahkan merambah hingga ke Dia yang 

melampaui semesta. Namun, teologi tidak dapat mengklaim kebenaran yang diwartakannya sebagai 

kebenaran yang berlaku di mana-mana secara universal tanpa kemungkinan adanya alternatif lain. 

Ia bukanlah sebuah panacea, obat yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Ia dapat berbicara 

tentang kasih Allah yang universal, namun klaim tersebut tetap muncul dari sebuah lokasi dan 

perspektif tertentu. Singkatnya, saya percaya kebenaran Allah di dalam Kristus bersifat mutlak dan 

                                                        
17 Wyman, Constructing Constructive Theology. 
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universal, namun tidak ada satu teologi pun yang mampu mengklaim dirinya telah mampu 

menangkap kebenaran Allah di dalam Kristus itu sepenuh-penuhnya.  

Teologi, sebaliknya, selalu bersifat lokal dan perspektival. Ketika seseorang berteologi, ia harus 

menyadari lokasi sosial (social location) yang menjadi titik berangkat teologinya. Siapa seorang 

teolog menentukan apa teologi yang dirumuskannya. Jung Young Lee, seorang teolog Asia, 

menegaskan hal ini dengan menulis, 

Teologi sungguh-sungguh otobiografis. Namun, ia bukanlah sebuah otobiografi. Menceritakan 
kisahku bukanlah teologi pada dirinya sendiri namun sebuah dasar bagi teologi, bahkan konteks 
utama bagi usaha saya berteologi. Itu sebabnya seseorang tidak dapat berteologi bagi orang lain. Jika 
teologi bersifat kontekstual, maka ia harusnya secara mendasar bersifat otobiografis.18  

Otobiografi seorang teolog menempatkannya pada lokasi sosial, kultural, politis, gender, 

eklesial, dan sebagainya. Seluruhnya mengambil bagian dalam tugas si teologi untuk menafsir 

seluruh realitas—menafsir tindakan kasih Allah Trinitas yang melimpah di dalam semesta yang 

tercabik-cabik ini. Ketegangan antara klaim universal dan keberakaran lokal ini diungkapkan secara 

apik oleh Raimon (Raimundo) Panikkar, 

Kita harus menyadari bahwa kita melihat totum per partem, keseluruhan melalui sebuah bagian. Kita 
harus menyimpulkan bahwa sang liyan, non-Kristen, misalnya, mungkin saja memiliki sebuah 
pengalaman yang mirip dan bahwa seorang non-Kristen akan berkata bahwa orang Kristen 
mengambil sikap pars pro toto [sebagian untuk seluruhnya], sebab dari luar seseorang hanya melihat 
pars [sebagian], bukan totum [keseluruhan]—jendela, bukan panorama. Bagaimana menggabungkan 
pernyataan-pernyataan yang tampaknya berlawanan ini? Kita harus berkata bahwa sang liyan itu 
benar dalam menemukan bahwa kita mengambil sikap pars pro toto (karena orang luar melihat 
jendela itu), namun kita juga benar dalam melihat totum per partem (sebab kita melihat panorama). Ia 
merupakan totum bagi kita, namun per partem, yang terbatas bagi penglihatan kita melalui satu 
jendela itu. Kita melihat totum, namun bisa dikatakan bukan totaliter [selengkapnya] (karena kita 
tidak melihat melalui jendela-jendela lain). Kita melihat semua yang dapat kita lihat. Sang liyan 
mungkin melihat totum dengan cara yang sama melalui jendela lainnya, dan dengan demikian 
menggambarkannya secara berbeda, namun keduanya melihat totum [keseluruhan], sekalipun bukan 
in toto [secara menyeluruh], melainkan per partem.19 

Ketika seseorang melihat realitas panorama di depannya melalui sebuah jendela, maka ia 

sendirilah yang melihatnya, namun ia melihatnya bukan seorang diri—personal namun tak pernah 

individual.20 Realitas tersebut dilihat oleh seorang teolog dalam kebersamaannya dengan orang lain. 

Dalam kosakata Kristen, tindakan berteologi tersebut dilakukan dalam komunitas iman bernama 

                                                        
18 Jung Young Lee, Marginality: The Key to Multicultural Theology (Minneapolis: Fortress Press, 1995), 7. 

19 Raimundo Panikkar, Invisible Harmony: Essays on Contemplation and Responsibility, ed. Harry J. Cargas 
(Minneapolis: Fortress Press, 1995), 171–172. 

20 Perbedaan antara yang personal dan yang individual akan dibahas pada topik Allah Trinitas dan 
manusia. 
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gereja atau, jika Anda mau dapat pula dikatakan, dengan umat-umat beriman lainnya. Jung Young 

Lee melanjutkan dalam buku yang sama di atas, “Teologi mulai dari kehidupan saya, namun 

kehidupan saya terkait dengan kehidupan orang-orang lain. Jadi, ‘saya’ selalu juga berarti ‘kami’ … 

Saya bersifat ‘pluralistik,’ sekalipun itu bukanlah gabungan dari saya dengan orang-orang lain. Ia 

bersifat pluralistik karena ia bersifat relasional.”21  

Sifat perspektival dari teologi itulah yang menyediakan lahan subur bagi teologi-teologi lokal. 

Saya memilih untuk memakai istilah “teologi lokal” daripada “teologi kontekstual” untuk alasan 

yang saya paparkan di bagian sebelumnya. Perspektivisme semacam ini tentu menjadi pembatas 

bagi teologi mana pun, sekaligus menjadi kekuatannya. Teologi yang dilakukan secara perspektival 

memiliki kekuatan justru ketika ia sekaligus menyadari keterbatasannya. Bernard J. F. Lonergan, 

seorang teolog dan filsuf Jesuit asal Kanada, menawarkan istilah scotoma (titik buta, blindspot) dan 

scotosis (penggelapan) dalam teologi. Dengan bahasa yang berbeda, saya ingin menjelaskan bahwa 

scotoma (titik buta) merupakan konsekuensi alami dari perspektivisme. Setiap teologi, karena ia 

bersifat perspektival, selalu memiliki titik-titik buta. Justru dengan cara itulah teologi berkembang 

terus. Saya pernah mengungkapkannya sebagai berikut, 

Baik teolog-teolog laki-laki dan perempuan, Asia dan Afrika-Amerika, sebagai contoh, mengkritik 
para teolog pembebasan di Barat atau di Amerika Latin karena telah mengabaikan isu ketidakadilan 
kultural dan rasial. Dengan demikian, kultur dan ras menjadi titik-titik buta dari generasi pertama 
teolog-teolog pembebasan. Di situasi yang lain, teolog-teolog Minjung laki-laki juga telah dituduh 
oleh para feminis Korea karena gagal memperhatikan area-area kunci: mereka telah gagal 
memasukkan pertimbangan-pertimbangan gender ke dalam analisis sosia; dan refleksi teologis 
mereka, dan hanya bergumul dengan isu-isu ketidakadilan ekonomis dan imperialisme kultural. Bagi 
para teolog laki-laki Minjung ini, gender merupakan titik buta mereka. Pelecehan dan ketidakadilan 
merupakan realitas yang dialami oleh perempuan-perempuan Korea, yang menjadikan mereka, di 
dalam kata-kata Hyun Kyung Chung, “Minjung di dalam Minjung” dan “han dari han.” Dan parade 
dari titik-titik buta terus berkembang.22 

Parade titik-titik buta tersebut terus menyisakan perspektif-perspektif lain yang dapat 

dipergunakan bagi konstruksi teologi berikutnya. Di dalam contoh di atas, misalnya, teologi 

pembebasan berkembang karena kesadaran akan titik-titik buta yang tak tertangkap oleh generasi 

berikutnya. Kita bisa menambahkan perspektif-perspektif lain: disabilitas, orientasi seksual, dan 

sebagainya, dan seterusnya. 

Contoh lain, misalnya, adalah ketika seseorang mempelajari sikap Augustinus terhadap 

perbudakan. Augustine percaya bahwa perbudakan merupakan dampak dari dosa, namun ia juga 

beranggapan bahwa perbudakan merupakan refleksi dari tata sosial yang natural (De Civitate Dei, 

                                                        
21 Lee, Marginality, 8. 

22 Adiprasetya, “Asian Multitextual Theology,” 124–125. 
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xix.15). Singkatnya, Augustinus tidak sungguh-sungguh menolak, jika tidak malah menjustifikasi, 

perbudakan. Tentang kenyataan yang “tidak menyenangkan” ini, Teresa Delgado dan Kim 

Paffenroth menulis, “… lokasi sosial Augustinus menyiratkannya sebagai seseorang dengan hak 

istimewa dari keluarga yang memiliki budak-budak selama beberapa generasi. Lokasi sosial sebagai 

pemilik-budak ini membatasi kemampuannya untuk melihat atau setidaknya memahami 

kebobrokan moral untuk memiliki budak-budak.”23 Dengan cara yang sama kita bisa mengajukan 

pertanyaan kritis terhadap semua doktrin dan pemikiran teologis yang kita baca. Mengapa Calvin 

menawarkan predestinasi ganda yang berbeda dari para teolog dan tradisi-tradisi sebelumnya? 

Mengapa Eka Darmaputera mengubah arah berteologinya sejak 1998 dari tugas gereja untuk 

berpartisipasi ke dalam pembangunan nasional ke tugas gereja sebagai komunitas eksemplaris? 

Mengapa banyak teolog perempuan kulit hitam di Amerika Serikat bersikap sangat kritis terhadap 

makna pendamaian dari Kristus yang tersalib, yang oleh banyak tradisi lain dianggap menjadi inti 

dari keselamatan Kristiani? Teologi senantiasa otobiografis! 

Akan tetapi, ketika watak perspektival dari teologi itu dimutlakkan, maka muncullah scotosis 

atau penggelapan. Perspektif-perspektif lain diabaikan dan ditolak. Perspektif tunggal yang khas 

kemudian dianggap sebagai satu-satunya cara memahami realitas. Pada titik ini, teologi menjadi 

baku, beku, dan kaku. Ia bukan lagi teologi melainkan ideologi. Ideologisasi teologi muncul ketika ia 

gagal menjawab secara kritis masalah kemanusiaan,24 atau ketika ia menempatkan Allah ke dalam 

“kompleks pusat” dan dengan demikian gagal menampilkan watak paradoksal dari percakapan 

teologis mengenai Allah.25 

                                                        
23 Teresa Delgado and Kim Paffenroth, “Introduction,” in Augustine and Social Justice, ed. Teresa Delgado, 

John Doody, and Kim Paffenroth (Lanham: Lexington Books, 2016), xiv. 

24 Sebuah catatan khusus mengenai ideologisasi teologi penting disampaikan di sini. Merold Westphal 
menunjukkan tiga cara teologi menjadi ideologis.  Yang pertama disebutnya sebagai “keikutsertaan terbuka” 
(overt espousal), yaitu ketika teologi secara nyata-nyata memihak penindasan dengan menempatkan Allah di 
pihak si penindas. Yang kedua, teologi menjadi ideologis melalui “generalitas yang samar” (vague generality), 
yang muncul lewat percakapan yang terlalu samar dan takut mengecam ketidakadilan secara nyata. Misalnya, 
menurut Westphal, teologi mudah sekali menyebut rasisme sebagai dosa, namun tidak mampu menyatakan 
bahwa apartheid adalah dosa. Yang ketiga adalah “hermeneutika dualistik” (dualistic hermeneutics), yang 
membagi realitas menjadi dua—terang-gelap, tubuh-roh, personal-sosial, dan sebagainya—kemudian 
mengenakan kejahatan pada sisi yang lain dan mengabaikan kejahatan pada sisi satunya lagi. Lihat Merold 
Westphal, “Levinas, Kierkegaard, and the Theological Task,” in Emmanuel Levinas: Critical Assessments of Leading 
Philosophers, ed. Claire Elise Katz, vol. 2: Levinas and the History of Philosophy (London & New York: 
Routledge, 2005), 335. 

25 Koyama menulis, “Teologi menjadi ideologi ketika ia kehilangan dimensi paradoksnya yang asing dan 
membuat sebuah klaim bahwa ia berada di pusat, dan karenanya mendorong ke samping Allah yang hidup. 
Sebuah teologi yang terideologisasi lebih bersifat jahat dan mengancam dibandingkan ideologi-ideologi pada 
umumnya … Teologi yang terideologisasi merupakan sebuah teologi yang terperangkap ke dalam konpleks 
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Perspektivisme teologi (dan ilmu-ilmu lain mana pun) membuka ruang dialog bagi ilmu-ilmu 

yang ada untuk memberikan sumbangan mereka. Dalam definisi teologi konstruktif yang diberikan 

oleh Wyman, pendekatan multidisipliner menjadi salah satu ciri penting dari teologi konstruktif. 

Secara metodologis saya mengajukan sebuah model yang saya sebut teologi multitekstual 

(multitextual theology), sebagai jawaban atas kritik saya terhadap teologi kontekstual yang mudah 

sekali terjebak ke dalam esensialisme, minimal secara metodologis. Teologi kontekstual cenderung 

mengusung metode tunggal (karena itu menjadi meta-metodologi) yang berlaku universal. Meta-

metodologi teologi kontekstual semacam ini tentu mempermiskin dirinya sendiri. Sebaliknya, 

teologi multitextual terkesan lebih irregular dan unsystematic,26 sebab seorang teolog, dalam 

relasinya dengan seluruh komunitas imani, diizinkan untuk memperlakukan keberagaman teks 

yang dimiliki atau dihadapinya dan secara acak namun bertanggung jawab mengolah relasi 

intertekstual secara kreatif dan imajinatif.27 Usulan ini tentu tidak dimaksudkan untuk 

mengabaikan lokalitas teologi, namun justru untuk mengusulkan sebuah transformasi lebih lanjut 

bagi para teolog yang bergerak dalam lokalitas mereka dengan mempertimbangkan berbagai teks 

non-teologis, termasuk teks sosiologis dari agama dan masyarakat. Di dalam teologi multitekstual, 

setiap hal dapat menjadi teks yang absah. Kita tidak boleh membiarkan diri kita dipenjara oleh 

pertentangan antara teks dan konteks yang terlalu menyederhanakan persoalan. Sebab, di hadapan 

kita terhidang beragam teks yang dapat menjadi sumber-sumber yang absah dalam berteologi. Kita 

bisa beranjak dari teks Alkitab, atau krisis ekologis, atau teks kultural tertentu, atau apa saja. Tugas 

teologlah untuk mengkonstruksi sebuah teologi yang menghargai kemajemukan teks tersebut, 

menjadi sebuah sajian dengan citarasa yang menggairahkan. 

 

Historis, Tentatif, dan Atentif—Teologi tidak Kekal 

Bukan hanya lokal dan perspektival, teologi juga bersifat historis dan tentatif. Ini ciri kedua dari 

teologi. Tidak pernah ada teologi yang kekal (theologia eterna). Ciri kedua ini tentu saja terkait 

dengan ciri pertama sebelumnya. Jika yang pertama lebih bersifat spasial, maka yang kedua lebih 

bersifat temporal. Historisitas teologi menunjukkan bahwa ia mengakar pada perjalanan sejarah 

semesta. Ia senantiasa berada dalam arak-arakan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Teologi 

bersifat historis juga, bahkan pertama-tama, karena ia terpesona pada Allah yang menegaskan diri-

                                                        
pusat kita.” Kosuke Koyama, Mount Fuji and Mount Sinai: A Critique of Idols (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1985), 
100–101. 

26 Untuk konsep irregular theology, lihat Paul S. Chung, Constructing Irregular Theology: Bamboo and Minjung 
in East Asian Perspective, Studies in systematic theology v. 1 (Leiden & Boston: Brill, 2009). 

27 Pendekatan ini mengingatkan saya pada pandangan Paul Feyerabend, Against Method, 3rd ed. (London 
& New York: Verso, 1993). 
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Nya bagi ciptaan dengan cara menubuh (incarnation) dan menyejarah (inhistorization) di dalam Yesus 

dari Nazaret.  

Apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada kesempatan ini adalah implikasi dari watak 

historis teologi ini, yaitu bahwa setiap teologi senantiasa bersifat tentatif. Jika kita mengingat 

semboyan klasik Anselmus, fides quaerens intellectum, iman mencari pemahaman, maka kita harus 

sadar bahwa teologi adalah sebuah proses pencarian terus-menerus. Akibatnya, sebuah penemuan 

tidak boleh menghentikan proses pencarian tersebut, dengan kemungkinan munculnya penemuan 

baru di kemudian hari. Maka, sebuah pemahaman teologis selalu bersifat tentatif. Ia selalu bersifat 

sementara, terbuka para koreksi, dan tak pernah rampung. Watak tentatif teologi ini tidak hanya 

menunjukkan hakikat si teolog sebagai manusia yang selalu mencari, namun juga menampilkan 

kesadaran bahwa kita senantiasa berhadapan dengan Sang Misteri yang pernah bisa sepenuhnya 

direngkuh oleh pemahaman manusia. Stephen Bevans mengatakan bahwa teologi  

selalu mencari pemahaman akan Sang Misteri, yang karenanya menentang bentuk perumusan apa 
pun yang jelas dan bersih. Pemahaman yang kita cari selalu merupakan sebuah pemahaman yang 
dapat terbuka pada penangkapan yang makin lama makin mendalam dan yang beraneka ragam 
sesuai dengan situasi historis tertentu atau konteks di mana pemahaman tersebut dicari.28  

Bevans lantas mengingatkan watak tentatif dari teologi ini dengan mengutip dua teolog lain. 

Watak tentatif teologi membuat kita menyadari “bayangan” dari iman itu sendiri, yaitu keragu-

raguan, yang menghindarkan teologi berubah menjadi ideologi (Dorothee Sölle); ia juga menuntut 

kita untuk sungguh-sungguh bersikap rendah hati pada kemungkinan kelirunya pemahaman 

teologis kita (Kosuke Koyama). 

Selain tentatif, teologi yang menyejarah juga harus menampilkan wataknya yang atentif. 

Seorang teolog yang rendah hati dan menyadari keterbatasan pemahamannya, akan sungguh-

sungguh menyimak suara Roh Allah dan suara-suara yang menjerit dari sesama yang menderita 

dan semesta yang terluka. Historisitas teologi tidak mengizinkan si teolog untuk menteorisasikan 

penderitaan lewat serangkaian proposisi doktrinal belaka, melainkan menghargai setiap jeritan di 

dalam ruang dan waktu tertentu sebagai jeritan yang konkret dan mengundang sikap teologis yang 

jernih. Sikap atentif ini mendorong si teolog untuk tidak sekadar menjadikan penderitaan itu 

sebagai kon-teks berteologi melainkan teks teologi itu sendiri. Di sini dimensi sosial, politis, dan 

ekologis dari teologi menjadi sangat penting dan tak terelakkan. Oliver O’Donovan pernah 

memberikan sebuah pernyataan yang sangat terkenal, “Teologi haruslah politis jika ia hendak 

bersifat injili. Hapuskan pertanyaan-pertanyaan politis dan Anda memotong pewartaan mengenai 

                                                        
28 Stephen B. Bevans, An Introduction to Theology in Global Perspective, Theology in global perspective series 

(Maryknoll, NY: Orbis Books, 2009), 38. 
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kuasa Allah yang menyelamatkan; Anda membiarkan orang-orang diperbudak padahal seharusnya 

mereka dibebaskan dari dosa—entah dosa mereka sendiri atau dosa orang lain.”29 

 

Majemuk dan Oikoumenis—Teologi tidak Esensial 

Hal ketiga yang ditolak oleh teologi konstruktif adalah esensialisme. Topik ini sangat sukar 

dibahas secara singkat, namun cukuplah di sini saya meminjam definisi James B. Nelson mengenai 

esensialisme sebagai pandangan yang “menekankan realitas yang dapat didefinisikan secara 

objektif … [dan] yang memiliki makna-makna intrinsiknya sendiri.”30 Definisi ini sendiri masih 

kurang jelas tampaknya, dan karena itu beberapa contoh perlu disampaikan. 

Sebagai contoh, di kalangan teolog feminis sangat dikenal kritik tajam atas esensialisme yang 

secara simplistik mendefinisikan tubuh perempuan dengan atribut-atribut yang dipahami berlaku 

universal. Contoh yang popular dapat dengan mudah dijumpai di banyak khotbah, seminar, atau 

tulisan. Misalnya, kerap kita mendengar atau membaca seseorang yang membuat pembedaan 

antara laki-laki sebagai manusia yang rasional dan kuat, sementara perempuan adalah manusia 

yang emosional dan lemah. Ini adalah contoh sederhana dari esensialisme. Di dalam studi teologi 

dan filsafat, lawan dari esensialisme adalah konstruksionisme, yang percaya bahwa identitas 

seseorang merupakan hasil dari konstruksi sosial dan budaya. Alhasil, tidak ada definisi absolut dan 

universal dari satu jenis manusia (misalnya, laki-laki atau perempuan).  

Tentu saja, topik ini sangatlah kompleks, namun cukuplah saat ini kita melihat bahaya dari 

esensialisme ini jika diberlakukan ke dalam teologi. Teologi menjadi simplistik dan membosankan, 

jika tidak malah ideologis. Tentu saja, konstruksionisme sendiri juga memiliki masalah serius. Salah 

satunya adalah subjektivisisme yang berlebihan. Seorang teolog dengan mudah memakai sebuah 

perspektif untuk mengkonstruksi teologinya tanpa berdialog dengan perspektif lainnya.  

Masalah menjadi lebih kompleks ketika ia diterapkan ke dalam teologi sistematika dan teologi 

konstruktif, apalagi ketika kita perlu memanfaatkan lema teologis seperti “hakikat” atau “esensi” 

dan menerapkannya pada Allah. Percakapan mengenai Allah Trinitas, misalnya, mengandaikan juga 

dipakainya konsep esensi. Namun, teologi Trinitaris juga tidak pernah membahas esensi Allah 

terlepas dari hipostasis tiga pribadi ilahi. Keduanya—esensi dan pribadi—menciptakan sebuah 

paradigma teologi Trinitaris yang secara dialektis menjaga kesatuan dan kemajemukan di dalam 

diri Allah. Dari situlah sesungguhnya teologi Kristen, ketika berbicara mengenai tema apa pun, juga 

belajar untuk mendekati realitas sebagai satu kesatuan sekaligus kemajemukan. 

                                                        
29 Oliver O’Donovan, The Desire of the Nations: Rediscovering the Roots of Political Theology (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2005), 3. 

30 James B. Nelson, Body Theology, 1st ed. (Louisville, Ky: Westminster/John Knox, 1992), 46. 
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Esensialisme dalam teologi dengan mudah menciptakan penyeragaman. Segala sesuatu yang 

berbeda akan dianggap heretik dan menyesatkan. Padahal lokalitas dan historisitas teologi 

menciptakan teologi-teologi yang beraneka-ragam. Tentu, mereka tetap dapat disebut sebagai 

teologi-teologi Kristen, artinya, ada identitas bersama yang mengikat mereka semua. Namun, 

sekaligus, mereka adalah teologi-teologi Kristen. Majemuk dan beragam. Masing-masing memiliki 

fokus, metode, sumber yang berbeda-beda. Esensialisme berlebihan menciptakan penyeragaman 

dan pengkafiran terhadap yang lain. Konstruktivisme berlebihan menciptakan kekacaubalauan 

tanpa kerinduan untuk berdialog dan merumuskan titik-titik temu. Dengan kata lain, agaknya kita 

perlu menemukan jalan ketiga antara esensialisme dan konstruksionisme, antara esensi dan 

hipostasis, antara yang satu dan yang banyak. Hasrat menemukan jalan ketiga inilah yang selalu 

mewarnai usaha berteologi saya selama beberapa tahun terakhir. Saya ingin merayakan 

kemajemukan teologi sebagai kekayaan yang harus dijaga dan dikembangkan. Saya tidak ingin 

terperangkap ke dalam dikotomi antara apa yang ortodoks (ajaran yang lurus) dan yang heterodoks 

(ajaran yang menyimpang), sebab mungkin yang kita hadapi adalah gagasan-gagasan yang polidoks 

(ajaran yang beragam).  

Sisi lain dari kemajemukan teologi adalah oikoumenisitasnya. Kemajemukan sejati 

mengundang keterbukaan pada mereka yang berbeda. Seorang teolog konfesional bisa saja 

mengklaim pemahaman doktrinal atau teologisnya sebagai pemahaman yang lurus dan sesuai 

dengan Alkitab atau tradisi Kristiani. Akan tetapi, ia diundang juga untuk menghargai 

kemajemukan teologi tersebut dengan memahami bahwa tentulah ada kebaikan dan keunggulan 

tertentu dari teologi-teologi yang lain itu selain bahwa tentulah ada kelemahan dan masalah dalam 

teologinya sendiri. Tidak ada teologi yang sempurna sepenuhnya. Oikoumenisitas teologi dengan 

demikian tidak berlawanan dengan lokalitas atau kemajemukannya. Daniel L. Migliore berpendapat, 

“Teologi lokal yang bertanggung jawab haruslah berniat untuk bersifat oikoumenis bahkan sama 

seperti teologi yang sungguh-sungguh oikoumenis harus terbuka pada wawasan-wawasan dan 

undangan untuk bertindak yang datang dari teologi-teologi lokal.”31 

Keterbukaan oikoumenis yang diharapkan dari setiap teologi ini mengimajinasi Kekristenan 

sepanjang abad dan seluruh tempat sebagai sebuah tandon tradisi yang sangat kaya dan melimpah. 

Seorang teolog atau sebuah komunitas dapat saja menekankan ortodoksi tradisinya sendiri secara 

tertutup, justru dengan menganggap tradisi atau teologi yang berbeda darinya keliru dan 

menyesatkan, sekalipun teologi-teologi lain tersebut berada di dalam tandon tradisi Kekristenan 

yang sama. Sebaliknya, seorang teolog konstruktif akan melihat tandon tradisi itu sebagai kekayaan 

sumber-sumber berteologi atau, dalam bahasa Wyman, “mempergunakan tema-tema dan loci 

                                                        
31 Daniel L. Migliore, Faith Seeking Understanding: An Introduction to Christian Theology, Third edition. (Grand 

Rapids, MI: Eerdmans, 2014), 230. 
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teologis tradisional.“ Ia mungkin tetap mengakar pada satu tradisi tertentu, dan karenanya 

mengklaim sebuah sikap ortodoksi tertentu. Namun, pada saat bersamaan, ia berusaha bersikap 

murah hati (generous) pada tradisi-tradisi lain. Sikap semacam ini disebut oleh Brian McLaren 

sebagai “sebuah ortodoksi yang bermurah hati” (a generous orthodoxy).32 Dalam semangat untuk 

berteologi yang bermurah hati semacam itu, makalah ini saya persembahkan.  
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