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BAB IV 

PERBANDINGAN KONSEPTUAL 

 

Dalam mengekspresikan konsep Tuhan tidaklah terlepas dari ide tentang 

Tuhan yang diekspresikan oleh manusia dan oleh siapapun serta dalam bentuk 

apapun. Karena ide tentang Tuhan bukanlah sebuah konsep yang ilahi pada satu 

titik. Konsep Tuhan adalah konsep kepercayaan manusia akan adanya  sesuatu 

yang supranatural yang diterimanya melalui pengalaman dan dalam budaya 

manusia itu sendiri. Dalam pengalaman budayawi manusia, berbagai cara 

dilakukan untuk memahami dan upaya untuk mempercayai Tuhan. Ide tentang 

Tuhan adalah relatif dan demikanlah seharusnya untuk diungkapkan.  

Khususnya sehubungan dengan tulisan ini, bagaimana sebuah konsep 

Tuhan menurut orang Kristen yang melihat Allah yang satu hadir melalui Bapa, 

Anak dan Roh Kudus dengan konsep Tuhan menurut komunitas Bupolo yang 

melihat Opolastala sebagai Yang Mutlak yang hadir dalam Opo Geba S’nulat, 

Opo Geba Bilangan dan Opo Geba Penatat. 

Maka pada bab ini akan dikemukakan beberapa pokok pikiran sebagai analisa 

bagi keduanya dengan melihat pada persamaan dan perbedaan diantara keduanya 

yang selanjutnya akan disebutkan suatu refleksi terhadapnya.  

A. TRINITAS SEBAGAI KONSEP HARMONISASI AGAMA 

Karen Amstrong menyatakan bahwa ungkapan Trinitas hanyalah 

kiasan simbolik untuk mengenal Allah dalam kekeristenan yakni manusia 

sudah mengalami yang transenden melalui Bapa, mengenal Kristus yang 
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menebus melalui Yesus dan mengalami Allah dalam hidupnya melalui Roh 

Kudus. Akan tetapi semua ini hanya kilasan parsial yang belum mampu 

menyatakan Allah sepenuhnya, maka hal ini tidak boleh dilihat sebagai fakta 

historis, namun dilihat sebagai paradigma yang bersesuaian untuk 

menggambarkan Allah yang Mutlak.1Dalam konsep yang demikian, Hans 

Kung menyatakan bahwa Tuhan adalah Absolut, John Hick menyebutnya 

dengan Istilah Eternal One. Akan tetapi, ketika yang kekal itu melembaga 

dalam agama, dengan bentuk-bentuk khusus dalam proses perkembangan 

agama dengan mitos dan simbol-simbol, tradisi-tradisi dan etika gaya hidup 

serta kitab-kitab, maka Allah yang absolut, mutlak dan satu itu kemudian 

dikenal secara berbeda menurut latar belakang budaya masing-masing.2 

Dalam situasi yang Abstrak dan EternalOne adalah satu untuk semua yang 

diyakini dan dipercayai, akan tetapi dalam tataran empirik ia dikenal dengan 

nama Yahwe, Allah Tritunggal, Allah SWT, Shiwa dan lainnya.3 

Panikkar dalam konsep Trinitasnya, tidak membatasi diri dalam 

bingkai agama tetapi ia melihat Trinitas dalam pluralisme, oleh sebab itu 

Panikkar menempatkan Trinitas dalam bingkai spiritualitas.4 Spiritualitas 

menurut Pannikar lebih fleksibel daripada agama dalam kecenderungan untuk 

melepaskan diri dari massa ritus, struktur dan sebagainya. Oleh sebab itu, 

agama memerlukan spiritualitas sebagai essensi dasar dari agama tersebut. 

                                                
1Karen	  Amstrong,Sejarah	  Tuhan....,167 
2John	  Hick,	  God	  Has	  Many	  Names….,52 
3John	  A.	  Titaley,	  “Menuju	  Teologi	  	  Agama-‐Agama	  Yang	  Kontekstual	  :	  Dalam	  rangka	  

Pidato	  Pengukuhan	  Jabatan	  Fungsional	  Akademik	  Guru	  Besar	  Ilmu	  Teolgi	  di	  Universitas	  Kristen	  
Satya	  Wacana”....,	  28-‐29	    

4Raimundo	  Panikkar,	  	  The	  Intra-‐Religious	  Dialogue(	  New	  York	  :	  Paulist	  Press	  1999)	  	  21	  
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Hal ini membuat sampai agama terbatas dalam hal sistem keyakinan dari 

kelompok atau masyarakat, tetapi spiritualitas melintasi batas-batas budaya 

dan agama. 

Dalam spiritualitas, Panikkar mengungkapkan Trinitasnya sebagai 

Trinitas Advaita yang lahir dari refleksinya atas cosmotheandrism. Panikkar 

menyakini bahwa tanpa Trinitas, agama-agama manapun tidak akan pernah 

ada. Melalui cosmotheandrism  agama- agama dapat bertahan sebagai bentuk 

harmonisasi dari Allah, manusia dan alam. Panikkar menjelaskan visi 

cosmotheandricnya dengan menekankan bahwa "Tidak ada Tuhan tanpa 

manusia dan dunia. Tidak ada manusia tanpa Tuhan dan dunia, dan dunia 

tidak ada tanpa Tuhan dan manusia. Jika agama tidak mampu untuk 

menyelaraskan ketiga aspek ini maka agama akan hilang. Oleh sebab itulah, 

Trinitas yang sesungguhnya bagi Panikkar adalah harmonisasi antara 

kehidupan manusia dengan alam serta kepercayannya.  

Bapa dalam kedudukannya bagi Panikar merupakan yang absolut, 

tidak punya nama, meskipun orang Kristen mengacu pada sesuatu yang 

Mutlak sebagai "Bapa dari Yesus Kristus,. Sekalipun demikian nama "Allah" 

merupakan nama yang tepat untuk menggambarkan absolute dari pribadi 

Allah yang mencipta. Ini hanya sebutan manusia. "Bapa adalah Mutlak, satu-

satunya Allah, ó theos." Demikian pula Anak dan Roh yang adalah Allah 

yang satu bersama dengan Bapa, maka Kristus pun tidak bisa dikatakan 

hanya Yesus, sebab Kristus tidak bisa dibatasi oleh bingkai agama, Ia 

melebihi bingkai agama. Agama-agama tidak bisa membatasi Kristus dalam 
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keyakinannya, sebab Kristus bukan pribadi ataupun individu, Kristus adalah 

Allah yang menyelamatkan. Dalam bingkai ini, konsep kepercayaan 

komunitas Bupolo kepada Opolastala dengan dimensinya menjadi sebuah 

konsep kepercayaan yang tepat untuk mengungkapkan adanya harmonisasi 

antara Allah, manusia dengan alam sebagai sebuah bentuk Trinitas yang 

diyakini dalam kepercayaannya. 

Konsep Allah Bapa sebagai pencipta, memberikan mandat kepada 

manusia dan kejatuhan manusia dalam dosa yang dibebaskan oleh Yesus 

sebagai Allah yang menciptakan perdamaian dan Roh Kudus sebagai 

gambaran Allah yang hidup bersama manusia adalah merupakan sebuah 

konsep yang dapat diperbandingkan dengan konsep Opolastala yang 

dipercayai oleh komunitas Bupolo sebagai karya kehadiran Tuhan Pencipta. 

 

B. PERSAMAAN DAN PERBEDAAN TRINITAS DAN OPOLASTALA 

1. PERSAMAAN ANTARA TRINITAS DAN OPOLASTALA 

Trinitas adalah konsep Tuhan yang diyakini dalam kekristenan 

yang menurut komunitas Bupolo memiliki beberapa kesamaan, yakni 

bahwa Trinitas merupakan penggambaran dari fungsionalitas pribadi 

Allah yang satu yang nampak dalam tiga hal. Sebab hal ini pun 

nampak dalam komunitas Bupolo yang mempercayai Opolastala.  
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1.1 ALLAH SEJAJAR DENGAN OPOLASTALA 

Konsep Allah Yang Mutlak, merupakan sumbangsih terbesar 

dari orang-orang Yahudi (Monoteisme). Konsep monoteisme ini 

tetap dipegang oleh gereja purba dan ditempatkan untuk Bapa, 

Anak dan Roh Kudus sebagai satu substansi sekalipun berbeda 

secara hakekatnya. Sebagaimana sudah disebutkan diatas, konsep 

ini pertama kali dinyatakan oleh Tertulianus dengan istilah Trinitas 

(tiga hakekat satu substansi). Setelah itu konsep ini dikembangkan 

oleh Athanasius yang hadir dalam Konsili Konstantinopel dengan 

bahasa homo-ousios. Kata homo-ousios dipakai oleh Athanasius 

untuk menyatakan, bahwa ketiganya bukan tiga pribadi, tetapi tiga 

hakekat dalam satu pribadi, sehingga dalam kekristenan bukan tiga 

Allah, melainkan satu Allah. Agustinus Bapa Gereja yang berperan 

penting pasca konsili menyatakan bahwa Allah itu bukan tiga 

melainkan satu sebagai yang Mutlak, dalam menggambarkan 

pribadi-pribadi lainnya. Dari hal ini maka bukan  hanya Bapa saja, 

atau Putra saja, atau Roh Kudus saja yang menggambarkan Allah, 

tetapi Allah menjadi nampak dari kesatuan ketiganya. Panikkar 

sebagai mana di atas menyatakan bahwa :  

“Satu Yang Mutlak sebagai Yang Maha Tinggi  
tidak memiliki nama, tetapi dalam tradisi agama 
menggambarkanya sesuai dengan pengalaman 
yang mereka alami dalam merefleksikan Yang 
Maha Tinggi itu. Tidak ada satu yang plural untuk 
Tuhan, hanya karena keterbatasan untuk mengenal  
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Yang Maha Tinggi itulah maka agama-agama 
menunjuknya sebagai yang mereka imani.” 
 

Opolastala dalam kepercayaan orang Bupolo juga dilihat 

sebagai Yang Mutlak, Yang Maha Besar, pusat dari kepercayaan 

orang Bupolo. Sekalipun mereka masih hidup dalam animisme dan 

dinamisme, tetapi pengakuan kepada Opolastala melebihi segala 

sesuatu dalam kehidupan mereka dan tidak bisa dicapai oleh 

kekuatan manusia yang disebut dengan istilah Frete. Oleh karena 

itu, dalam sebutan asli Sang Pencipta disebut dengan istilah 

OPOJOULASTALA, yang artinya Tuhan Yang Maha Besar 

Penguasa Langit dan Bumi.  

OPOJOULASTALA DA KUASA DUNIA NA TU 
TAU LANGIT SAKA TU TAU OLAT LAWE TU 
TAUN. 
Tuhan pemimpin yang berkuasa atas langit dan 
bumi bahkan di lautan dengan isinya.  
. 

Konsep ini menjadi sebuah kesejajaran antara Allah yang satu 

yang hadir melalui tiga hakaket dalam kekristenan dengan 

OPOLOSTALA sebagai Yang Mutlakdan Maha Besar yang hadir 

melalui Opo Geba S’nulat, Opo Geba Bilangan dan Opo Geba 

Penatat dalam lingkup komunitas Bopolo. 
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1.2  KONSEP ALLAH BAPA SANG PENCIPTA SEJAJAR 

DENGAN OPO GEBA S’NULAT 

Sebagaimana Telah disebutkan diatas dari Ungkapan  

Tertulianus, Allah telah ada sebelum alam semesta ini diciptakan, 

dan bahwa tidak ada kehidupan yang berasal di luar Allah selain 

Allah sendiri.Hakekat Allah Pencipta berada dalam fungsionalitas 

Bapa.Hal ini kemudian diungkapkan oleh Athanaisus bahwa Bapa 

menyimbolkan pribadi Allah yang menciptakan segala sesuatu, 

sumber dari segala kehidupan yang terjadi. Panikkar menyatakan 

bahwa Bapa bergerak untuk menciptakan dan menyediakan 

kehidupan untuk segala sesuatu yang ada. Semua pernyataan ini 

menempatkan Bapa sebagai penyebab  utama (prima causa) dari 

semua yang tercipta. Dengan begitu Bapa disebut sebagai 

pencipta,sedangkan manusia serta ciptaan lain adalah makhluk 

ciptaan yang diberikan kehidupaan oleh sang pencipta.  

Bapa sebagai Sang Pencipta memberikan mandat kepada 

manusia untuk menjaga ciptaan-Nya. Dari mandat tersebut manusia 

diharuskan untuk mampu menjalin harmonisasi dengan alam sebagai 

ciptaan Allah yang sekaligus menunjukan bentuk kepercayaan 

manusia kepada Allah sang pencipta.  

Konsep seperti ini juga dimiliki oleh komunitas Bupolo 

melalui OpoGebaS’nulat sebagai Allah pencipta langit dan bumi. 

OpoGebaS’nulat diyakini yang menyediakan kehidupan bagi 
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manusia dan alam semesta. Ia menyediakan tanah yang 

menggambarkan karakter kehidupan, air sumber kesuburan melalui 

kedua hal ini kehidupan dapat berlangsung, selain itu juga tumbuh-

tumbuhan, hewan, dan lainnya yang ada di alam semesta disediakan 

oleh Tuhan untuk kehidupan manusia. Dari hal ini komunitas Bupolo 

diberikan mandat untuk menjaga alam sebagai sumber kehidupannya 

yang berasal dari Tuhan Pencipta, sekaligus sebagai bentuk 

kepercayaannya kepada Opo Geba S’nulat sang pencipta.  

Maka dari kedua hal ini antara Bapa dan Opo Geba S’nulat 

dinilai memiliki kesejajaran dalam fungsinya.  

1.3 OPA GEBA BILANGAN SEJAJAR DENGAN ALLAH  YANG 

MENGENAL DAN MENYELAMATKAN 

Tertulianus menyatakan bahwa Anak sangat dekat dengan 

manusia, selain karena Ia adalah penyelamat, tetapi juga karena 

manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang nampak 

dalam Yesus Kristus. Sosok Allah yang mengenal dan 

menyelamatkan ciptaan ini ada dalam Anak juga dinyatakan oleh 

Athanasius yang mengatakan bahwa didalam Anak tersimpan 

"semuamisteri manusia"serta ketebalan alam semesta dalam dirinya, 

karena anak mengenal dan mengetahui semua ciptaanya sebagai 

Allah bersama sang Bapa. Agustinus juga menyatakan bahwaAnak 

yang adalah logos Allah dalam essensi sekundernya menyatakan 

kehadiran Allah sebagai yang dekat dan membebaskan manusia dari 
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dosa (penyelamat). Kedua fungsionalitas dari sang anak dalam 

komunitas Bupolo dilihat dalam OpoGeba Bilangan sebagai yang 

mengenal dan menyelamatkan mereka. Ungkapan mengenal pada 

Opo Geba Bilanganberarti mengetahui satu demi satu, dan 

menempatkan sesuai fungsinya (pengunungan, pinggiran 

pengunungan, maupun pesisir). Hal ini menyatakan bahwa Allah 

begitu dekat dengan manusia.Selain itu, Opo Geba Bilangan juga 

dilihat sebagai yang menyelamatkan mereka dari dosa. Melalui Opo 

Geba Bilangan, mereka mengakui dosa dan kesalahan mereka yang 

telah melanggar mandat yang diberikanOpo Geba S’nulat, sehingga 

keselamatan dapat diperoleh. Maka dapat dikatakan secara 

kontekstual Anak dilihat sejajar dengan Opo Geba Bilangan dalam 

komuntas Bupolo. 

1.4 OPO GEBA PENATAT SEJAJAR DENGAN ROH KUDUS 

YANG BERDIAM BERSAMA MANUSIA 

Roh Kudus adalah karya akhir dari penyataan Allah kepada 

manusia yang keluar dari sang Bapa dan Anak. Roh bukan berarti 

aku atau dia tetapi kita. Dalam Roh terlihat satu persekutuan yang 

terjalin antara Allah sang pencipta, Anak penyelamat dan manusia 

yang menerima dan menjalankan karya tersebut melalui Roh, 

sehingga Roh kemudian menjadi tanda bahwa manusia diberkati 

karena menerima karya Allah dalam hidupnya.  
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Gambaran seperti ini ada dalam Opo Geba Penatat yang berarti 

Allah yang berdiam bersama manusia.Opo Geba Penatat menjadi 

satu esensi akhir dari kepercayaan kepada Opolastala bersama Opo 

Geba S’nulat dan Opo Geba bilangan.Tanda dari Opo Geba Penatat 

adalah alam menjadi berkat dan menghidupi manusia dalam 

kebutuhannya.Semua ini disebabkan karena manusia mampu 

menjalankan karya Allah dalam hidupnya untuk menjalin 

harmonisasi antara alam dan kehidupannya sebagai perwujudan dari 

kepercayaannya. 

 

2.  PERBEDAAN ANTARA TRINITAS DAN OPOLASTALA 

Trinitas sebagai manifestasi dari iman orang Kristen sekalipun 

memiliki    persamaan akan tetapi ada juga perbedaan di antara keduanya 

yakni :  

Tabel 

PERBEDAAN TRINITAS DAN OPOLASTALA 

 

No Perbedaan Trinitas Opolastala 

1 Nama Kata Tritungal berasal 

dari bahasa Latin “trinite” 

atau “trinitas” yang 

berarti “keadaan menjadi 

tiga” (the state of being 

threefold).  Istilah Trinitas 

tidak disebutkan secara 

Opolastala merupakan 

sebuah konsep Tuhan yang 

lahir dalam konteks 

kehidupan masyarakat Buru 

Selatan. Secara 

etimologi,Opolastala terdiri 

atas dua kata yakni Opo dan 
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langsung dalam Alkitab. 

Pemunculan pertama kali 

kata ini pada abad ke II 

oleh Tertulianus. Kata 

Trinitas dalam bahasa 

Tertulianus adalah Una 

Substantia Tres Personae 

yakni tiga pribadi 

menyatu dalam 

substansinya sebagai satu.  

Bahasa Trintas sulit 

diartikan dalam 

konsepnya, sehingga ada 

istilah Perikhoresis .yang 

dipakai untuk 

menjelaskan istilah 

Trinitas. Perikhoresis 

berasal dari bahasa Latin 

yang berarti 

menggelilingi, jika 

ditempatkan dalam 

trinitas, maka Is berarti 

duduk menggelilingi atau 

persekutuan. Sementara 

Panikkar menggunakan 

istilah Advaita yang 

berasal dari bahasa 

Sansekerta yang terdiri 

dari dua kata a berarti 

tidak dan dvaita berarti 

dua atau lebih. Maka 

secara etimologi bukan 

dua atau lebih, tetapi satu. 

Lastala. Opo berarti Tuhan 

dan Lastalaberarti Maha 

Tinggi maka dapat 

dikatakan bahwa Opolastala 

adalah Tuhan Yang Maha 

Tinggi.  

Dalam kedudukannya 

Opolatstala disebut dengan 

istilah Opojoulastalayang 

secara etimologi terdiri dari 

tiga kata yakni Opo yang 

artinya Tuhan, Jou yang 

artinya Raja/Pemimpin dan 

Lastala yang artinya Maha 

Tinggi. Maka dapat 

dikatakan bahwa 

Opojoulastala memiliki arti 

Tuhan pemimpin yang Maha 

Tinggi sebab Ia berkuasa atas 

langit dan bumi bahkan 

lautan serta segala isi alam 

semesta.   

Opolasala sebagai Allah 

Yang Maha Tinggi dalam 

penyataannya dikenal dengan 

Opo Geba S’nulat yang 

artinya Pencipta, Opo Geba 

Bilangan yang artinya 

mengetahui,  dan 

menyelamatkan, serta 

OpoGeba Penatat yang 

artinya berdiam bersama dan 

memberkati. 
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Hal ini Panikkar 

tempatkan dalam Trinitas 

untuk menjelaskan bahwa 

Allah yang tungal hadir 

dalam tiga fungsi atau 

bentuk sebagai  Bapa, 

Putra dan Roh Kudus.  

2 Maksud Pembentukan dogma 

Trinitas bermaksud agar 

ada penerimaan dan 

pengakuan terhadap 

kepercayaan kekeristenan 

terhadap satu Allah yang 

kekal (di luar waktu) dapat 

menciptakan dan 

memelihara dunia (di dalam 

waktu) yang penuh 

kepelbagaian, serta 

mengilhami dan 

menyelamatkan manusia 

dengan cara terlibat dalam 

sejarah manusia, bahkan 

menaunginya (sekali lagi, 

terjadi di dalam waktu).  

Opolastala hadir dengan 

maksud untuk menjelaskan 

sebagai alam sumber 

kehidupan orang Bupolo 

bukanlah hasil dari kekuatan 

manusia, akan tetapi 

merupakan bentukan satu 

sosok Ilahi Yang Maha 

tinggi yang menciptakan, 

mengenal dan 

menyelamatkan , bahkan 

memberkati alam tersebut 

agar manusia dapat terus 

bertahan dari padanya  

dengan jalan menjaga alam 

yang dimiliki sebagai 

anugrah dari Tuhan Pencipta 

yang mereka sembah.  

3 Konteks  Trinitas hadir dalam 

pergolakan untuk menjawab 

Monoteisme Yahudi dan 

Filsafat Yunani yang 

cenderung bertanya 

mengenai fungsi dan kodrat 

atau kedudukan. Terhadap 

Monoteisme Yahudi muncul 

Opolastala hadir dari 

perenungan komunitas 

Bupolo mengenai alam 

sekitar mereka. Alam 

ataupun dunia dalam 

komunitas Bupolo 

disebutkan dengan istilah 

bumilale. Bumilale 
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pertanyaan apakah 

kekristenan menyembah tiga 

Allah ataukah satu Allah. 

Sementara dalam Filsafat 

Yunani muncul pertanyaan 

mengenai kodrat apakah 

Yesus dalam kepercayaan 

Kristen dilihat sebagai 

manusia ataukah sebagai 

Allah, atau sesuatu di antara 

kedua hal tersebut 

(mempertanyakan eksistensi 

pribadi). Begitupun dengan 

Roh  Kudus.   

Terkait dengan hal ini maka  

konsep Trinitas diangkat 

oleh Tertulianus untuk 

menjawab persoalan diatas. 

Tertullianus menegaskan 

Allah Bapa, Allah Anak dan 

Roh Kudus menyatu di  

dalam substansinya.Maka 

Tertulianus menggunakan 

ungkapan Una Substantia 

Tres Personae untuk 

menggambarkan hakekat 

Allah tersebut.  Namun 

kesatuan substansi Allah ini 

terdistribusi ke dalam tiga  

hakekat, yaitu hakekat Bapa, 

hakekat Yesus Kristus dan 

hakekat Roh Kudus. Tiga 

hakekat ini bukanlah tiga 

merupakan istilah untuk 

menyebutkan Gunung Date 

dan Danau Rana sebagai 

pusat dari kediaman 

masyarakat Buru. Bumilale 

berarti tanah besar ataupun 

tanah luas. Istilah ini 

menandai sebuah kebesaran 

daerah dibandingkan daerah 

lainnya. Terkait dengan hal 

inilah, maka Opolastalalahir 

sebagai bentuk perenungan 

akan karya kebesaran Tuhan 

Yang Maha Besar yang telah 

memberikan kehidupan dan 

berkat bagi mereka, melalui 

danau Rana dan gunung 

Date. 

Ada tiga hal penting yang 

dapat dilihat dari hal 

iniPertama, aspek sejarah. 

Dalam aspek sejarah 

diketahui orang pertama di 

Bupolo hadir di Gunung 

Date dan Danau Rana, 

berbaur kemudian 

membentuk komunitas 

Bupolo. Merekalah yang 

diyakini pertama kali 

memakai sebutan Opolastala 

sebagai Tuhan Pencipta atas 

kehidupan mereka. Pada 

aspek yang pertama 
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kondisi, tetapi tiga di dalam 

tingkatan, bukan dalam 

substansi tapi dalam bentuk, 

bukan dalam kuasa, tetapi 

aspek-aspeknya.  

Pengakuan akan Trinitas ini 

kemudian muncul pertama 

kali dalam konsili Nicea 

(325), yang kemudian 

dilengkapi dalam konsili 

Konstantinopel (381). Dalam 

konsili Konstantinopel 

muncul tekanan dari kaum 

Arianisme yang memandang 

Allah hanya Bapa saja, 

sementara Yesus adalah 

manusia sebab ia berasal-

usul, sementara Allah tidak 

berasal-usul, selain itu juga 

Yesus dilahirkan, sementara 

Allah tidak dilahirkan. 

Persoalan ini kemudian 

dijawab oleh Athanasius 

dengan ungkapan 

Uosios(sehakekat). Bagi 

Athanasius, Bapa sehakekat 

dengan Anak sebagai Allah, 

sebab Anak tidak dilahirkan 

tetapi dikeluarkan. Kata  

dikeluarkan ini memberikan 

penjelasan bahwa Yesus 

bukanlah pribadi yang  

diciptakan oleh Bapa, tetapi 

kepercayaan terhadap 

Opolastala lahir berkaitan 

dengan kehadiran manusia 

pertama di Bupolo melalui 

Gunung Date dan Danau 

Rana.  

Kedua, Aspek Penghidupan. 

Gunung Date dalam 

komunitas Bupolo mewakili 

unsur tanah, dilihat yang 

mengandung karakter 

menumbuhkan atau memberi 

kemungkinan hidup. 

Sementara Danau Rana 

mewakili unsur air yang 

mengandung karakter 

kesuburan. Melalui kedua 

tempat ini ada kehidupan 

yang tumbuh dan 

berkembang dengan 

suburnya. Maka pada aspek 

yang kedua kepercayaan 

kepada Opostala berkaitan 

dengan yang menyediakan 

kehidupan bagi mereka 

melalui gunung Date dan 

danau Rana.  

Ketiga, Aspek Pengakuan. 

Jika dilakukan upacara adat 

dalam komunitas Bupolo,  

maka puji-pujian dan doa 

selalu diarahkan ke arah 

Gunung Date dan Danau 
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yang menyatakan Bapa 

sendiri, sebab Ia dikeluarkan. 

Sebagaimana Bapa adalah 

Allah demikian pula Anak 

adalah Allah. Begitupun 

dengan Roh Kudus, tidak 

diciptakan, tetapi 

dikeluarkan, sehingga 

ketiganya adalah satu bukan 

berbeda dalam tingkatannya, 

tetapi yang adalah satu 

dalam hakekat dan 

substansinya.  

Hal ini kemudian ditegaskan 

oleh Agustinus mengenai 

konsep Trinitas bahwa Allah 

itu mutlak, Allah itu esa, 

bukan satu pribadi yang 

memiliki keesaan itu 

mewakili pribadi-pribadi 

lainnya. Dari hal ini maka 

tidak dapat dikatakan bahwa 

hanya Bapa saja, atau Putra 

saja, atau Roh Kudus saja 

yang menggambarkan Allah, 

tetapi Allah menjadi nampak 

dari kesatuan ketiganya. 

Rana, dengan kata lain dapat 

dikatakan bahwa gunung 

Date dan danau Rana 

merupakan arah kiblat dalam 

kepercayaan suku di pulau 

Buru kepada Opolatala. Pada 

aspek ketiga ini Opolastala 

hadir dalam pengakuan 

melalui doa dan puji-pujian, 

sehingga alam menjadi 

konteks serta aspek 

mempertahankan hidup 

membuat sampai 

kepercayaan kepada 

Opolastala menjadi aspek 

kontekstual dalam kehidupan 

komunitas Bupolo.  

4 Kedudukan   Dalam pengakuan iman 

kekristenan terhadap konsep 

Trinitas, diakui bahwa tidak 

ada kedudukan yang lebih 

tinggi ataupun lebih rendah, 

tidak ada perpisahan secara 

Dalam Opolastala, ada 

pembagian kedudukan antara 

satu dengan yang lainnya. 

Ketiganya bukan satu 

kesatuan secara personal, 

namun tiga personal dalam 
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pribadi, ketiganya adalah 

satu dalam ketigaan 

(homoousios). 

Athanasius mengatakan 

bahwa Bapa, Anak dan Roh 

adalah satu dalam 

kedudukannya, sebab anak 

tidak diciptakan melainkan 

dilahirkan dari Allah. 

Ungkapan dilahirkan 

menggambarkan Allah 

sendiri yang hadir sebagai 

Anak, begitu pun Roh tidak 

diciptakan tetapi dikeluarkan 

sehingga Roh tidak berada 

dibawah Anak, tetapi 

menyatakan Anak sendiri 

sebagai Roh itu. Maka tidak 

ada kedudukan lebih tinggi 

ataupun lebih rendah 

diantara ketiganya. 

Agustinus pun menyatakan 

bahwa Allah itu mutlak, 

Allah itu esa, bukan satu 

pribadi yang memiliki 

keesaan itu mewakili 

pribadi-pribadi lainnya. 

Maka tidak dapat dikatakan 

bahwa hanya Bapa saja, atau 

Putra saja, atau Roh Kudus 

saja yang menggambarkan 

Allah, tetapi Allah menjadi 

nampak dari kesatuan 

satu  tujuan dan relasinya.  

Opo Geba S’nulat bukanlah 

Opo Geba Bilangan dan Opo 

Geba Bilangan bukanlah 

Opo Geba Penatat, begitu 

pun Opo Geba Bilangan dan 

Opo Geba Penatat, bukanlah 

Opo Geba S’nulat. Opo 

Geba S’nulat dilihat lebih 

tinggi dari Opo Geba 

Bilangan sebab ia merupakan 

sumber dari segala sesuatu, 

Opo Geba Penatat dilihat 

berada dibawah Opo Geba 

Bilangan, sebab ia 

merupakan hasil dari Opo 

Geba S’nulat dan Opo Geba 

Bilangan.  

Ketiganya, menjadi satu 

dalam tujuan yakni 

harmonisasi Allah (manusia 

dan alam semesta 

(Opolastala). Sekalipun 

ketiganya dilihat sebagai satu 

dalam tujuan, tetapi secara 

kedudukan ada perbedaan 

hirarkhis untuk ketiga 

dimensi tersebut.  
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ketiganya, sehingga dalam 

Trinitas kedudukannya 

dilihat setara oleh masing-

masing dimensi. 

5 Relasi Relasi dalam Tritunggal 

tidaklah dilihat secara 

terpisah satu dengan yang 

lain. Tiga  pribadi ini 

bukanlah tiga kondisi, 

tetapi tiga di dalam 

tingkatan, bukan dalam 

substansi tapi dalam 

bentuk, bukan dalam 

kuasa, tetapi aspek-

aspeknya. Maka tidak ada 

satu yang esa 

dibandingkan dengan 

pribadi-pribadi lainnya. 

Allah bukan hanya Bapa, 

tanpa Putra dan Roh, 

begitu pun sebaliknya. 

Panikkar menyatakan 

dalam Trinitas Advaitanya 

“Begitu aku memikirkan 

tentang yang satu, aku 

dicerahkan oleh 

kesemarakan yang tiga; 

begitu aku membedakan 

yang tiga maka aku segera 

dibawa kembali kepada 

yang satu. Ketika aku 

memikirkan salah satu dari 

yang tiga, aku 

Relasi dalam Opolastala 

dilihat tidak sebagai sebuah 

kesatuan secara personal, 

tetapi kesatuan dalam tujuan. 

Opo Geba S’nulat memiliki 

hakekat yang berbeda dengan 

Opo Geba Bilangan danOpo 

Geba Bilangan memiliki 

hakekat yang berbeda dengan 

Opo Geba Penatat.Oleh 

karena itu, ketiganya adalah 

Tuhan dalam hakekat dan 

substansinya. Relasi 

ketiganya dinilai bersifat 

ketergantungan. Opo Geba 

Bilangan bergantung kepada 

Opo Geba S’nulat sebagai 

sumber yang menyediakan 

kehidupan, Opo Geba 

Penatat dinilai bergantung 

pada Opo Geba Bilangan 

yang mendamaikan, sehingga 

hasil dari relasi yang tercipta 

pun terlihat saling menunggu 

atau dapat tercipta dari 

hakekat diatasnya. Sebab 

dalam relasi yang dibangun 

ada aspek hierarkhis yang 

muncul dari ketiganya.  
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memikirkannya sebagai 

keseluruhan, sehingga 

relasi ketiganya saling 

memenuhi sebagai satu 

kesatuan. Ketiganya tidak 

terpisah atau saling 

bergantung dari yang lain, 

sebab ketiganya tidak 

terdistribusi secara 

hierarkis tetapi sederajat.  

6 Karya 

Keselamatan   

Karya keselamatan 

merupakan karya Allah 

atas ciptaanNya. 

Keselamatan bukanlah 

bentuk upaya manusia, 

tetapi karya penyelamatan 

Allah atas manusia. Allah 

tidak bersifat pasif 

menantikan manusia 

menyadari dosanya,  

namun Allah merupakan 

pencipta dalam karya 

keselamatan yang 

dilakukan (Logos). Allah 

dalam kedudukannya yang 

tertinggi datang dan 

mendamaikan dosa yang 

dibuat oleh ciptaanNya.  

Persembahan dari 

keselamatan yang diterima 

bukan dari manusia, tetapi 

dari Allah sendiri, 

sehingga keselamatan 

Karya keselamatan Tuhan 

kepada manusia tidak 

terlepas dari usaha yang 

dilakukan olehnya untuk 

menjaga mandat dan 

mengaku kesalahan serta 

memberikan persembahan. 

Opo Geba Bilangan sebagai 

Tuhan yang mendamaikan 

dinilai pasif, dan menantikan 

kesadaran manusia akan 

kesalahannya, sehingga 

karya keselamatan  bukanlah 

dimulai dari Allah, tetapi dari 

persembahan dan pengakuan 

manusia akan kesalahannya. 

Keselamatan tidak pernah 

diterima secara kekal oleh 

manusia, tetapi akan terus 

diupayakan oleh 

manusiadalam hubungannya 

dengan Allah dan alam 

disekitarnya. 
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yang diberikan Allah 

bersifat kekal, bukan 

parsial dan bergantung 

kepada manusia. Karena 

karya keselamatan dalam 

Allah bukan hasil karya 

manusia, tetapi karya 

Allah sepenuhnya untuk 

keselamatan ciptaannya  

7 Hubangan 

kepercayaan 

dengan 

Kehidupan 

setelah 

kematian 

Kepercayaan terhadap 

konsep Trinitas, bukan 

hanya menyangkut 

kehidupan selama di dunia, 

akan tetapi juga 

menyangkut kehidupan 

setelah kematian. Agustinus 

dengan konsep Trinitas 

Imanen dan ekonomi 

kesalamatan hendak 

menunjukan bahwa Trinitas 

bukanlah baru nampak 

dalam dunia (ekonomi 

Keselamatan), akan tetapi 

konsep trinitas tersebut 

telah ada sebelum dunia ini 

diciptakan. Sehingga 

setalah mati konsep trinitas, 

akan selalu ada dan 

menaunggi umat kristen 

(Trinitas Imanen). Selain 

itu konsep Ekonomi 

Trinitas hendak 

menunjukan bahwa 

Kepercayaan komunitas 

Bupolo kepada Opolastala, 

Hanya seputar kehidupan 

komunitas Bupolo. Setelah 

kehidupan kepercayaan 

kepada Opolastala tidak lagi 

bernilai, sebab menyangkut 

Harmonisasi kehidupan 

manusia dengan ekosistem 

alam sekitarnya. Kematian 

dalam Kominitas Bupolo 

dilihat sebagai sesatu yang 

perlu dihindari, oleh sebab 

itu ketika ada yang sakit 

dalam komunitas Bupolo dan 

sulit untuk sembuh, maka 

diyakini bahwa itu semua 

berkaitan dengan Dosa 

Turunan. Hal ini membuat 

sampai orang yang 

mengalami sakit itu harus 

masuk dalam matarumah 

yang lain, jika ia ingin tetapi 

hidup dan selamat. Cara yang 
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keselamatan dapat tetapi 

dimiliki setalah kematian,  

karena Allah telah 

menyelamatkan dan 

memberikan tempat bagi 

setiap orang yang percaya 

kepadanya.  

dilakukan adalah orang 

tersebut dibuang, dan di 

ambil oleh matarumah yang 

lain. Kondisi seperti ini 

membuat sampai banyak 

Anak di dalam komunitas 

Bupolo yang dipanggil 

dengan sebutan “ buang”. 

Semua ini berkaitan dengan 

menghandari kematian 

sebagai akhir dari karya 

Opolastala dalam dirinya. 

8 Hubungan 

Kepercaya-an 

dan Manusia  

Dalam Trinitas ungkapan 

cinta kasih menjadi 

gambaran utama dari dasar 

kepercayaan kekristenan. 

Agustinus menyatakan 

bahwa melalui cinta kasih 

Allah menciptakan dunia, 

menghampiri dunia dan 

berdiam serta memberkati  

dunia. Hal ini terlihat 

dalam relasi antara Bapa, 

Putra dan Roh Kudus yang 

menurut Agustinus adalah 

relasi cinta kasih.  Relasi 

ini digambarkan yakni,  

orang yang mengasihi 

(amens), sasaran kasih 

(qoudamatur) dan kasih itu 

sendiri (amor). Maka dari 

analogi ini dapat 

ditempatkan kepada  Bapa 

Dalam Opolastala, ungkapan 

membangun harmonisasi 

menjadi gambaran utama 

bentuk kepercayaan kepada 

Opolastala. Allah dinilai 

hidup dalam alam membuat 

manusia mesti memandang 

alam sebagai bagian darinya 

dalam mengaplikasikan 

imannya. Alam menjadi 

tujuan utama dari 

kepercayaan dan relasi yang 

dibangun. Komunitas Bupolo 

mesti menjaga alamnya 

sebab harmonisasi dari 

ketiganya adalah 

keselamatan dalam 

kehidupan komunitas 

Bupolo. Keselamatan akan 

hilang jika harmonisasi 

dariketiganya tidak dapat 
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sebagai pengada (being), 

Putera sebagai kesadaran, 

dan Roh Kudus sebagai 

cinta. Hakikat dari hal ini 

adalah cinta kasih menjadi 

dasar pertumbuhan dari 

umat Kristen dan menjadi 

bentuk dari iman yang 

dinyatakan. Hal ini terlihat 

dalam Hukum Kasih yang 

disampaikan oleh  Yesus, 

sebagai sistem yang 

mengatur hubungan antara 

Allah, manusia dan 

sesama.  

dijaga. Hal ini terlihat dalam 

pemberlakuan sihit dan 

vukasiht di kawasan 

pengunungan serta tufa wae 

dan bore di kawasan pesisir. 

Inilah sistem yang mengatur 

dari harmonisasi antara 

Opolastala sebagai Allah 

yang dipercaya, manusia dan 

alam semesta, sebagai bagian 

dari sebuah kesatuan hidup.  

 

Demikianlah perbandingan Tritunggal dalam kekristenan dan 

Opolastala dalam komunitas Bupolo, dimana konsep orang Kristen dan 

orang Bupolo tentang Tuhan dipahami memiliki titik temu pada aras abstrak 

yaitu penamaan Tuhan secara budayawi, serta bentuk kepercayaan yang 

bertumbuh dari pengalaman–pengalaman sesuai hasil interpretasi yang 

kontesktual. Dapat dilihat pula bahwa Tuhan yang abstrak bukan hanya 

Tuhan bagi kekristenan dalam tritunggal, tetapi juga bagi setiap agama dalam 

pengalaman kontekstualnya. Dalam aras ini semua agama sama didalam 

konsep Tuhan yang absolut, setara satu dengan yang lainnya, tidak ada agama 

yang merasa agamanya lebih unggul, bila dibandingkan dengan yang lain.5 

                                                
5John	  A.	  Titaley,	  Menuju	  Teologi	  Agama-‐Agama	  Yang	  Kontekstual	  :	  Dalam	  rangka	  Pidato	  

Pengukuhan	  Jabatan	  Fungsional	  Akademik	  Guru	  Besar	  Ilmu	  Teologi	  di	  Universitas	  Kristen	  Satya	  
Wacana	  ....,28-‐29	  	  
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C. Refleksi tentang Yang Maha Tinggi: Solusi terhadap Konsep Tuhan yang 

Plural. 

Manusia dalam mengambarkan realitas yang transenden itu pada 

hakekatnya adalah terbatas, sehingga tidak mampu menggambarkannya 

secara utuh. Nama-nama budayawi yang diberikan oleh manusia hanyalah 

potongan-potongan kecil yang membantu manusia dalam memahami gambar 

besar Tuhanyang transenden. Titaley, melalui ilustrasi Badu menggambarkan 

untuk membantu kita dalam memberi penjelasan terhadap keterbatasan 

pemahaman manusia akan realitas yang transenden. Titaley mengibaratkan 

pemahaman manusia akan Tuhan tidak sempurna dengan pemahaman 

seorang anak terhadap bapaknya si Badu.  

Karena si anak hanya hidup untuk waktu yang singkat 
bersama Badu, sebab ditinggal mati, maka si anak itu 
hanya mengenal Badu semata sebagai seorang bapak 
saja. Ini tentu tidaklah salah, akan tetapi Badu itu tidak 
hanyalah seorang bapak saja. Karenanya ketika si anak 
hendak mengenal Badu lebih baik, maka ia bertanya 
pada ibunya lebih lanjut mengenai Badu. Pemahaman 
yang ia terima dari ibunya adalah Badu ialah seorang 
suami yang baik dan suami yang sayang kepada 
keluarganya. Tidak puas dengan tambahan informasi 
dari ibunya yang semakin mendorong rasa ingin 
tahunya, ia lalu bertanya kepada adik Badu. Dari adik 
Badu itu, ia mendapatkan cerita lain dari pengalamannya 
sendiri dan pemahaman ibunya. Badu adalah seorang 
anak yang nakal, suka petualangan dan anak yang  tidak 
suka memeliki kehidupanberkeluarga yang bahagia. 
Semakin penasaran dengan informasi yang 
diperolehnya, si anak lalu nekat bertanya kepada kawan 
Badu. Ia memperoleh informasi bahwa Badu adalah 
seorang sahabat sejati, kawan yang setia dan penuh 
perhatian. Sudah tentu informasi-informasi yang 
dihimpunnya tidak dapat menggambarkan sepenuhya 
siapa itu Badu, bapaknya itu. Akan tetapi setidaknya 
dengan pemahaman dirinya yang sahih sebagai seorang 
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anak dan juga pemahaman ibunya, istri Badu yang juga 
sama sahihnya, maka demikian juga untuk pengalaman 
seorang adik perempuan dan seorang sahabat  turut 
memperkaya si anak terhadap si Badu itu. Tentunya, 
pemahaman si anak terhadap Badu sebagai bapak 
tidaklah salah, bahkan sahih, sesahih pemahaman 
ibunya, adik, dan sahabat bapaknya. Akan tetapi Badu 
bukan sekedar seorang bapak atau suami, atau kakak 
atau sahabat. Ia adalah semuanya dan bahkan mungkin 
lebih daripada itu.6 

 

Jadi jikalau Badu yang nyata dalam kehidupan si anak itu saja tidak 

dapat dipahami dengan sempurna, apalagi Tuhan yang tidak kelihatan itu. 

Siapakah manusia yang bisa menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa 

Tuhan itu adalah seperti yang dipahaminya secara budayawi itu? Sebagai 

pemahaman yang budayawi terhadap Tuhan, maka dalam persepsi 

pemahaman orang Yahudi menyebutnya sebagai Yahweh, orang Islam Allah 

S.W.T, orang Kristen menyebutnya Allah Tritunggal, Konghucu menyebut 

Thian, Hindhu menyebut Trimurti dan Opolastala dari Pulau Buru.  Semuanya 

merupakan sebutan budayawi, sudah tentu yang Maha Kuasa itu sendiri tidak 

bernama dengan latar belakang budayanya masing-masing. Raimundo 

Panikkar dalam mengatakan bahwa  

“Satu Yang Mutlak itu tidak memiliki nama, tetapi 
dalam tradisi agama menggambarkanya sesuai dengan 
pengalaman yang mereka alami dalam merefleksikan 
yang Mutlak itu. Bagi Panikkar, tidak ada satu yang 
plural dan beragam, hanya karena keterbatasan untuk 
mengenal yang Mutlak itulah maka agama-agama 
menunjuknya sebagai yang mereka imani.” 

 

                                                
6Ibid., 35-36 
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Selain itu, John Hick mengatakan dalam teorinya tentang Tuhan Punya 

Banyak Nama :  

Ketika saya mengatakan dalam sebuah slogan ringkas 
bahwa Tuhan mempunyai banyak nama (God Has 
Many Names), yang saya maksudkan adalah bahwa 
Satu Yang Abadi ditanggapi oleh budaya manusia yang 
berbeda-beda dan dalam bentuk yang berbeda-beda 
baik personal maupun non-personal dan bahwa dari 
persepsi yang berbeda ini muncullah jalan hidup 
religius yang berbeda-beda, bebas untuk melihat satu 
sama lain sebagai teman daripada sebagai musuh 
ataupun saingan. Kita adalah anggota rumah tangga 
iman yang berbeda-beda, tetapi masing-masing 
mempunyai beberapa kontak hubungan yang khusus 
dan mulia dengan Satu Yang Abadi yang mana anggota 
lainnya barangkali dapat belajar untuk berbagi. 
Kemudian kita perlu maju ke depan ke dalam zaman 
baru, dialog antara agama yang tumbuh dengan harapan 
dan pengharapan positif serta dengan perasaan 
kegembiraan yang menyenangkan.7 
 

Jika masing-masing agama dan kepercayaan memiliki keterbatasan, 

maka sudahlah sepatutnya untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. 

Tentunya dalam hal ini tidak ada persoalan menang atau kalah, sebagaimana 

implikasinya hubungan antara itu adalah koordinatif bukan subordinatif. 

Dengan demikian semuanya pada tataran yang sama di hadapan konsep Tuhan 

ini, semua penganut agama dan kepercayaan itu setara satu dengan yang 

lainnya. Tidak ada agama yang merasa agamanya yang lebih unggul, bila 

dibandingkan dengan agama yang lain8 

John A. Titaley menggambarkan dengan jelas melalui bagan-bagan 

(bagan 1-4) tentang Tuhan dalam simbol-simbol budayawi. Yang Mutlak 

                                                
7John Hick, God Has Many Names….  65 
8Ibid. 
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dalam tataran empiris, disebut dan disembah dalam cara yang berbeda-beda, 

walaupun dalam tataran abstrak masing-masing memilliki konsep yang sama 

akan adanya Yang Mutlak. Untuk konteks kehidupan bersama di aras nasional 

(sebagai bangsa Indonesia, bagan keempat adalah sebuah solusi Yang Mutlak 

dalam konteks keberangaman di Indonesia).9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

9John Titaley, “Negara , Agama-agama dan Hak Asasi Manusia : Mengkaji Ulang 
Eksklusifisme Agama” dalam Makalah Caringin. Bogor, Sidang Raya PGI, 30 Nopember-4 
Desember 2004, 22.  
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YANG MUTLAK DALAM BERBAGAI INTERPRETASI MANUSIA 

Sumber: John Titaley, “Negara, Agama-Agama dan Hak Asasi Manusia: 

Mengkaji Ulang Ekslusivisme Agama” dalamMakalah Caringin. 

Bogor, Sidang Raya PGI 1 Desember 2004, 23  

YANG MUTLAK DALAM PEMAHAMAN  

KEBERAGAMAN YAHUDI  

 

YHWH 

 

                    Abstrak 

                    ............................................................................................... 

         Empirik  

 

AGAMA YAHUDI 

 

 

                 KRISTEN      ISLAM       BUDHA    HINDHU   KONGHUCU 

                                  ORANG YAHUDI 
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YANG MUTLAK DALAM BERBAGAI INTERPRETASI MANUSIA 

Sumber : John Titaley, “Negara, Agama-Agama dan Hak Asasi Manusia: 

Mengkaji Ulang Ekslusivisme Agama” dalam Makalah Caringin. 

Bogor, Sidang Raya PGI 1 Desember 2004, 24  

 

 

YANG MUTLAK DALAM PEMAHAMAN  

KEBERAGAMAN ARAB 

 

ALLAH S.W.T 

 

                    Abstrak 

                    ............................................................................................... 

         Empirik  

 

AGAMA ISLAM 

 

 

                 KRISTEN       YAHUDI    BUDDHA HINDHU   KONGHUCU 

                                 ORANG ARAB 
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YANG MUTLAK DALAM BERBAGAI INTERPRETASI MANUSIA 

Sumber : John Titaley, “Negara, Agama-Agama dan Hak Asasi Manusia: 

Mengkaji Ulang Ekslusivisme Agama” dalam Makalah Caringin. 

Bogor, Sidang Raya PGI 1 Desember 2004, 23 

 

YANG MUTLAK DALAM PEMAHAMAN  

KEBERAGAMAN BARAT 

 

ALLAH TRITUNGGAL 

 

                    Abstrak 

                    ............................................................................................... 

         Empirik  

 

AGAMA KRISTEN 

 

 

                 KRISTEN      ISLAM       BUDHA    HINDHU   KONGHUCU 

                                   ORANG BARAT 
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YANG MUTLAK DALAM BERBAGAI INTERPRETASI MANUSIA 

Sumber : John Titaley, “Negara, Agama-Agama dan Hak Asasi Manusia: 

Mengkaji Ulang Ekslusivisme Agama” dalam Makalah Caringin. 

Bogor, Sidang Raya PGI 1 Desember 2004, 23 

 

YANG MUTLAK DALAM PEMAHAMAN  

KEBERAGAMAN INDONESIA 

 

Abstrak    YANG MUTLAK 
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