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Oleh: Daniel Nuhamara.

The root cause of all social problems is the domination system where any
authoritarian group that has the capability to exert power over others. But the
general law of society says"

.where there is domination , there is resistance to
domination, and contested views and projects of how to organize social life.
Castells argues that the domination of global capitalism in form of network society
creates various forms of resistance such as those based on religious or cultural
identity. And this can take forms in fundamentalism that will create violence
conflicts. In this writing, I argue that a more positive resistance can take form in
constructing liberation transformative theologies that inspire praxis of social
transformation. In fact, any liberation theology is a form of theological resistance
to various system of domination.
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Saya ingin memulai tulisan ini
dengan mengutip Castells yang menga-
takan "prinsip umum masyarakat
bahwa di mana ada dominasi, maka
akan ada perlawanan (penolakan) ter-
hadap dominasi, dan berbagai pan-
dangan d;m proyek alternatif tentang
bagaimana mengatur kehidupan
sosial* (Castells: 1997, xvii).

Kutipan di atas memperlihatkan
suatu prinsip umum dalam bermasya-
rakat yang berlaku sepanjang masa,
bahwa di mana ada dominasi maka

pasfilah akan muncul resistensi/pe-
nolakan (perlawanan) dan berbagai
pandangan serta proyek yang berbeda
bagaimana seharusnya mengatur kehi-
dupan sosial. Apabila dominasi itu di-
lakukan secara sosial oleh kelompok
dominan dalam masyarakat terhadap
kelompok sosial lainnya, maka hal itu
dapat mengarah kepada konflik sosial
yang disertai kekerasan. Karena
masyarakat pada umumnya bersifat
majemuk maka konflik selalu menjadi
ancaman dalam masyarakat yang ber-
sifat majemuk. Dalam tulisan ini, pe-
nulis akan memusatkan perhatian ter-
hadap masalah sistem dominasi pada

satu pihak dan resistensi terhadap
sistem dominasi pada pihak lain yang
mengambil bentuk dalam berbagai
car a. Namun saya akan membatasi diri
pada bentuk-bentuk resistensi yang
dikaitkan dengan konstruksi teologi
yang biasanya disebut teologi-teologi
pembebasan di bawah payung teologi
sosial. Hal ini menjadi semakin penting
karena sistem dominasi akan mencip-
takan ideologi pembenaran yang ke-
mudian bisa juga disebut "legitimizing
identity" (identitas yang melegitimasi
dominasinya). Sebaliknya bagi pihak
yang didominasi akan membangun
ideologi perlawanan yang kemudian
bisa disebut juga identitas perlawanan
(resistance identity). Jadi secara bertu-
rut-turut akan dibahas apa itu sistem
dominasi dan contohnya dalam ber-
bagai konteks, dilanjutkan dengan
pembahasan tentang berbagai bentuk
teologi pembebasan atau teologi sosial,
yang dikembangkan baik di dunia
ketiga maupun dunia pertama sebagai
bentuk resitensi terhadap sistem domi-
nasi. Tulisan ini akan diakhiri dengan
kesimpulan dan saran yang relevan
dengan konteks Indonesia.
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