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Pengantar Redaksi 

Korupsi adalah fenomena yang telah berkembang di Indonesia sejak jaman 

lampau tetapi kian marak dipraktekkan di negara kita di beberapa dekade terakhir ini 

terutama di masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Suharto hingga kini. 

Ada banyak faktor pendorong timbulnya korupsi di antaranya adalah 

rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang kemudian mendorong sebagian 

orang untuk mencari jalan pintas demi memperkaya diri; rendahnya tingkat moralitas 

masyarakat; dan yang terutama adalah terjadinya sentralisasi kekuasaan yang 

menyebabkan terpusatnya sistem kekuasaan di tangan sekelompok elit yang 

menjalankan kekuasaannya secara otoriter dan semena-mena. Sebagai akibat, kaum 

penguasa mulai dari pusat hingga ke jajaran yang terendah sekalipun dengan mudah 

menggunakan kekuasaannya untuk berlomba-lomba menumpuk harta kekayaan 

dengan cara merampok apa yang bukan miliknya melainkan milik rakyat. Semua faktor 

ini dilanggengkan dengan budaya "diam itu emas" yang segaja dipropagandakan secara 

sistematis oleh pemerintahan Orde Baru guna membungkam suara rakyat dan 

mematikan kesadaran rakyat terhadap praktik kotor yang dilakukan secara terstruktur 

oleh pemerintah. Penentangan terhadap budaya diam ini telah diupayakan pada masa 

reformasi namun usaha ini seakan menemui jalan buntu terbukti dari makin 

memburuknya praktek korupsi di beberapa tahun terakhir ini. 

Dengan adanya keprihatinan terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh korupsi 

dan juga kesadaran penuh tentang pentingnya peningkatan upaya untuk melawan 

budaya bisu yang ditanamkan secara terpadu di negara ini maka Jurnal Theologia 

Fakultas Teologi UKSW kali ini mengajak para penulis untuk bersama-sama 

menggumuli isu ini. Tujuannya adalah bukan saja untuk memahami akar penyebab 

menjamurnya budaya ini tetapi menghadirkan pemikiran-pemikiran kreatif tentang 

upaya-upaya konkrit yang harus dilakukan untuk mengatasi "virus" yang berbahaya ini. 

Selain isu di atas, ada pula beberapa isu yang dibahas di dalam edisi ini di 

antaranya adalah yang berhubungan dengan kekayaan tradisi kebudayaan di Indonesia 

seperti Rai Rate yang harus dilestarikan, tantangan globalisasi terhadap nilai-nilai 

keindonesiaan, dan hasil penelitian terhadap pemahaman Gereja Kristen Indonesia 



Salatiga tentang permasalahan kebangkitan orang mati dalam pengakuan Iman Rasuli. 

Edisi ini juga akan diperkaya oleh pergumulan-pergumulan yang diangkat di dalam 

beberapa tulisan mulai dari model penginjilan yang mampu menjawab permasalahan 

kemiskinan khususnya yang terjadi di Gereja Injili di Timor hingga isu "Queer" - isu yang 

masih baru di Indonesia dan membutuhkan perhatian kita. Akhirnya, edisi kali ini juga 

menampilkan dua basil penafsiran Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru; yang 

satu akan berbicara tentang nyanyian kebun anggur yang terdapat di dalam Yesaya 5:1- 

7, sementara yang lainnya berbicara tentang pengkhianatan Yudas Iskariot di dalam 

Injil Yohanes. 

Dengan artikel-artikel yang menarik maka besarlah harapan kami bahwa edisi 

Jurnal Theologia kali ini tidak hanya berguna untuk menambah wawasan dan cakrawala 

berpikir dari para pembaca melainkan dapat pula membangkitkan kemampuan 

berimajinasi pembaca untuk membayangkan kehidupan yang lebih baik di mana 

kesetaraan dan perdamaian di antara sesama ciptaan menjadi tujuan kehidupan 

bersama. 

Salam Redaksi 



ISSN 0216-2342 

"TheoCogia 

Jurnal Teologi Interdisipliner 

Vol. I, No. 1, Februari 2014 

DAFTAR IS1 

Pengantar Redaksi  i 

Daftar Isi  iii 

KKN dan Upaya Penanganannya 
Sebuah Kajia Kultural-Religius 

Ebenhaizer I. Nuban Timo  1 

Tantangan Globalisasi 

Tony Tampake 17 

Queering Jesus 
Mariska Lauterboom  29 

Evangelism that Empowers the Poor 

Irene ludji  47 

Pengkhianatan Yudas Iskariot dalam Injil Yohanes 

Yohanes Yuniatika 

Yusak B. Setyawan  61 

Tinjauan Kritis Teologis terhadap Pemahaman GKI Salatiga tentang Kebangkitan Orang 

Mati dalam Pengakuan Iman Rasuli 

Waluyo 
Yusak B. Setyawan 

Ebenhaizer I. Nuban Timo  85 

Rai Rate 

Sendy Meylani 

David Samiyono 
Ebenhaizer I. Nuban Timo 105 

Isaiah's Song og the Vineyard and the Green Revolution 
Margaret Miller 121 

Resensi Buku 

Religion and Alienation A Theological Reading of Sociology 
I Made Priana 149 

iii 



"Queering Jesus" 

A Breakthrough in Doing Theology in the Indonesian Context 

Mariska Lauterboom 

Abstrak 

Tulisan ini mencoba menjawab kebutuhan berteologi gereja-gereja di 
Indonesia di era posmodern. Sudah saatnya gereja (baca: orang Kristen) melihat figur 
Yesus sebagai seorang "queer,"yaitu salah satu dari mereka yang aneh "yang tidak 
seperti biasanya," "yang berbeda dari yang dominan dan normatif" yang 
dimarjinalkan dalam masyarakat. Hal ini ten tuny a akan memberi peluang bagi semua 
orang untuk diterima dan dihargai. Yesus memang adalah seorang "queer," karena la 
lahir dari seorang perawan dan tidak punya ayah biologis, kehidupan seksualnya 
tidak boleh dipercakapkan, la hidup dengan pesan dan tindakan yang berbeda dari 
kelompok yang berkuasa saat itu. Jadi queer di sini tidak hanya dibatasi sebagai 
sebutan untuk kaum homoseksual saja, tapi untuk semua yang tertindas dalam 
masyarakat oleh karena adanya perbedaan dan pembedaan. Teori queer mungkin 
belum begitu dikenal oleh banyak orang di Indonesia, tapi teori ini menurut saya 
mampu menjawab kebutuhan berteologi di konteks ini, di mana masih banyak orang 
yang hidup dibedakan dan dimarjinalkan, di mana kaum homoseksual masih belum 
punya tempatyang "equal" seperti mereka yang heteroseksual. Dengan teori ini maka 
gereja akan dilihat sebagai gereja yang merangkul semua orang, apapun latar 
belakang mereka. Pada akhirnya, berteologi queer ini harus dimulai di 
sekolah/institusi teologi dan dijemaat-jemaat lokal, kini dan disini. 

Kata kunci: teori queer, Yesus, homoseksual, penindasan, gereja, konteks Indonesia. 

A. Introduction 

In a postmodern world, where people mostly accept what they personally 

experience, there will be the openness to diversity. In this regard, "postmodern fosters 

willingness as well as ability to recognize authenticity in all kind of otherness."1 Then in 

doing theology in this postmodern world, it should bring all people to respect one 

another in their differences and uniqueness, to be in solidarity and to love, and to 

embrace all human beings and the rest of creation in "the horizon of God."2 

1 Eung Chun Park, Either jew or Gentile, Paul's Unfolding Theology of Inclusivity (Louisville: 
Westminster John Knox Press, 2003], 1. 

2 This is my translation of "basilea tou theou." 




