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Pengantar Redaksi 

Gereja adalah satu kenyataan sosial di antara berbagai realita sosial lainnya. 

Sebagai realita dimaksud gereja bukan hanya merupakan bagian integral dari sistem 

sosial. la juga memiliki kesempatan yang sama dengan organisasi atau paguyuban sosial 

lainnya untuk memaknai peran aktif dalam pembentukan opini publik, bahkan juga 

dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak luas bag! kesejahteraan dan 

kesetaraan semua warga masyarakat. Secara khusus, sebagai bagian dari struktur 

masyarakat perkotaan, gereja berada dekat dengan pusat-pusat kekuasaan dan 

aktivitas-aktivitas politik terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan 

dan pelayanan masyarakat. itu berarti gereja mempunyai akses untuk turut terlibat 

dalam ranah publik dan dapat mempengaruhi proses pembahasan serta pengambilan 

keputusan-keputusan terkait arah dan kebijakan pemerintahan. 

Namun diskursus dan praksis publik politik ini hanya menjadi topik-topik 

pinggiran dalam gereja. ini berdampak pada ketidakjelasan pemosisian dan 

pemfungsian politik gereja dalam konteks dinamika relasi negara dan masyarakat. 

Tulisan ini berusaha menunjukkan bahwa panggilan memasuki ruang publik politik, 

yang tercipta dari relasi dinamik antara negara dan masyarakat, sangat penting untuk 

ditanggapi serius oleh gereja. 

Tulisan-tulisan yang tersaji dalam edisi Waskita kali ini yang diramu di bawah 

tema: Pancasila dan Civil Society mengajak pembaca untuk melihat bagaimana peluang- 

peluang terbuka tadi seharusnya dimanfaatkan oleh gereja. izak Lattu membuka 

wacana dengan mengajukan sebuah tesis yang menarik bahwa civil society menciptakan 

peluang bahwa lembaga-lembaga dalam masyarakat untuk ambil bagian dalam 

pembentukan opini publik sekaligus mencermati struktur-struktur politik. Artikel yang 

dia persiapkan memfokuskan perhatian pada keterlibatan warga masyarakat dalam 

menjembatani kesenjangan-kesenjangan relasi antara unit-unit sosial yang berbeda- 

beda. Bertolak dari perspektif interdisiplin penulis mengkritisi pengembangan teori 

civil society dalam konteks keilmuan. Di bagian penutup, penulis melakukan eksplorasi 

terhadap dua institusi keagamaan di Indonesia untuk menunjukkan urgensi civil society 

dalam pentas relasi antar umat beragama. Dalam relasi antara komunitas agama yang 



berbeda-beda, civil society berperan sebagai instrumen untuk menjembatani 

perbedaan-perbedaan itu sekaligus mendorong Indonesia menuju negara yang lebih 

demokratis dan komunitas yang damai dan ramah. 

Jeneman Pieter dan John A. Titaley menunjukkan kepada kita satu contoh dari 

hasil penelitian di dusun Kalimangli bahwa koeksistensi damai antara pemeluk agama 

Kristen dan Muslim bukan sebuah kemustahilan. Agama-agama universal memiliki 

segudang referensi nilai yang memungkinkan koeksistensi tadi. Adalah tugas semua 

pemeluk agama, lembaga keagamaan dan pemerintah untuk mencermati dan 

menumbuhkembangkan nilai-nilai tadi. 

Melkisedek Sni'ut memperkaya diskursus dalam edisi kali ini dengan membedah 

persoalan perekonomian di Indonesia yang semakin rumit karena roh kapitalis. 

Hadirnya kapitalisme tentu saja memberi dampak kemajuan tingkat kehidupan dan 

income masyarakat, tetapi satu hal yang kurang diperhatikan ialah makin lemahnya 

kedaulatan ekonomi bangsa seiring pemarginalisasian simpul-simpul ekonomi rakyat. 

Sebuah contoh kasus dari Kabupaten Timor Tengah Selatan di Propinsi Nusa Tenggara 

Timur dia jadikan pijakan untuk menolong kita melihat persoalan itu secara lebih 

mendalam. 

Penulis selanjutnya, Herlina Ratu Kenya menarik perhatian kita pada simbolisme 

masyarakat suku sumba yang berwujud dalam konsep rumah, uma bungguru. la jadikan 

konsep budaya tadi sebagai pijakan untuk mengembangkan sebuah eklesiologi, 

pemahaman tentang gereja yang menurutnya bersifat lebih ramah dan merangkul. 

Kalau diskursus tadi kita tempatkan dalam bingkai besar tema edisi Waskita kali ini, 

menjadi jelas juga bahwa uma bungguru merupakan wacana civil society ya.ng tersimpan 

dalam khasanah budaya dan kearifan lokal suku-suku dan unit-unit sosial di bumi 

Nusantara. 

Tulisan yang lahir sebagai hasil kolaborasi antara mahasiswa dan dosen, atas 

nama Selestyani dan Ebenhaizer 1 Nuban Timo menghadirkan kepada kita satu warna 

tersendiri dalam kajian tema kali ini. Mereka mengajak gereja-gereja dan juga pembaca 

yang budiman untuk melakukan pengakuan dosa terhadap berbagai kelalaian dalam 

ikut ambil bagian membangun kehidupan bersama yang adil, akrab dan ramah. Melalui 

kajian terhadap isi doa pengakuan dosa dalam liturgi peribadahan Gereja Protestan 
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Indonesia bagian Barat, mereka menunjukkan bahwa pengakuan dosa yang diucapkan 

gereja dalam ibadah-ibadah minggunya justru mengandung dosa, mengingat pengakuan 

dosa itu lebih banyak berhubungan dengan dosa-dosa kultus. Dosa-dosa sosial jarang 

disinggung dalam doa-doa tadi. 

Kembali kepada pokok bahasan civil society, Ronald Helweldery melalui artikel 

berjudul Gereja dalam Konteks Relasi Negara dan Masyarakat (Sebuah Upaya 

Memahami Reposisi Peran Politis Gereja) menyerukan kepada gereja untuk 

memanfaatkan peluang-peluang terbuka dalam masyarakat berkeadaban [civil society] 

untuk ikut membentuk opini publik, mengawasi struktur-stuktur kekuasaan dan 

mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik untuk kesejahteraan bersama. 

Dengan bantuan teori sosial kritis Jurgen Habermas penulis mendeskripsikan dan 

memperkenalkan karakteristik ruang publik dan civil society. Ruang publik politik dan 

civil society merupakan ruang dan wahana strategis bagi partisipasi politik gereja dalam 

keberpihakan kepada masyarakat di hadapan kekuasaan politik (negara) dalam relasi 

kolutif dengan kekuasaan ekonomi. 

Edisi Waskita kali ini ditutup dengan tulisan Retnowati^ yang membahas pokok 

mengenai Globalisasi dan Kearifan lokal. Menurut penulis, Globalisasi sebagai sebuah 

proses sejarah dan sekaligus sebuah proyek ekonomi memberi pengaruh terhadap 

struktur sosial dan tingkat kesejahteraan manusia. Ada pengaruh yang bersifat positif 

seperti tersedianya informasi yang dapat diakses secara cepat, masif, dan ekonomis 

serta terjalinnya kehidupan manusia oleh jaringan komunikasi dan transaksi global. 

Namun ada pula pengaruh negatif seperti persaingan sosial, budaya, agama, politik, dan 

bisnis, kerusakan lingkungan alam akibat eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam 

yang berlebihan. Menyikapi pengaruh negatif dari globalisasi ia mengajak kita untuk 

belajar dari komunitas Pattuvam Panchayat di India yang menurut dia memberi 

inspirasi bagi kita bahwa perlunya belajar dari kearifan komunitas lokal ketika 

berhadapan dengan gempuran keras globalisasi. 

Inilah pokok pikiran yang digumuli oleh para penulis dalam Jurnal Waskita kali 

ini. Dengan gaya yang khas tetapi juga menantang, para kontributor edisi ini 

menyodorkan bagi kita citra berpikir dan berlogia secara baru dan segar dalam 

menyikapi kehidupan civil society yang boleh dibilang sebagai budaya populer bagi 

iii 



masyarakat masa kini. Sambil mengucapkan puji syukur kepada Allah yang ikut 

menyelenggarakan kegiatan penerbitan kembali Jurnal Waskita, kami mengucapkan 

terima kasih kepada para penulis yang berkenan menyisihkan waktu luang di antara 

kesibukan rutin untuk mempersiapkan tulisan-tulisan yang dimuat dalam edisi ini. 

Terima kasih juga kepada dewan redaksi yang bekerja keras untuk edisi ini. 

Dorongan para alumni dan pencinta jurnal ini agar segera memperoleh edisi penerbitan 

kembali, juga merupakan motivasi bagi terbitnya jurnal ini. Kepada semua pihak yang 

tidak bisa disebutkan satu-persatu kami juga mengucapkan terima kasih disertai doa: 

"Tuhan memberkati jerih dan juang kita." 
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Abstract 

Globalization as both historical process and economic project gives impact 
toward human's social structure and welfare. Some positive impacts of globalization are 
information that can be accessed quickly, massively and economically as well as global 
communication and transaction network that links human's life. On the other hand, the 
negative impacts are social, cultural, religious political, and busines competation as 
well as environmental damage because of excessive exploitation and exploration over 
natural resources. 

Vandana Shiva stated that globalization is a form of coercion of one culture 
over another culture [not a form of interaction among cultures). India's critical attitude 
toward globalization is manifested in Pattuvam Panchayat Community. This is very 
active alternative community in addressing and criticizing globalization along with its 
impact throught some movements such as developing its diversity of life-the state 
/govermment is not allowed to use life's diversity Pattuvam Panchayat Community. 
With natural seeds, the proclaims itself as free from chemicals through the practice of 
"free" farming. The firmily say to "no" to piracy - Gandhi called this as: SATYAGRAHA, 
struggle for truth. 

The impact of globalization for the life of India community pioneered by 
Vandana Shiva teaches the importance of learning from local community wisdom when 
dealing with globalization strike. 

Keyword: Globalization, local community, living seeds 

Abstrak 

Globalisasi sebagai sebuah proses sejarah dan sekaligus sebuah proyek 
ekonomi memberi pengaruh terhadap struktur sosial dan tingkat kesejahteraan 
manusia. Ada pengaruh yang bersifat positif seperti tersedianya informasi yang dapat 
diakses secara cepat, massif, dan ekonomis serta terjalinnya kehidupan manusia oleh 
jaringan komunikasi dan transaksi global. Namun ada pula pengaruh negatif seperti 
persaingan sosial, budaya, agama, politik, dan bisnis, kerusakan lingkungan alam akibat 
eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan. 

Vandana Shiva [2000) menyebutkan, globalisasi sebuah bentuk pemaksaan 
dari satu budaya tertentu kepada budaya yang lain [bukan sebuah interaksi antar 
budaya). Kekritisan India menyikapi globalisasi diwujudkan dengan terbentuknya 
Komunitas Pattuvam Panchayat. Komunitas ini menjadi komunitas alternative yang 
sangat aktif menyikapi dan mengkritisi globalisasi beserta dampak-dampak negatifnya 
melalui berbagai gerakan antara lain, membangun keanekaragaman kehidupannya 
sendiri-negara/pemerintah tidak boleh memanfaatkan keanekaragaman hidup 
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Pattuvam Panchayat. Melalui biji alami komunitas menyatakan bebas dari zat-zat 
kimia, dengan mempraktekkan sebuah pertanian "bebas". Mereka dengan tegas 
mengatakan "tidak" kepada pembajakan-Gandhi menyebut penolakan ini: 
SATYAGRAHA, yang artinya: Perjuangan imtuk kebenaran. 

Dampak globalisasi bagi kehidupan komunitas India yang dipelopori Vandana 
Shiva memberi inspirasi bagi kita bahwa perlunya belajar dari kearifan komunitas lokal 
ketika berhadapan dengan gempuran keras globalisasi. 

Kata Kunci: Globalisasi, Komunitas lokal, Biji-biji hidup 

Pengantar 

Globalisasi telah berlangsung lama sekali dalam sejarah peradaban manusia. 

Pada jaman prasejarah orang telah berkeinginan keluar dari ruang lingkup suku dan 

komunitasnya sendiri untuk melihat dunia dari berbagai belahan. Perkembangan dunia 

kontemporer tidak lag! digerakkan oleh orang-orang tertentu dalam suatu negara tetapi 

didorong oleh dinamika hubungan antara komunitas-komunitas lintas negara dalam 

sebuah relasi global. Karena itu pada masa kini membatasi perkembangan dunia hanya 

pada negara jelas terlalu sempit. Dunia sekarang telah memungkinkan semua pihak 

berkomunikasi dan bertransaksi tanpa dibatasi regulasi ketat negara yang masih 

memegang teguh kedaulatan, inilah dunia yang telah terglobalisasi. 

Globalisasi bagaikan gelombang besar yang menghantam dunia dan seolah-olah 

tidak ada lag! pilihan untuk mengelak darinya. Terlepas dari perdebatan apakah 

"gelombang besar" tersebut ada atau tidak, namun fakta mencatat bahwa dunia 

memang sedang berada dalam batas-batas yang hampir tidak jelas lagi yang didukung 

oleh perkembangan teknologi, ekonomi, dan informasi menjadikan dunia seperti 

layaknya perkampungan. 

Sejak kemunculannya, globalisasi telah secara perlahan merombak relasi antar 

actor dalam hubungan internasional. Penemuan-penemuan alat komunikasi dan 

transportasi telah mendorong akselarasi proses globalisasi. Penemuan radio 

memungkinkan orang berkomunikasi melintasi batas wilayah negara. Penemuan 

pesawat terbang menjadikan waktu tempuh antarnegara semakin singkat sehingga 

melancarkan komunikasi dan transportasi. Seiring dengan perkembangan alat 

komunikasi dan transportasi tersebut maka hubungan antar manusia semakin mudah 

dan meluas melintasi batas-batas wilayah. Bersamaan dengan itu negara-negara di 

dunia juga kian meningkat hubungannya. 
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