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KATA PENGANTAR 

Bagi penulis, tulisan ini bukan hanya sebagai prasyarat untuk mendapat gelar Sarjana 

Sains Teologi semata. Tulisan ini menggambarkan sebagian dari pergumulan terhadap 

pengalaman-pengalaman yang penulis alami sebagai warga negara Indonesia yang 

berkeyakinan Kristen. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa Universitas Kristen Satya 

Wacana, dan terkhususnya Fakultas Teologi sebagai sebuah Institusi Pendidikan sering kali 

di luar harapan penulis dalam mendampingi penulis menemukan identitasnya sebagai seorang 

Teolog Protestan. 

Namun, Satya Wacana sebagai sebuah nilai-lah yang membentuk identias penulis sebagai 

seorang Teolog Protestan yang memaknai dirinya sebagai Indonesia yang berkeyakinan 

Kristen. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Oeripan Notohamidjojo, yang 

pemikiran-pemikirannya menjadi dasar pembentukan identitas penulis sebagai seorang 

Teolog Protestan dan kepada Bapak Broto Semedi yang cerita hidupnya banyak 

menginspirasi penulis. Disamping dua tokoh tersebut, tak lupa penulis mengucapkan rasa 

syukur atas pertemuan dengan Bapak Gusti Menoh, yang sudah menyadarkan penulis dari 

kesesatan berpikir, ketidaktahuan dalam banyak hal dan mendampingi penulis dalam 

mencintai episteme. 

 Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih Kepada Allah yang Tritunggal atas kedua 

orang tua penulis, Drs. Probahen Meliala dan Mariana Br Sebayang, Amd, atas jasanya yang 

tak tersebutkan lagi seberapa besar di dalam hidup penulis. Di tengah kerumunan orang tua 

yang ingin anaknya bergemilangan harta dan kedudukan tinggi sebagai bentuk balas budi 

mereka, kedua orang tua penulis hanya meminta penulis menjadi anak yang benar, benar-

benar berjalan di jalan yang benar. 

Dan pada akhirnya, di luar segala kekurangan yang terdapat di dalam artikel ini, penulis 

ingin setiap pembaca artikel ini memahami kembali imannya sebagai seorang Kristen dan 

Indonesia secara bersamaan dan memahami identitasnya sebagai Warga Negara dan Warga 

Kerajaan Sorga. 

Salatiga, 27 Januari 2015 
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Abstrak : 

Kekerasan dan pelanggaran terhadap Jamaah Ahmadiyah di Indonesia (JAI) karena keyakinannya 

mendatangkan respon dari Persekutuan gereja-Gereja di Indonesia (PGI). PGI menganggap  

kekerasan dan pelanggaran terhadap para pengikut JAI merupakan tindakan yang menciderai Hak 

Asasi Mansuia (HAM) dan hak-hak warga negara yang diatur oleh Konsistusi (UUD 1945), 

sehingga menimbulkan keberpihakan PGI terhadap JAI sebagai korban kekerasan dan 

pelanggaran. Keberpihakan PGI terhadap JAI di dasari pula oleh pandangan-pandangan teologis 

PGI yang berlandaskan pada pemahaman trinitatis PGI terhadap pribadi-pribadi Allah yang Esa. 

Pemahaman trinitatis PGI terhadap Allah melalui pribadiNya sebagai Allah pencipta menjadikan 

PGI menghargai keberagaman sebagai anugrahNya. Pemahaman trinitatis PGI terhadap Allah 

melalui pribadi Yesus Kristus menjadikan PGI berpihak kepada mereka yang lemah, tertindas, 

yang dirampas haknya dan direndahkan martabatnya sebagai bentuk penyampaian kabar 

keselamatan bagi manusia dan pemahaman trinitatis PGI  terhadapAllah melalui Roh Kudus 

menggerakan PGI untuk menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah di Indonesia, yaitu kebenaran, 

keadilan dan kasih sehingga damai sejahtera Allah terwujud di Indonesia. Pemahaman Trinitatis 

PGI terhadap pribadi-pribadi Allah yang Esa mendatangkan sebuah konsekuensi sosial bagi PGI, 

yaitu memperjuangkan kebebasan beragama di Indonesia yang dapat dilihat melalui keberpihakan 

PGI terhadap JAI sebagai salah satu bentuk respon nyata PGI terhadap tugas dan panggilan di 

dunia dan di Indonesia pada khususnya. 

 

Kata Kunci : JAI, PGI, Kebebasan Beragama, Allah Tritunggal. 

 

1. PENDAHULUHAN 

1.1. Latarbelakang  

Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) adalah salah satu aliran dan organisasi keagamaan 

Islam yang lahir pada tahun 1925 di Indonesia dan menjadikan Jawa Barat sebagai pusatnya. 

Ajaran Ahmadiyah muncul pertama kali di daerah Punjab, India pada Tahun 1888 oleh  

Mirza  Ghulam Ahmad (1835-1908), di mana Mirza Ghulam Ahmad dianggap sebagai Nabi 

oleh Aliran ini. Setelah Indonesia Merdeka, Jamaah Ahmadiyah mendapat Legitmasi Hukum 

dari Pemerintah sebagai sebuah organisasi keagamaan yang memiliki badan hukum
1
. 

Pada tahun 1950-an, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah menunjukan sikap penolakan 

terhadap Jamaah Ahmadiyah dan puncaknya pada tahun 1980. Kemudian pada tahun 1984 

                                                           
1
 Abdul Gaffar, Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dalam Perspektif Kekerasan Negara: Dua Kasus Dari 

Surabaya Jawa Timur dan Lombok NTB. Jurnal Sosiologi Islam, Vol. 3. No, 2, (2013), 2. 
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MUI mengeluarkan Fatwa sesat dan pelarangan terhadap setiap kegiatan Jamaah Ahmadiyah 

akibatnya para pengikut Jamaah Ahmadiyah dianggap murtad karena bertentangan dengan 

ajaran Islam arus utamadan fatwa tersebut dikuatkan pada tahun 2005 dengan Fatwa meminta 

pemerintah melakukan tindakan tegas terhadap Jamaah Ahmadiayah di Indonesia dengan 

melarang penyebaran ajaran-ajaran Ahmadiyah di Indonesia. 

 Fatwa-fatwa yang sudah dikeluarkan oleh MUI dijadikan pemerintah sebagai landasan 

mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri dan rangkaian-raingkaian 

ketetapan-ketetapan pemerintah daerah yang melarang kegiatan-kegiatan dan penyebaran 

ajaran Jamaah Ahmadiyah
2
. 

Rangkaian  keputusan dan ketetapan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun 

Pemerintah Daerah terhadap pelarangan kegiatan-kegiatan Jamaah Ahmadiyah turut  

menimbulkan kekerasan-kekerasan yang dialami oleh Jemaah Ahmadiyah di Indonesia, 

eskalasi kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan 

diberbagai daerah di Indonesia. Pelanggaran  terhadap  Ahmadiyah  pada  tahun  2007  

sebanyak  15 pelanggaran,  193  pelanggaran  pada  tahun  2008,  33  pelanggaran  pada  

tahun 2009, dan 50 pelanggaran pada tahun 2010.Antara tahun 2007, 2009, dan 2010 

pelanggaran terus mengalami peningkatan, sedangkan tahun 2008 merupakan jumlah 

terbanyak dari jumlah pelanggaran terhadap Ahmadiyah, tahun di mana tepat SKB tiga 

menteri dikeluarkan
3
. 

Beberapa kasus pelanggaran atau tindak kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah bahkan 

tidak mendapatkan kepastian Hukum oleh Pemerintah. Aksi anarkis skelompok massa 

terhadap Jamaah Ahmadiyah pada bulan Juli 2010 di Desa Manis Lor, Jawa Barat. Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Koordinator  Bidang  Politik,  Hukum,  dan  

Keamanan  Djoko  Suyanto  menyatakan kecamannya terhadap aksi anarkis penyerangan 

massa terhadap Jamaah Ahmadiyah, namun sampai akhir tahun 2010 belum  menemukan  

adanya  persidangan  di  pengadilan  atas  orang-orang  yang  bertanggung jawab melakukan 

aksi kekerasan itu
4
. Sebagai warga negara, para pengungsi Ahmadiyah  di  Mataram  yang  

kini  nyaris  telah  diingkari  keberadaanya sebagai  warga negara,  kehilangan  hak  sosial-

                                                           
2
Ibid, 2-3 

3
Setara Institute, Atas Nama Ketertiban dan Keamanan, (Jakarta: Setara Institute, 2010). 

4
Zaenar AbidinBagir, Telaah Kasus Ahmadiyah di Indonesia (Jakarta, CRCS Document, 2011), 6. 
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politik  dan  ekonominya  yang  terpenting.  Salah  satu muaranya  adalah  kesulitan  

memperoleh  atau  memperbaharui  KTP
5
. 

Terhadap Pelanggaran dan kekerasan yang alami oleh Jamaah Ahmadiyah di Indonesia 

banyak komunitas maupun organisasi masyarakat dan agama mengecam dan menunjukan 

rasa solidaritasnya. Salah satunya ialah Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). 

Sebagai salah satu organisasi agama di Indonesia, PGI menyatakan bahwa pelanggaran dan 

kekerasan yang dilakukan kepada Jamaah Ahmadiyah di Indonesia merupakan tindakan yang 

intoleransi dan inkonsitusional. 

 PGI bersama beberapa lembaga atau organisasi lainnya seperti  GKI (Gereja Kristen 

Indonesia) Yasmin, Wahid Institute, ANBTI, Setara Institute, Syiah, dan Ahmadiyah 

mengeluarkan press release tanggal 6 febuari 2013 yang berjudul Perjuangan Bersama Tetap 

Dilanjutkan, dimana prees release tersebut berisi sikap menentang pelanggaran, kekerasan 

dan pembatasan terhadap kebebasan beragama. Pada tanggal 8 April 2013 Forum Solidaritas 

Untuk Kemerdekaan Beragama & Beribadah (FS-KBB) dan PGI juga mengeluarkan Press 

Releaselagiyang berjudul Pernyataan Sikap Forum Kerohaniwan se-Jabodetabek Atas Aksi 

IntoleransiTerhadap Kebebasan Beragama, isinya ialah menuntut Pemerintah untuk 

menjalankan Tugas Proteksi terhadap kebebasan beragama seperti yang sudah di atur oleh 

UUD 1945
6
. 

Pada tanggal 6-9 Mei 2012 PGI bersama WCRC dan CCA mengadakan Konsultasi 

Nasional Misi ( KONAS MISI) di jakarta. Dalam pertemuan tersebut juga berisi tentang 

sikap PGI yang tidak menyetujui pelanggaran dan kekerasan terhadap kebebasan beragama
7
.  

Pada Tahun 1997 Departemen Agama R. I. menerbitkan sebuah buku yang berjudul: 

“Bingkai Teologi kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia”. PGI sebagai representatif 

dari gereja-gereja protestan di Indonesia yang ikut merumuskan buku tersebut dari sudut 

pandang Kristen Protestant menyebutkan bahwa kebebasan beragama dan kerukunan antar 

umat beragama  merupakan hal yang harus diperjuangkan dan ditunjukan sebagai wujud dari 

kasih setia Allah di dalam Kristus dalam persekutuan-Nya dengan Roh Kudus. Sikap itu 

dirumuskan dalam pernyataan sebagai berikut: 

                                                           
5
CRCS UGM,Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia, (Yogyakarta, CRCS UGM, 2010), 44-46. 

6
PGI, “tabel press realise,” PGI, http//www.pgi.or.id/public/press realise.html (di akses tanggal 4/04/2014) 

7
Dokument konas misi pgi, wcrs dan wcc, (Jakarta, 2012), 4-7. 

https://workspaces.acrobat.com/?d=4y-kmBgvWRkKxeFoDSOgIQ
https://workspaces.acrobat.com/?d=4y-kmBgvWRkKxeFoDSOgIQ
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“Mengenai “Kerukunan Antar-Umat Beragama”, gereja-gereja bercermin kepada Allah sendiri, yakni Allah 

Tritunggal, yang ke-esaan-Nya begitu nyata, tetapi pada saat yang sama juga “kepelbagaian-Nya” begitu nyata 

pula, sehingga tidak mungkin terbaur atau terleburkan”
8
. 

Dari dokumen-dokumen yang dikeluarkan PGI dapat dilihat bahwa PGI menolak 

pelanggaran dan Kekerasan terhadap kebebasan beragama, dalam kasus ini pelanggaran dan 

kekerasan terhadap kebebasan beragama Jamaah Ahmadiyah di Indonesia. Akantetapi PGI 

belum menjelaskan secara menyeluruh Pandangan teologis apa dan bagaimana yang dipakai 

PGI dalam membangun keyakinan filosofis teologisnya dalam memperjuangkan kebebasan 

beragama di Indonesia dalam hal ini kasus pelanggaran dan kekerasan terhadap Jamaah 

Ahmadiyah di Indonesia. 

Dari masalah tersebutlah saya memulai penelitian tentang pandangan teologis PGI 

terhadap kebebasan beragama di Indonesia, dalam hal ini studi kasus  kekerasan dan 

pelanggaran yang di alami Jamaah Ahmadiyah di Indonesia dengan berangkat dari hipotesa 

bahwa keyakinan teologis yang belum menyeluruh ditunjukan oleh PGI berangkat dari 

doktrin Trinitas, di mana Allah Yang Berbhineka dalam kepribadiannya (Allah Bapa, Allah 

Putera dan Allah Roh Kudus) hidup di dalam relasi yang setara, melengkapi, saling 

berkomunikasi dan tidak saling mendominasi dan manusia sebagai gambar Allah itu sendiri 

memiliki potensi saling berkomunikasi dan berlerasi dengan kejamakan (kebihnekaan) yang 

ada di dalam dan di luar dirinya tanpa harus saling mendominasi yang lain
9
. Pada penelitian 

ini bertujuan Mendeskripsikan pandangan teologis PGI dalam memperjuangkan kebebasan 

beragama di Indonesia, yang melatarbelakangi sikap  PGI menentang kekerasan dan 

pelanggaran terhadap Jamaah Ahmadiyah di Indonesia. 

 

 

 

 

 

                                                           
8
A. A. Yewangoe dan yang Lainnya, Agama Dalam Dialog, pencerahan, perdamaian dan masa depan: 

Kerukunan Umat beragama sebagai Tantangan dan Persoalan: menyimak Bingkai teologi Kerukunan 
Departemen Agama R.I dalam Persfektif Kristen Protestant, (Jakarta. BPK-GM, 2003), 63-66.  
9
Di dalam sejarah dogma gereja, sedikitnya ada tiga model dari Allah Tritunggal itu sendiri yaitu Model Sub-

Ordinistis, Modalistis dan Sosial. Penjelasan lebih lanjut ketiga model ini akan dijelaskan di dalam landasan 
teori. 
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2. LANDASAN TEORI 

2.1.Sejarah Doktrin Allah Tritunggal dan Model-Modelnya 

Pemahaman akan Allah Trituggal muncul di dalam ziarah penyembahan akan Allah 

itu sendiri. Relasi yang dibangun oleh Allah di Dalam Yesus Kristus dengan orang-orang dan 

komunitas percaya melalui persekutuan dengan Roh Kudus mendatangkan pemahaman 

tentang Allah Tritunggal itu sendiri, dimana orang-orang percaya merendahkan hati dan 

dirinya dalam memahami Allah Tritunggal yang penuh misteri dan tak terjangkau oleh 

pikiran manusia yang terbatas. 

Dalam sejarah penyembahan akan Allah, muncul banyak pertanyaan dan pertentangan 

diantara orang-orang yang mengaku percaya mengenai Allah yang bagaimana yang akan di 

sembah dan yang akan dikenal di dalam kekeristenan. Dalam perdebatan dan pertentangan 

tersebut sedikitnya muncul tiga rumusan pemahaman akan Allah Tritunggal di dalam sejarah 

kekeristenan, yaitu sub-ordinatif yang di rumuskan oleh Arius seorang imam dari 

Alexsandria, modalisme yang dirumuskan oleh sabeullius dan trinitas sosial yang berakar dari 

Konsili Nicea dan Konsili Konstantinopel. 

2.1.1. Trinitas Sub-Ordinatif                                  . 

Arius (250-336 ZB) seorang imam dari Alexsandria melihat bahwa Yesus Sang 

Firman (logos) merupakan ciptaan dari Tuhan Bapa yang sama halnya dengan semua ciptaan 

lainnya. Yang membedakanNya dengan ciptaan yang lain ialah bahwa logos merupakan 

instrument yang digunakan oleh Tuhan untuk membuat ciptaan-ciptaan yang lain menjadi ada 

sehingga logos  memiliki setatus yang amat tinggi ketimbang ciptaan-ciptaan yang lain 

namun tetap Ia berbeda secara esensial dari Tuhan Bapa dikarenakan Ia juga merupakan 

ciptaan dari Allah Bapa. 

Untuk memperkuat argumen tentang Yesus yang tidak lain adalah ciptaan Tuhan 

Bapa yang tidak sehakekat dengan Tuhan Bapa, Arius melengkapinya dengan dasar teks-teks 

Alkitab yang di ambil dari dari Kitab Amsal yang secara eksplisit menyatakan bahwa Tuhan 

sudah menciptakan Hikmat (logos) sejak dahulu kala sebagai sarana munculnya ciptaan yang 

lain dan memungkinkan ciptaan yang lain menjadi ada, dan nantinya hal tersebut akan di 
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ulang pada prolog Injil Yohanes dengan mengatakan bahwa Firman (logos) tersebut sudah 

ada dengan Bapa sejak semula
10

. 

Jelas, Airus menganggap bahwa tidak mungkin Yesus Kristus berasal dari Hakekat 

atau esensi yang sama dari Tuhan dan tidak mungkin konsubstansialitas dengan Tuhan Bapa. 

Lebih lanjut Arius berpendapat bahwa Yesus merupakan ciptaan langsung  dari Tuhan Bapa 

yang diangkat ke taraf ilahi (amigod) dan dari Yesus-lah citpaan-ciptaan yang lain muncul 

sehingga keilahian dari Yesus merupakan keilahian yang di dapat karena pemberian bukan 

secara alamiah. Pada akhirnya hal tersebut berimbas pada penempatan Roh Kudus di bawah 

Yesus  sebagai ciptaan pertama dari Yesus sebagai logos yang merupakan ciptaan pertama 

dari Allah Bapa. 

Rumusan Arius tersebut mendatangkan pertentangan di dalam gereja. Salah satu 

tokoh gereja yang sangat menetang hal tersebut ialah Athanasisus, Batrik Alexsandria. 

Rumusan Trinitas Airus dianggap bentuk penyangkalan terhadap keilahian Yesus. Anthasisus 

beranggapan jika kodrat keilahian Yesus tidak sama dengan kodrat keilahian Bapa atau lebih 

rendah dari kodrat keilahian Allah Bapa, maka penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus 

melalui karya penebusanNya merupakan hal yang sia-sia, bahkan tidak mungkin ada 

penyelamatan oleh Yesus
11

. Rumusan tersebut juga menyerang inti pokok iman kristen 

tentang penyelamatan dan penebusan karena hanya Allah yang sejatilah yang dapat 

meyelamatkan dan menebus manusia dari maut, ketika bukan Allah yang sejati yang 

melakukan penebusan dan penyelamatan maka iman yang bersumber dari karya 

penyelamatan dan penebusan Allah terlah dirampas dari hakikinya sebagai iman yang 

menyelamatkan
12

. 

Rumusan ini juga menyerang Allah sebagai yang Esa ketika kodrat keilahian Yesus 

tidak setara dengan Allah Bapa, dimana orang Kristen akan dituduh sebagai penyembah 

berhala dan melenceng dari dasar monoteisme kekeristenan karena menyembah Yesus yang 

tidak sehakiki kodrat keilahianNya dengan Allah Bapa. Dapat dilihat bahwa rumusan trintas 

Arius merupakan akibat dari perasionalan teologis yang berusaha menghindari tantangan 

berat untuk melakukan perenungan akan Allah. 

                                                           
10

Karen Amstrong, Sejarah Tuhan, ( Bandung: Mizan, 2001), 157-158. 
11

Nico Syukur Dister, Teologi Trinitas: Dalam Konteks Mistagogi, (Yogyakarta: Kanisius, 2012), 293-294. 
12

Nico Syukur Dister, teologi Sistematika 1, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), 141-142. 
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 Di dalam Alkitab dapat di temukan kesaksian-kesaksian mengenai ketritunggalaan 

Allah. Dalam Perjanjian Lama terdapat beberapa bukti mengenai Allah Tritunggal seperti 

pada Kej 1: 26, 11:7 yang berbicara mengenai kejamakan Allah, Kej 16: 7-13, 18: 1-21, 19: 

1-28 yang membicarakan Malakiat Yehova yang satu pihak berbeda dengan Dia, tetapi di 

pihak lain identik dengan Yehova dan pada Yesaya 48: 16, 61: 1 dan 63: 9, 10 yang 

menyebutkan Allah sebagai pembicaranya, serta menyebutkan Mesias maupun Roh. Di 

dalam Perjanjian Baru bukti-bukti Ketritunggalan Allah terdapat pada Yoh 3: 16, Gal 4: 4, Ibr 

1: 6; 1 Yoh 4: 9 yang berbicara tetntang Allah Bapa dan Allah Putra mengirim Allah Roh 

Kudus ke dalam dunia, Yoh 14: 26; 15: 26;16:7; Gal 4: 6 dimana Allah Bapa berbicara 

kepada Allah Putra, Mark 1: 11, Luk 3: 22 dimana Allah Putra berbicara kepada Allah Bapa, 

Yoh 11: 41; 12: 27-28 dimana Allah Roh Kudus berdoa kepada Allah dalam hati orang 

percaya dan pada Mat 3: 16-17 dimana dalam amanat agung Yesus menyebutkan tiga pribadi 

Allah
13

. 

2.1.2. Trinitas Modalistis 

Sabellius (200 ZB) merumuskan Model trinitas yang nantinya akan dikenal sebagai 

modalisitis atau monarkianisme-modalisits. Model ini sangat menekankan ke-esa-an Tuhan. 

Model ini menganggap bahwa pada hakekatnya Tuhan satu pribadi yang muncul dalam 

bentuk-bentuk atau manisfestasi yang berbeda. Tuhan menyatakan diri sebagai Bapa ketika 

menciptakan langit dan bumi, setelah pekerjaan penciptaan itu selesai maka Tuhan 

mengambil bentuk Anak untuk menyelamatkan manusia dan dunia. Setelah hal tersebut 

selesai maka Tuhan mengambil bentuk sebagai Tuhan Roh Kudus untuk menanamkan 

keselamatan di dalam diri orang percaya
14

. Dalam kata lain tidak ada kepelagaian pribadi di 

dalam diri Tuhan, Tuhan hanya memakai bentuk atau topeng yang berbeda sesuai dengan apa 

yang sedang Ia kerjakan. 

Di dalam rumusan modalismenya, terlihat ia ingin mempertahankan ke-esa-an Allah 

dengan mengajukan pandangan bahwa modes (cara berada) Allah bapa ( Anak dan roh 

Kudus) adalah “perluasan-perluasan” yang bersiat temporal (temporal ”dilations”); Allah 

pencipta pada satu saat  memproyeksikan diriNya sendiri sebagai Anak, pada saat yang lain 

sebagai Roh Kudus. Rumusan tersebut membuat Allah tunduk pada perubahan radikal seperti 

yang digambarkan oleh Sabellius yang  mengkompromikan transendensi Allah dengan 

                                                           
13

Louis Berkhof, Teologi Sistematika 1: Doktrin Allah, (Surayabaya: Momentum, 2010), 14-15. 
14

Ebenhaizer I Nuban Timo, Aku Memahami yang Aku Imani, (Jakarta: BPK-GM, 2009), 37-38. 
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mereduksiNya  ke tingkat benda-benda yang mudah bergerak, dengan kata lain Sabellius 

sama saja dengan Arius, yaitu melakukan perasionalan teologi terhadap Allah. 

2.1.3. Trinitas Sosial  

Munculnya gagasan-gagasan tersebut terkhususnya gagasan Arius mengenai 

ketritunggalan Allah yang sub-ordinatif, memaksa gereja dan bapa-bapa gereja pada masa itu 

untuk berpikir serius akan Ketritunggalan Tuhan terkhususnya hakekat ketuhanan Yesus dan 

Roh Kudus. Perumusan akan Allah Tritunggal pada masa itu mendatangkan perdebatan yang 

sengit dan memakan waktu yang cukup lama serta menimbulkan runtutan konflik diantara 

pemuka gereja lebih dari lima dasarwarsa. 

 Muncul satu rumusan model lagi mengenai Ketritunggalan Allah, yaitu Trinitas 

Sosial. Model ini muncul dan berakar dari dua sidang konsili, yaitu Konsili Nicea pada tahun 

325 ZB dan Konsili Nicea-Konstantinopel pada tahun 382 ZB. Konsili Nicea pada tahun 325 

ZB menetapkan bahwa Yesus Kristus adalah sehakekat dengan Allah Bapa dan Konsili 

Nicea-Konstantinopel pada tahun 382 ZB menetapkan bahwa Allah Roh Kudus merupakan 

sehakekat dengan Allah Bapa dan Allah Putera. 

Konsubstansialitas diantara Allah Bapa, Allah Putera dan Allah Roh kudus yang 

disepakati pada saat itu di dasari  landasan teologi yang dirumuskan oleh Tiga Serangkai dari 

Kappadokia, yaitu Basil Agung (meninggal 379 ZB), Uskup Kaisarea dan Metropolitan dari 

Kappadokia, Gregoi dari Nyssa (meninggal 394 ZB) dan Gregoi dari Nazianus (meninggal 

390 ZB). Dalam dasar teologi tersebut dikatakan  “ Menurut iman ini ada satu keallahan, 

Kuasa dan Subtansi dari Bapa dan dari anak dan dari Roh Kudus, martabat mereka adalah 

sama, dan kemuliaan mereka adalah sama, dan kemuliaan mereka sama dalam tiga esensi 

yang sempurna (hypostasieis) dan tiga pribadi yang sempurna”
15

.  

  Agustinus dalam argumennya akan konsubstansialitas diantara Pribadi Allah Bapa, 

Allah Putera dan Allah Roh Kudus mengatakan bahwa Ketritunggalan di dalam Allah ialah 

Ketritunggalan yang sederajat dan setiap pribadi dari Allah yang tritunggal tersebut memiliki 

seluruh daya esensial keilahian yang sama, sehingga di setiap karya-karyaNya ketiga Pribadi 

tersebut memiliki peran yang sama. Dalam mempertahankan argumennya tersebut dari 

konsep pembagian kerja diantara pribadi-Pribadi Allah, dimana Allah Bapa dikaitkan pada 

Karya Penciptaan, Allah Putera pada Karya Penebusan dan Allah Roh Kudus pada Karya 
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Bernhad Lohse, Pengantar Sejarah Dogma Kristen, (Jakarta: BPK-GM, 1999),  82.  
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Pengudusan, Agustinus melihat hal tersebut sebagai suatu hal yang tidak esensial, suatu 

pembagian kerja yang tidak hakiki sifatnya atau mungkin saja terjadi, walau tidak harus 

demikian dan hanya dapat diketahui melalui pewahyuan
16

. 

Di dalam Trinitas Sosial atau disebut juga trinitarianisme sosial terdapat 

communicatio diantara Bapa, Putra dan Roh kudus sebagai pribadi atau subek dalam arti yang 

penuh, yaitu sebagai tiga pusat cinta kasih, kehendak, pengetahuan, dan tindakan berencana 

yang terpilah-pilah sedemikian rupa sehingga ketiga pribadi Allah berelasi satu sama lain 

dengan cara yang bersifat analog, meskipun relasi diantara ketiga pribadi Ilahi tersebut  

melebihi relasi yang terjadi diantara makhluk insani yang terdapat di dalam sebuah lembaga 

sosial. Para penganut trinitarianisme sosial menekankan bahwa yang membuat seorang 

“pribadi” menjadi pribadi ialah relasi dengan pribadi lainnya, dan dalam hal ini, pribadi-

pribadi insani dibentuk menurut contoh pribadi-pribadi Allah Tritunggal, Ich werde am 

Du(aku menjadi aku berkat Engkau) yang dirumuskan oleh Martin Burber dianggap sebagai 

prinsip paling sempurna dari trinitarianisme sosial
17

. 

Seperti pribadi insani yang merupakan contoh dari Pribadi Ilahi yang terdapat pada 

Allah tritunggal, Pribadi Ilahi pun mempunyai kodrat yang “ekstatis”, dimana Pribadi-Pribadi 

Ilahi mempunyai diriNya dalam Pribadi yang lain. Dalam terminologi trinitatis, antara subjek 

sebagai “pusat kegiatan” dengan hakekat setiap Pribadi, “Aku menerima diriNya berkat 

Pribadi yang lain”. Proses tersebut juga terjadi di dalam hakekat Allah yang abadi yang 

diteruskan melalui hubungan historis antara Allah dengan umar manusia
18

. 

Allah yang memiliki pribadi-pribadi yang berbeda tersebut tetaplah Allah yang Esa, 

selalu ada bersama-sama dan saling mendukung serta memenuhi di dalam setiap tindakan dan 

karya-Nya (prikoresis). Kemuliaan setiap pribadi dari Allah Tritunggal adalah setara karena 

berasal dari esensi yang sama pula. Terdapat sebuah relasi yang dinamis dan penuh kasih di 

dalam kepelbagian pribadi Allah yang Esa tersebut. Dari rumusan tersebut, Allah yang Esa 

memiliki Pribadi yang dikenal sebagai Allah Bapa, Allah Putera dan Allah Roh Kudus. 

Pribadi-pribadi yang sejajar dan berasal dari satu subtansi tersebut saling berinteraksi dan 

berelasi secara dinamis dan penuh kasih. 

                                                           
16

Linwood Urban, Sejarah Ringkas Pemikiran Kristen, (Jakarta: BPK GM, 2003), 81-82. 
17

Nico Syukur Dister, Teologi Sistematika 1: Allah Penyelamat, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), 167. 
18

Nico Syukur, 170-171. 
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 Meskipun berakar dari Konsili Nicea dan Konstantinopel, Model Trinitas Sosial juga 

tidak terlepas dari kritikan. Penekanan trinitas sosial terhadap kepelbagaian Pribadi pada diri 

Allah menimbulkan kerisauan, dimana para kritikus menganggap penekanan kepelbagaian 

Pribadi pada diri Allah pada akhirnya akan jatuh kedalam sikap kompromis terhadap 

ketunggalan Allah itu sendiri. Dalam kajian-kajian yang dilakukan oleh Kar Rahner, seorang 

Teolog katolik Roma terhadap pemikiran-pemikiran Agustinus dan Trinitas Sosial, dia 

menyimpulkan bahwa di dalam pemikiran-pemikiran tersebut, garis-garis utama dari doktrin 

tentang trinitas telah dikaburkan. 

2.2.Pemahaman Allah Tritunggal Sebagai Dasar Teologis Kebebasan beragama di  

Tengah Keberagaman Agama di Indonesia. 

pemahaman akan Allah Tritunggal (doktrin trinitas) dapat dijadikan sebagai model 

teologis dalam menjaga serta membangun kebebasan beragama di Indonesia. Allah yang 

Bhineka pribadiNya sangat sesuai dengan realita bangsa Indonesia yang Multikultural. Akan 

tetapi dari ketiga model tersebut,  model atau rumusan Allah Tritunggal  mana yang dapat 

dijadikan sebagai dasar teologis dalam menjaga serta membangun kebebasan beragama di 

Indonesia. Hal ini sangat penting, dimana model yang dipakai sebagai dasar teologis nantinya 

akan mempengaruhi sikap gereja-gereja di Indonesia dalam memandang serta menyikapi 

kebebasan beragama di Indonesia.  

Dalam membangun serta mempertahankan kebebasan beragama di Indonesia, Model 

Trinitas Sosial yang berakar dari Konsili Nicea dan Konsili Nicea Konstantinopel merupakan  

Model Trinitas yang paling sesuai sebagai dasar dan pandangan teologis dalam membangun 

serta mempertahankan kebebasan beragama di Indonesia. Bandingkan ketika gereja memakai 

model Arian atau Model Modalisme dalam membangun dan menjaga kebebasan beragama. 

kebebasan yang tercipta dari kedua model tersebut bukan kebebasan yang otentik tapi 

kebebasan yang semu, yang bukan timbul dari kesadaran manusia akan kepelbagaian yang 

sejajar akantetapi karena keterpaksaan, kebebasan di bawah bayang-bayang ketakutan, hal 

tersebut merupakan kebebasan paradoks yang pada akhirnya terjerumus pada unifikasi yang 

mengatasnamakan kesatuan. 

 Allah di dalam Kekeristenan ( Doktrin Trinitas Sosial) merupakan Allah yang 

bhineka, Allah yang terdiri dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Person Ilahi 

yang berbeda-beda ini, tetap satu (Bhineka Tunggal Ika), saling berkomunikasi dan berelasi 



14 
 

akantetapi tidak saling menyerang atau saling mendominasi karena diantara kejamakan Ilahi 

tersebut Allah tetaplah satu. manusia yang merupakan gambar dari Allah itu sendiri memiliki 

kemampuan untuk berkomunikasi dan berlerasi satu sama lain dengan kejamakan 

(kebihnekaan) yang ada pada dirinya atau yang ada diluar dirinya atau sesamanya tanpa dia 

(manusia) harus menyerang atau mendominasi yang lain karena pada hakekatnya Allah yang 

merupakan gambar dari dirinya merupakan Allah yang jamak tapi satu, sama halnya dengan 

manusia, jamak (suku, ras agama dan cara penghanyatannya) akantetapi tetap satu, yaitu 

manusia itu sendiri
19

. 

Senada dengan itu, Hak Jon Lee di dalam karyanya,Covenant and Communication: A 

Christian Moral Conversation With Jurgen Habermas mengatakan Allah Bapa, Putera dan 

Roh kudus bukanlah Pribadi-Pribadi yang berdiri sendiri, Allah Tritunggal tidak saling 

merelatifkan pribadi-pribadi yang ada pada dirinya tetapi merupakan satu (kejamakanNya) di 

dalam diriNya sendiri. Inti dari Ketritunggalan Allah tersebut ialah kesatuan sosial di dalam 

persekutuan kebebasan, kasih dan kebenaran sebagai eksistensi dari keberagamaan yang ada 

pada diriNya. Kesatuan dari Pribadi-Pribadi Ilahi yang jamak tersebut bukan juga saling 

mencurigai dan tidak saling mempercayai. Tetapi dinamis, saling berkomunikasi, jamak dan 

saling berelasi di dalam kepelbagaiannya. Pribadi-pribadi yang jamak tersebut (Allah Bapa, 

Putera dan Roh Kudus) merupakan Pribadi yang setara serta disatukan sebagai yang Tunggal 

di dalam kasih. Pemahaman Trinitas tersebut menunjukan bahwa Kerajaan Allah yang 

Tritunggal bukanlah Kerajaan untuk diriNya sendiri akantetapi Kerajaan  terbuka yang 

menunjukan  kebebasan hidup akan hidup yang bebas, setara dan timbal balik di dalam 

sebuah relasi sosial yang baik pula. Komunitas Kristen dalam konsep ini memiliki peran 

sebagai mitra Allah dan merupakan kesegambaran dari Allah Tritunggal itu sendiri (Imago 

Dei) ada untuk menciptakan sebuah tatanan sosial (persekutuan sosial) yang dilandasi oleh 

kasih, kebebasan, dan kebenaran. Tidak mencoba untuk merelatifkan kepelbagaian yang ada 

pada dirinya dan sesamanya dengan cara apapun dan ada untuk menciptakan tatanan 

(persekutuan) sosial seperti yang ada di dalam Allah Tritunggal
20

. 

F. D. Maurice dalam karyanya The Kingdom of Crist dan Jurgen Moltman dalam 

karyanya The Trinity and The Kingdom dikatakan bahwa kehidupan internal Allah Tritunggal 

merupakan suatu komunitas kasih, apabila komunitas merupakan esensi dari kehidupan Ilahi, 
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Ebenhaizer I Nuban Timo, Aku Memahami yang Aku Iman.,(Jakarta: BPK-GM, 2009), 30-34. 
20

Hak Jon Lee,Covenant and Communication: A Christian Moral Conversation With Jurgen 

Habermas,(Lanham, Maryland: University Press of America, 2006), 97-120. 
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maka orang-orang kristen harus tergerak dalam mewujudkan kerajaan seperti itu di dalam 

dunia. Menurut mereka, menjadi bagian dari persekutuan yang saling mengasihi adalah 

berbagi kehidupan Ilahi
21

. 

Berangkat dari pemahaman tersebut, komunitas percaya di Indonesia seharusnya tidak 

memandang keberagaman beragama dan cara penghayatannya sebagai penghalang, 

bagaimanapun realitas keberagaman (terkhususnya agama) merupakan sebab dari 

keberagaman yang ada di dalam pribadi-pribadi Allah yang Esa itu sendiri. Menghargai 

keberagaman agama dengan memberi kesempatan setiap pemeluknya untuk bebas dalam 

mengekspresikan keyakinannya merupakan bentuk penghormatan komunitas percaya 

terhadap keberagaman pribadi yang ada pada Allah yang Esa, serta bentuk penghayatan kita 

kepada Allah Tritunggal dalam ziarah penyembahan komunitas percaya yang menjadikan 

Allah Tritunggal sebagai pusat penyembahannya. 

Dasar dan pandangan tersebut nantinya akan menjadi barometer penghayatan orang 

percaya kepada Allah Tritunggal, dimana penghayatan terhadap Allah Tritunggal tidak 

tinggal pada tataran konsep melainkan mendapat bentuk nyata dalam tindakan (praksis) 

komunitas percaya dalam membangun serta mempertahankan kebebasan beragama. 

Komunitas percaya .harus bereaksi terhadap setiap tindakan yang mengancam  kebebasan 

beragama di Indonesia, karena pembatasan akan kebebasan beragama merupakan bentuk dari 

pencideraan terhadap asas-asas persekutuan sosial di tengah keberagaman agama di 

indonesia, yaitu kasih, kebebasan dan kebenaran yang merupakan inti kehidupan yang ada 

pada pribadi-pribadi (Allah Bapa. Allah Putera, Allah Roh Kudus) Allah yang Esa.  

2.3.Implikasi Sosial Doktrin Trinitas Terhadap Kebebasan Beragama di Indonesia. 

Bagi masyarakat Indonesia, agama beserta seluruh komponennya (dogma, doktrin dan 

norma) bukan hanya sebuah identitas melainkan dianggap sebagai sebuah weltanchauung. 

Sebagai sebuah weltanchauung (pandangan dunia), agama dijadikan nilai-nilai fundamental 

yang menjadi dasar akan arah hidup masyarakat dan memilki dampak sosial. Salah satu bukti 

agama merupakan weltanchauung dapat di lihat pada Pancasila sebagai sebuah idiologi, 

dimana sila “Ketuhanan yang Maha Esa” ditempatkan sebagai sila yang pertama dan ada 

untuk menyinari ke empat sila yang lainnya. 
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Linwood Urban, Sejarah Singkat Pemikiran Kristen, (BPK GM: Jakarta, 2003), 84. 
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Pemahaman akan Allah Tritunggal dalam konteks Indonesia yang plural  memiliki 

dampak sosial bagi komunitas kristen. Pemahaman Akan Allah Tritunggal tidak hanya 

dipahami sebagai sesuatu yang bersifat apologetis belaka, pemahaman tersebut juga bersifat 

aktif dan dinamis yang berdampak padasikap komunitas kristen terhadap keberagaman di 

Indonesia sebagai realita sosial, terutama kebebasan agama. 

Hal yang senada disampaikan L. Oranje dalam tulisan yang berjudul Arti Politis 

Trinitas. beliau melihat pengalaman trinitatis tentang Allah mengingatkan kita akan Allah 

yang menyatakan diri di dalam Yesus yang disalibkan. Di dalam Yesus, Allah adalah Allah 

yang dekat dan berpihak kepada mereka yang berdosa, lemah dan dipinggirkan oleh 

komunitas sosialnya bahkan menyelamatkan mereka dengan nyawaNya sendiri. Hal tersebut 

mendatangkan sebuah konsekuensi politis
22

 yang besar bagi kekeristenan sendiri. 

Kekeristenan seharusnya bercermin dari pengalaman trinitas yang dapat dilihat melalui 

karya-karya Yesus yang historis, yang berpihak kepada mereka yang lemah, dipinggirkan, 

direndahkan dan dirampas hak-haknya. Kekeristenan harus menjadi antitesis bagi sebuah 

struktur masyarakat yang menindas dan membebaskan mereka yang lemah, dipinggirkan, 

direndahkan dan dirampas hak-haknya
23

. 

Pengalaman trinitatis tentang Allah juga mengingatkan kita akan Roh Kudus, yang 

menunjukan bahwa Allah adalah Allah yang mengubah dan menggerakan. Allah yang juga 

mengubah masyarakat, Allah yang bekerja di dalam sejarah umat manusia untuk menuju 

kedatangan KerajaanNya. Pemahaman tersebut secara langsung meminta sikap dari 

kekeristenan terhadap realita sosial yang ada di dalam masyarakat, anatara lain sikap kritis 

terhadap realita sosial di dalam masyarakat dalam usaha menggerakan masyarakat ke hal 

yang lebih baik dan melalui sudut pandang kerajaan Allah mendatangkan perubahan di dalam 

masyarakat sambil menunggu penyempurnaanNya
24

. 

 Pemahaman akan Allah tritunggal dan pengalaman konkrit denganNya memberi 

dampak terhadap sudut pandang kekeristenan akan keberagaman dan sikap terhadap 

kebebasan beragama. Kebhinekaan masyarakat merupakan realita sosial bukan rekayasa 

manusia atau suatu hal yang dibuat-buat. Kebhinekaan masyarakat Indonesia termasuk di 

dalamnya kebhinekaan agama merupakan anugrah dari Allah yang Bhineka akantetapi 

                                                           
22

L. Oranje di dalam tulisannya mendefenisikan politis sebagai hidup bersama di dalam masyarakat dan negara 
23

L. Oranje, Arti Politis trinitas, (jakarta:BPK, 1972), 26. 
24

L. Oranje, 27. 
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Tunggal. sebagai sebuah anugrah maka setiap orang bebas merasakannya dengan cara bebas 

mengekspresikan keyakinannya sebagai hak-hak yang di dapat dari Anugrah tersebut. 

 Pengalaman kekeristenan dengan Allah Tritunggal menempatkan kekeristenan pada 

posisi menghargai keberagaman agama tersebut dan menjaga kebebasan dalam menjalankan 

keyakinannya dan menggerakan setiap struktur yang ada di dalam masyarakat untuk 

menghargai kebebasan beragama di Indonesia dalam rangka menegakan tanda-tanda 

Kerajaan Allah (kebenaran, keadilan dan kasih) untuk mempersiapkan penyempurnaanNya. 

Segala prilaku yang menciderai kebebasan beragama dengan merampas hak-hak mereka 

dalam mengekspresikan keyakinannya sama saja tidak menghargai keberagaman sebagai 

sebuah anugrah, dan pengalaman kekeristenan dengan Allah Tritunggal memposisikan diri 

sebagai pembela mereka yang dirampas hak-hak kebebsan beragamanya sebagai arti sosial 

dari pemahaman kekeristenan terhadap Allah Tritunggal.  
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3. PEMBAHASAN 

3.1.Pandangan Teologis PGI Dalam Memperjuangkan Kebebasan Beragama
25

 

Dalam Konteks Masyarakat Indonesia yang beragam, PGI menyakini bahwa 

keberagaman tersebut merupakan ciptaan dari Tuhan bukan rekayasa atau pilihan manusia 

sehingga PGI menganggap keberagaman bukan sebuah ancaman yang harus dihilangkan 

melainkan sebuah anugerah yang harus di syukuri. Sebagai sebuah anugrah dari Tuhan 

keberagaman harus di jaga bahkan diperjuangkan keberadaannya, semua tindakan yang 

mengancam keberagaman di Indonesia merupakan bentuk penyangkalan terhadap anugrah 

Tuhan itu. 

Bukan hanya keberagaman budaya, ras dan suku saja yang merupakan anugrah dari 

Tuhan, keberagamaan agama juga merupakan anugrah dari Tuhan yang harus di jaga bahkan 

diperjuangkan. Segala bentuk ancaman terhadap terhadap keberagaman agama di Indonesia 

merupakan bentuk penyangkalan terhadap anugrah Tuhan. Sebagai bagian yang integral 

dengan Indonesia dan segala realita sosialnya, PGI melihat ancaman terhadap keberagaman 

agama di Indonesia seperti penutupan rumah ibadah dan segala tindakan yang mengganggu 

kebebasan beragama di Indonesia bertentangan  dengan konstitusi dan asas demokrasi  

Negara Indonesia yang seharusnya menjamin setiap warga negaranya untuk bebas 

berkeyakinan, menghayati dan mengekspresikan keyakinannya tersebut. 

Dalam berberapa dokumen yang dikeluarkan oleh PGI, seperti Dokumen Keesaan Gereja 

2004-2009 dan 2009-2014, Dokumen Konsultasi Teologi Gereja yang berjudul Berteologi 

dalam Konteks: Meretas Jalan Menuju Perdamaian, Keadilan, dan Keutuhan Ciptaan, 

Himpunan Keputusan dan Notulen Sidang MPL (Majelis Pekerja Harian) PGI 2010 sampai 

2014 dan hasil wawancara dengan Litbang PGI dan Bidang Marturia PGI, terlihat PGI 

dengan konsisten menyuarakan sikapnya dalam menjaga kebebasan beragama, dan sikap-

sikap tersebut dibangun di atas pandangan-pandangan teologis PGI mengenai kebebasan 

beragama mengingat PGI merupakan wadah gereja-gereja anggota di Indonesia yang 

berlandaskan pada landasan teologis Kristen, antara lain: 
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19 
 

3.1.1. Keberpihakan Allah 

PGI menyakini bahwa Allah adalah Allah yang berpihak kepada mereka yang lemah, 

mereka yang dikatagorikan miskin, tertindas, dirampas kebebasan dan keadilannya. 

Keberpihakan Allah kepada yang lemah tidak menunjukan si lemah tidak berdosa, 

keberpihakan kepada yang ditunjukan oleh Allah karena si lemah terlalu lemah untuk 

membela dirinya, sehingga Allah harus turun tangan dalam berpihak membela yang lemah. 

Keberpihakan Allah kepada mereka yang di rampas keadilan dan kebebasannya harus 

direspon oleh gereja di dunia dengan melakukan tindakan-tindakan nyata, yang diarahkan 

kepada tindakan yang berpihak bagi mereka yang dirampas keadilan dan kebebasan-nya. 

 Respon nyata keberpihakan yang dilakukan oleh gereja di dunia tidak memandang 

entitas primodialitas yang melekat pada yang ditindas, dirampas keadilan dan kebebasannya. 

Segala bentuk penindasan, keadilan dan kebebasan yang di rampas dari manusia merupakan 

bentuk perendahan terhadap martabat sebagai manusia yang tidak dapat diterima oleh Allah 

sebagai pemberi martabat tersebut, sehingga gereja harus berpihak kepada setiap mereka 

yang dilecehkan martabatnya sebagai manusia melalui perampasan keadilan dan 

kebebasannya. 

3.1.2. Sebagai Tugas dan Panggilan  

Injil merupakan sebuah  kabar keselamatan dan kesukaan yang utuh, dimana Injil tidak 

hanya menyangkut keseluruhan mengenai dunia yang akan datang, melainkan Injil juga 

mengenai dunia yang sekarang ini beserta realita sosialnya. Berlandaskan pada hal tersebut, 

tugas dan panggilan PGI (beserta gereja-gereja anggotanya) di Indonesia ialah 

menyampaikan Injil Yesus Kristus, yaitu Injil Perdamaian. Injil yang dipahami dan diimani 

oleh gereja mendatangkan sebuah konsekuensi nyata (imanen) di dalam realita sosial. 

Konsekuensi nyata yang ditimbulkan oleh iman kepada Injil tersebut ialah berjuang memberi 

keadilan kepada orang miskin dan tertindas seperti Kristus Yesus, berjuang memberi keadilan 

kepada mereka yang miskin dan ditindas mengharuskan gereja berperang dan berjuang untuk  

kemiskinan struktural maupun non struktural, ketidakadilan, pelanggaran Hak-Hak Asasi 

Manusia (HAM) dan hak-hak sosialnya sebagai warga negara.  
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3.1.3. Kerajaan Allah 

Sama halnya dengan Penyampaian Injil ke seluruh makhluk, Kerajaan Allah juga harus 

dipahami secara menyeluruh. Kerajaan Allah tidak seluruhnya bersifat apologetis saja, 

melainkan Kerajaan Allah juga menyangkut dunia dan masa yang sekarang. Dalam kaitannya 

dengan dunia dan masa yang sekarang, Kerajaan Allah dipahami sebagai Allah yang 

memerintah dan Allah yang menyelamatkan. Hal tersebut terwujud di dalam kehidupan yang 

penuh kasih, kebenaran dan keadilan yang pada akhirnya mendatangkan syalom atau damai 

sejahtera Tuhan di Indonesia. 

Sehingga gereja di Indonesia haruslah hidup dan berprilaku seturut dengan Kerajaan 

Allah serta menegakan nilai-nilai Kerajaan Allah di Indonesia di dalam realita sosialnya. 

Dalam menjalankan dan menegakan tanda-tanda Kerajaan Allah di Indonesia yaitu 

kebenaran, keadilan dan kasih, gereja tidak boleh takut menderita, sebagai warga Kerajaan 

Sorga dan mitra Allah dalam menegakan tanda-tanda Kerajaan Sorga, gereja haruslah tahan 

uji dalam menghadapi setiap penderitaan dan penyiksaan dalam menegakkan tanda-tanda 

Kerajaan Sorga di Indonesia sambil menanti Kerajaan Sorga yang akan datang. 

Pandangan-pandangan teologis tersebut merupakan dasar PGI berpihak bagi mereka yang 

dirampas kebebasannya dalam memeluk dan menjalankan keyakinan beragama di Indonesia. 

Pelanggaran terhadap kebebasan beragama di Indonesia merupakan tindakan yang 

mencederai hak-hak asasi manusia, perendahan martabat manusia, perampasan hak-hak 

sosialnya sebagai warga negara dan tindakan yang melukai keberagamaan agama di 

Indonesia yang merupakan anugrah dari Tuhan dan bertentangan dengan pandangan teologis 

PGI mengenai kebebasan beragama.   

Mendasarkan dirinya pada pandangan teologis tersebut, PGI merasa perlu mengambil 

sikap yang jelas dan tegas kepada segala bentuk pelanggaran terhadap kebebasan beragama 

dan berpihak kepada korban-korban yang di langgar kebebasan beragamanya. Sikap dan 

tindakan PGI dalam menjaga dan memperjuangkan kebebasan beragama di Indonesia bukan 

sebuah spontanisme yang dilatarbelakangi kepentingan-kepentingan pribadi PGI atau 

tindakan pencitraan PGI. Sikap dan tindakan yang diambil oleh PGI merupakan respon nyata 

sebagai representatif gereja-gereja dalam menjalankan tugas dan panggilannya sebagai 

bagian dari Tubuh Kristus dan bagian di dalam Misi Allah (misio dei) kepada dunia untuk 

menghadirkan syalom atau damai sejahtera Tuhan di atas Indonesia.  
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3.2. Sikap PGI Terhadap Realita Kebebasan Beragama di Indonesia Dari Kasus 

Jamaah Ahmadiyah di Indonesia (JAI) 

Barometer kualitas kebebasan beragama di Indonesia dapat diukur dari kerukunan 

beragamanya. Dalam pengalaman Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), PGI 

membagi masyarakat beragama ke dalam tiga bagian yang sifatanya pararel, yaitu bagian 

atas, bagian tengah dan bagian basis. Pada bagian atas PGI melihat kualitas kerukunan 

beragama yang baik terjadi diantara para tokoh-tokoh agama, hal itu terlihat dari intensitas 

dialog dan program bersama yang dibuat menyangkut masalah kerukunan, kebangsaan dan 

kebebasan beragama. Pada ranah basis, yaitu masyarakat akar rumput sangat terlihat 

kerukunan otentik yang terjalin erat diantara komunitas beragama, kerukunan agama tersebut 

terjadi karena masih kuatnya kearifan sosial dan budaya pada masyarakat akar rumuput. 

Kerukunan otentik pada masyrakat akar rumput terlihat dari tingginya partisipasi masyarakat 

di dalam membantu acara-acara keagamaan di setiap komunitas beragama di masyarakat akar 

rumput, seperti partisipasi komunitas agama Islam dalam membantu kelancaran 

PESPARAWI (Pesta Paduan Suara Grejawi) di Kendari, partisipasi Komunitas agama 

Kristen dalam membantu kelancaran MTQ di Maluku serta partisipasi komunitas agama di 

kupang dalam melancarkan acara-acara keagamaan masing-masing komunitas seperti Natal 

dan Idul Fitri. 

Saat kerukunan otentik terjadi di bagian atas dan basis, hal terbalik terjadi pada bagian 

tengah. Terjadi kekosongan di bagian tengah yang mengakibatkan dicederainya kebebasan 

beragama di Indonesia. PGI menggambarkan bagian tengah sebagai organisasi-organisasi 

yang menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah dan berkedok agama, sehingga 

bagian tengah yang kosong tersebut harus menjadi perhatian bagian atas dan bagian basis 

untuk diisi dengan pemahaman-pemahaman yang benar mengenai hidup berdampingan, 

sehingga kerukunan otentik juga dapat ditemukan di dalam bagian tengah. 

 Pencederaan terhadap kebebasan beragama di Indonesia merupakan pelanggaran 

terhadap Konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945. Di dalam UUD 1945 (Pasal 29 Ayat kedua 

dan Pasal 28 E ayatnya yang pertama sampai ketiga) jelas diatur kebebasan beragama di 

Indonesia dan Pemerintah sebagai Mandatator Konstitusi berhak dan wajib menjamin 

kebebasan beragama dan berkeyakinan termasuk di dalamnya kebebasan mengekspresikan 

keyakinan tersebut. Ketika kebebasan beragama di Indonesia diganggu maka Pemerintah 
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seharusnya mengambil tindakan tegas melalui alat-alat negara yang memilki legitimasi 

hukum yang sah. 

Meskipun pemerintah tidak dapat dikatakan buruk dalam mengawal kebebasan tersebut, 

dalam banyak kasus pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia, pemerintah terlihat 

lemah bahkan tidak berpihak kepada korban-korban yang dilanggar kebebasan beragamanya. 

Sikap pemerintah yang ikut berteologi dengan bentuk melakukan penilaian terhadap ajaran-

ajaran agama atau sebuah keyakinan menjadi salah satu penghambat pengawalan dan 

penjaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan warga negaranya. Pemerintah Indonesia 

menganut pemisahan negara dengan agama secara ramah yang seharusnya berpatok pada 

UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kebebasan 

beragama dan berkeyakinan setiap warga negaranya bukan doktrin atau dogma sebuah 

agama, sehingga tindakan diam dan ketidakberpihakan terhadap korban-korban pelanggaran 

kebebasan beragama bertentangan dengan Konsistusi Indonesia.  

Satu dari banyak contoh pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia 

ialah kasus pelanggaran dan kekerasan yang dialami oleh Jamaah ahmadiayah di Indonesia 

(JAI). Pelarangan kegiatan-kegiatan Jamaah Ahmadiyah turut  menimbulkan kekerasan-

kekerasan yang dialami oleh Jemaah Ahmadiyah di Indonesia, dimana eskalasi kekerasan 

terhadap Jamaah Ahmadiyah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan di berbagai daerah 

di Indonesia. Pelanggaran  terhadap  Ahmadiyah  pada  tahun  2007  sebanyak  15 

pelanggaran,  193  pelanggaran  pada  tahun  2008,  33  pelanggaran  pada  tahun 2009, dan 

50 pelanggaran pada tahun 2010.
26

 Pada 2010 pelanggaran terus mengalamai peningkatan, 

sedangkan tahun 2008 merupakan jumlah terbanyak dari jumlah pelanggaran terhadap 

Ahmadiyah, tahun di mana tepat SKB tiga menteri yang di dasari oleh fatwa Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) mengenai Ahmadiyah dikeluarkan. 

Pelanggaran dan kekerasan yang di alami oleh JAI dan ketidakberpihakan pemerintah 

terhadap JAI mendatangkan respon PGI. PGI menentang pelanggaran dan kekerasan yang di 

lakukan sekumpulan massa dan tindakan pemerintah yang tidak berpihak terhadap JAI. Bagi 

PGI hal tersebut merupakan bentuk dari pelanggaran konsistusi dan asas Pancasila sebagai 

dasar Negara Republik Indonesia. Dalam beberapa kesempatan PGI dengan jelas 

mengeluarkan sikap terhadap hal tersebut, seperti PGI bersama beberapa lembaga atau 

organisasi lainnya seperti GKI Yasmin, Wahid Institute, ANBTI, Setara Institute, Syiah, dan 
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Ahmadiyah mengeluarkan Press Release tanggal 6 febuari 2013 yang berjudul Perjuangan 

Bersama Tetap Dilanjutkan, dimana Prees Release tersebut berisi sikap menentang 

pelanggaran, kekerasan dan pembatasan terhadap kebebasan beragama, pada Rapat Sidang 

Majelis Pengurus Lengkap PGI tahun 2011 di Tobelo yang menyayangkan kekerasan yang 

dialami oleh JAI, kekerasan terhadap JAI dianggap sebagai bentuk dari ketidakadilan dan 

pelecehan terhadap hukum dan menyerukan pesan sebagai berikut: 

“Menyatakan keprihatinan mendalam atas berbagai kekerasan bernuansa agama yang ditujukan kepada 

anak bangsa, termasuk golongan Ahmadiah”
27

 

Sikap tersebut bukan sikap yang spontan atau untuk menaikan citra PGI. Pada saat 

beberapa sinode anggota PGI  meminta PGI “meminjam tangan” pemerintah untuk melarang 

keberadaan Saksi Yehova di Indonesia karena bertentangan dengan teologi yang dianut 

sebagain besar gereja-gereja di Indonesia, dalam Sidang Majelis Pekerja Lengkap PGI tahun 

2012 di Melonguane, Talaud, PGI dengan tegas menolaknya. Meskipun ajaran Saksi Yahova 

sesat PGI merasa tidak perlu meminjam tangan pemerintah untuk melarang keberadaan Saksi 

Yahova. Saksi Yahova juga memiliki hak sebagai warga negara untuk mengekspresikan apa 

yang dipercayainya meskipun itu bertentangan dengan teologi yang dianut oleh gereja-gereja 

di Indonesia, hal tersebut disampaikan sebagai berikut: 

“Tentang Saksi Yahova, pernyataan MPH PGI ada pada halaman 14-15 dari dokument    B. U sebagai 

berikut: “selain itu, memenuhi banyaknya pertanyaan akan sikap PGI akan keberadaan Saksi Yahova, Komisi 

Teologi juga telah mengadakan studi dan diskusi mengenai keberadaan aliran ini di bawah terang kebebasan 

beragama. Meski Komisi Teologi mendapati adanya perbedaan yang sangat mendasar antara pengajaran dan 

aliran ini dengan pemahaman dan pokok-pokok pengajaran gereja-gereja dalam lingkungan PGI, MPH PGI 

memandang bahwa para pengikut Saksi Yehova ini juga memiliki hak hidup dan hak untuk mengembangkan 

kepercayaannya di Indonesia, sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan perundang-undangan RI lainnya. 

Masing-masing gereja dalam lingkungan PGI berhak untuk untuk menyatakan bahwa aliran ini berbeda, bahkan 

menyimpang atau sesat menurut ajaran dan tradisi yang dimiliki oleh gereja ybs, namun hendaklah gereja -

gereja cukup dewasa untuk menghargai perbedaan yang ada dalam konteks bermasyarakat dan berbangsa”....”
28

 

Sikap bertentangan diperlihatkan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam 

menyikapi Ahmadiah. PGI tidak merasa keberatan dengan perbedaan-perbedaan pandangan 

teologi yang terjadi di dalam atau di luar agama tersebut. PGI tidak mempermasalahkan 

fatwa-fatwa yang di keluarakan oleh MUI, bahkan ketika MUI mengeluarkan fatwa yang 

melarang umat muslim di Indonesia untuk mengucapkan selamat natal kepada umat kristen 

PGI tidak mempermasalahkannya, karena hal tersebut merupakan hak dari MUI.  

                                                           
27

PGI. Himpunan Keputusan dan Notulen: Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di 

Indonesia (MPL-PGI) 4-8 Febuari 2011, Melonguane, Talaud, (Jakarta: PGI,  2012),  182-183. 
28

PGI, Himpunan Keputusan dan Notulen: Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di 
Indonesia (MPL-PGI) 4-8 Febuari 2011, Tobelo, Halmahera Utara, (Jakarta: PGI, 2010) 



24 
 

Bagi PGI bukan masalah untuk bertentangan pendapat dengan komunitas agama lainnya 

seperti MUI mengenai kasus Ahmadiyah. PGI tetap konsisten untuk memperjuangkan 

kebebasan beragama dan menjalankan keyakinan JAI di Indonesia. Keberpihakan terhadap 

JAI yang dilanggar kebebasan beragamanya di Indonesia juga bukti penolakan konsep 

mayoritas dan minoritas di Indonesia, sebagai negara hukum setiap warga negara memiliki 

hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan yang telah diatur di dalam undang-undang, 

termasuk di dalamnya kebebasan untuk beragama dan menjalankan agamanya tersebut sesuai 

dengan kepercayaannya. 

 PGI tidak memisahkan ranah teologis dan ranah sosial dalam menyelesaikan sebuah 

masalah atau ikut berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa, terkhususnya memperjuangkan 

kebebasan beragama di Indonesia. Identitas PGI sebagai wadah oikomene gereja-gereja 

anggotanya di Indonesia yang berdiri di bawah landasan Teologis Kristen  menjadi landasan 

yang otentik PGI untuk mendukung terciptanya masyarakat yang beradab (civil society) di 

setiap komponen bangsa di bawah Terang Kristus, dengan salah satu syaratnya ialah adanya 

kebebasan beragama dan kebebasan untuk menjalankannya di Indonesia. 

Tugas dan panggilan gereja di dalam dunia ialah memberitakan Injil Yesus Kristus, Injil 

Perdamaian yang menyampaikan kebenaran dan keadilan, Injil yang berpihak bagi mereka 

yang di tindas,di rampas kebebasannya dan direndahkan martabatnya sebagai manusia. 

Pelanggaran akan kebebasan beragama JAI yang di langgara hak-hak asasinya, hak-hak 

sosialnya sebagai manusia dan di rendahkan martabat mereka dengan berbagai kekerasan dan 

pelanggaran yang di alami JAI nerupakan antitesis dari nilai-nilai Injil yang di pahami oleh 

PGI.  

Cermin realita kebebasan beragama di Indonesia dari kasus JAI  merupakan antitesis dari 

nilai-nilai Kerajaan Allah yang dipahami PGI. Kerajaan Allah dipahami sebagai Allah yang 

memerintah dan Allah yang menyelamatkan. Hal tersebut seharusnya terwujud di dalam 

kehidupan yang penuh kasih, kebenaran dan keadilan yang pada akhirnya mendatangkan 

syalom atau damai sejahtera Tuhan di Indonesia. 

Pelanggaran dan kekerasan yang dialami JAI di Indonesia bertentangan dengan 

pandangan teologis yang di bangun dan dipahami PGI sebagai Tubuh Kristus di Indonesia. 

Berangkat dari pandangan teologis tersebut, PGI memilki tanggungjawab moral untuk 

berpihak dan memperjuangkan kebebasan beragama JAI di Indonesia. Allah adalah Allah 

yang berpihak kepada mereka yang lemah, mereka yang terlalu lemah untuk 
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memperjuangkan hak-hak dan kemerdekaanya. Keberpihakan Allah kepada mereka yang 

terlalu lemah diwujudkan melalui keberpihakan PGI kepada JAI yang di rampas hak-hak dan 

kemerdekaanya untuk bebas beragama di Indonesia. 

Keberpihakan PGI terhadap JAI bukan hanya ditujukan kepada Pemerintah saja 

melainkan kepada seluruh komponen-komponen Bangsa Indonesia. Kepada Pemerintah PGI 

menuntut agar konsistusi ditegakkan. Bagi PGI, pelanggaran dan kekerasan yang dialami JAI 

merupakan bentuk pelecehan terhadap Konsistusi Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Tahun 1945, dan Pemerintah sebagai Mandatator Konsisitusi harus berpihak kepada JAI yang 

telah di rampas hak asasinya sebagai mansusia dan hak-hak sosialnya sebagai warga negara. 

Kepada seluruh organisasi-organisasi keagamaan di Indonesia, PGI mengingatkan perbedaan-

perbedaan pendapat maupun pemahaman iman tidak menjadi alasan untuk melakukan 

intervensi dan kekerasan terhadap konunitas beragama yang berbeda pendapat dan 

pemahaman iman dengan mereka, karena keberagaman yang ada di Indonesia merupakan 

karya Tuhan bukan rekayasa atau buatan manusia, dan perbedaan tersebut jangan dianggap 

sebagai ancaman melainkan anugrah yang harus di syukuri. 
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4. ANALISA 

4.1.Sola Experientia Facit Theologum 

“Sola Experienta facit Theologum” atau “pengalamanlah yang membentuk Teolog” 

merupakan salah satu perkataan yang terdapat dalam kumpulan percakapan Martin Luther 

Table Taks. Luther sadar bahwa dalam memahami alkitab (berteologi) akal budi (rasio) 

bukan satu-satunya instrument yang digunakan dalam memahami alkitab atau berteologi. 

Luther menekankan pentingnya belajar dan berefleksi dari pengalaman yang menuntut 

penyerahan dan pergumulan pada saat bersamaan untuk menemukan pesan Tuhan. Harus di 

ingat teologi harus selalu menghubungkan dirinya dengan pengalaman kehidupan dan realita 

sosial dimana ia berteologi. Berteologi dari konteks adalah sebuah tuntutan dalam 

mewujudnyatakan pesan Tuhan kepada dunia dalam konteksnya.
29

 

Dalam konteks keberagaman agama di Indonesia, PGI mengalami pengalaman 

berjumpa dengan agama-agama lain yang memilki pemahaman yang berbeda akan Tuhan. 

PGI tidak melihat keberagaman agama dan perbedaan corak iman sebagai suatu yang salah 

melainkan sebagai anugrah dari Tuhan yang harus disyukuri dan di jaga. Sebagai sebuah 

anugrah dari Tuhan semua orang berhak merasakannya melalui kebebasan untuk 

mengekspresikan keyakinannya akan Tuhan tanpa rasa takut dianggap sesat, tanpa rasa takut 

dimarjinalkan dan tanpa rasa takut mengalami kekerasan dan pelecehan terhadap martabatnya 

sebagai manusia dan warga negara, bahkan Anugrah tersebut diakui secara konstitusi oleh 

Negara Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menjamin setiap 

warga negara untuk bebas berbeda keyakinan tanpa rasa takut mengalami kekerasan dan 

pelecehan terhadap martabatnya. 

Semua orang berhak merasakan anugrah Tuhan tersebut dan mendapat jaminan secara 

konstitusi untuk mengekspresikan keyakinannya kepada Tuhan, tak terkecuali Jamaah 

Ahmadiyah di Indonesia (JAI). Kekerasan dan pelanggaran terhadap JAI tidak dapat di 

terima dan dikompromikan. Kebebasan beragama dan mengekspresikan keyakinannya 

merupakan hak asasi setiap manusia, tidak ada satu orang atau satu organisasi manapun yang 

dapat merebut kebebasan beragama seseorang dan Pemerintah memilki hak dan kewajiban 

untuk melindungi dan menjamin kebebasan beragama setiap warga negaranya, sama seperti 

negara melindungi hak-hak asasi yang lainnya, dan PGI berdiri pada keyakinan tersebut 
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sehingga PGI merasa memilki kewajiban secara teologis yang memiliki dimensi sosial untuk 

berpihak terhadap mereka, dalam kasus ini JAI sebagai korban kekerasan dan pelanggaran 

yang dilakukan oleh sekelompok orang dan kekerasan oleh Pemerintah melalui 

ketidakberpihakan Pemerintah terhadap JAI yang tercermin dari lambatnya penanganan dan 

perlindungan hukum terhadap JAI dan peraturan-peraturan pemerintah yang merampas hak 

untuk bebas berkeyakinan JAI tanpa rasa takut berdasarkan amanat UUD 1945.  

4.2.Pemahaman Trinitatis PGI 

Dalam wawancara dengan PGI (Litbang PGI dan Bidang Marturia PGI) serta analisa 

mendalam terhadap berbagai dokumen-dokumen PGI kurun waktu 2009-2014 yang memilki 

kaitan dengan sikap dan pandangan PGI terhadap keberagaman dan kebebasan beragama di 

Indonesia, memang secara eksplisit tidak mendasarkan pandangan teologis PGI dalam 

memperjuangkan kebebasan beragama di Indonesia, terkhususnya kasus JAI pada doktrin 

Trinitas Sosial, melainkan mendasarkan pandangan teologis PGI lebih pada pemahaman-

pemahaman Trinitatis PGI terhadap pribadi-pribadi (Allah Bapa, Putera dan Roh Kudus) 

Allah yang memiliki implikasi sosial. 

Dalam landasan teori, penulis membahas bagaimana Pemahaman akan Allah Tritunggal 

memilki dampak secara historis dan struktural yang mepengaruhi pandangan kekeristenan, 

dalam hal ini PGI terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Pemahaman-pemahaman 

trinitatis PGI terhadap Allah melalui Allah Bapa, Putera dan Roh Kudus membentuk 

pandangan teologis PGI terhadap kebebasan beragama dan pada akhirnya berdamapak 

terhadap sikap PGI dalam memperjuangkan kebebasan beragama di Indonesia yang tampak 

dari keberpihakan PGI kepada JAI yang menjadi korban kekerasan dan pelanggaran karena 

keyakinan mereka. 

PemahamanPGI terhadap Allah sebagai Pencipta kemajemukan menjadikan PGI 

menghargai keberagaman agama di Indonesia sebagai sebuah anugerah dan bukan rekayasa 

atau kehendak manusia. Permahaman PGI terhadap Allah melalui Yesus kristus menjadikan 

PGI sadar akan tugas dan panggilannya di Indonesia, yaitu berpihak kepada mereka yang 

lemah, dirampas hak-haknya dan direndahkan martabatnya sebagai bentuk kabar keselamatan 

bagi manusia dan pemahaman PGI terhadap Allah melalui Roh Kudus menggerakan PGI 

untuk menghadirkan syalomatau damai sejahtera di Indonesia sebagai pewujudtan tanda-

tanda Kerajaan Allah di Indonesia yang berlandaskan kebenaran, keadilan dan kasih yang 

memerdekakan manusia dari segala penindasaan dan perendahan martabat. 
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5. Penutup  

5.1. Refleksi Teologis 

Keberagaman merupakan kenyataan yang tidak dapat ditolak dalam realita Indonesia. 

Ratusan suku bangsa, bahasa dan banyak keyakinan akan Tuhan bukan rekayasa manusia 

melainkan bagian dari rencana penciptaan Allah, karena di dalam Dia yang Esa terdapat 

kepelbagian pribadi-pribadi (Bapa, Putera dan Roh Kudus) yang menjadi Rupa utama 

manusia. Pribadi-pribadi Dia yang Esa ada tidak untuk saling mendominasi satu dengan yang 

lain, disatukan oleh kasih yang dinamis di dalam persekutuan yang bebas, adil dan benar. 

Manusia sebagai rupa utama dari Allah yang Bhineka Tunggal Ika sekiranya menghargai 

perbedaan-perbedaan diantara mereka sebagai konsekuensi ciptaan dari Allah yang Bhineka 

Tunggal Ika. 

Relasi atau persekutuan yang tidak saling mendominasi, bebas, benar dan adil yang di 

ikat di dalam kasih yang dinamis diantara pribadi-pribadi Allah yang Esa sekiranya juga 

terwujud di dalam relasi atau persekutuan sosial yang dibangun oleh manusia Indonesia, 

dimana manusia Indonesia dapat menghargai dan mengormati kebebasan sesamanya dalam 

menyakini keyakinannya akan Sang Khalik sebagai bentuk tindakan kasih yang adil dan 

benar dalam menyikapi keberagaman agama atau keyakinan di Indonesia sebagai anugrah 

dari Sang Khalik. 

 5.2. Penutup  

Pandangan Teologis PGI terhadap kebebasan beragama menunjukan sikap PGI yang 

menghargai dan menghormati kemajemukan keyakinan akan Tuhan. Pandangan teologis 

tersebut juga di implementasikan melalui tindakan PGI yang berpihak kepada JAI sebagai 

bentuk konsistensi PGI terhadap kebebsan beragama di Indonesia.  

Pandangan teologis dan tindakan teologis PGI yang berpihak kepada JAI bukan dalam 

rangka merelatifkan dan mengkompromian ajaran dan niali-nilai kekeristenan, melainkan 

bentuk dari dimensi sosial iman kristen yang menjadi jawaban akan panggilannya di dunia, 

terkhususnya di Indonesia. Melalui pengalaman trintatis PGI dengan Allah melalui pribadi-

pribadiNya dan perjumpaan PGI dengan kemajemukan agama menjadi sebuah pandangan  

teologis yang kuat untuk menjaga dan memperjuangkan kebebasan beragama di Indonesia 
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