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Perubahan Paradigma (Paradigm Shift)

"Membawa Firman kebenaran yang tidak pernah berubah  pada dunia yang berubah 
(Bring the unchanging word of Scripture to the changing world"

Tantangan terbesar: di zaman ini Gereja masih terjebak 
dalam paradigma lama  padahal pusat kekristenan sudah 
berpindah ke Selatan (Afrika, Amerika Latin, dan  Asia). 
Seeking_Gods_shalom_in_South_African_cities_throu.pdf

Sejak abad 20 terjadi Proses globalisasi ke-3 adanya 
kekuatan2 baru yang telah membuat seluruh dunia bergerak, 
gejala kehidupan masyarakat di mana makin menghilangnya 
batas2 geografis antar negara, dpl. Menjadi dunia datar.

1. Gelombang pasang orang yang bermigrasi ke pusat-pusat 
kota dunia globalisasi (urban)

2. Pergeseran besar-besaran pusat kekristenan yang 
berakar di Barat sekarang di Selatan.



Data perkembangan kekristenan dunia 



“ Kekristenan telah menjadi agama dunia yang benar-benar 
multikultural, berkembang pesat dalam banyak bahasa dan budaya, 
yang ditandai oleh sensibilitas lintas budaya dan antar agama yang 
hidup.”  Lamin Sanneh (1995, p. 715).

‘Kerangka besar sejarah penebusan telah sampai pada titik baliknya 
dalam kedatangan Yesus. Dan itu akan mencapai titik balik terakhir 
dalam kedatangannya yang kedua kali‘. 
Mereka menguraikan lebih lanjut: 'Di antara dua titik balik ini 
berjalan  misi perkotaan' (Conn &Ortiz 2001:151). 

Fokus Tuhan ada di dunia global dan semua 
orang. Dimana gereja membawa Injil 
sepenuhnya kepada seluruh manusia, seluruh 
dunia. (cf kej 12:1-3)
(Lausanne Movement, 1974)



Fakta Globalisasi
Sejak 2008 untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia lebih banyak tinggal di kota 
daripada pedesaan. Pemukiman kumuh adalah habitat yang paling cepat tumbuh di Kota 

  



● Empat kelompok orang yang masuk ke perkotaan (Tim Keller)

● Youth (Young Generation)

● The Poor (Masyarakat Pra sejahtera)

● Unreached People Group (Yang  belum terjangkau oleh Injil)

● Influencer (orang2 yang memiliki pengaruh terbesar pada kebudayaan), 
seniman, artis, para peneliti, pebisnis.



”Apa yang akan diingat tentang abad 21 adalah perpindahan besar dan terakhir 
dari populasi manusia keluar dari kehidupan pertanian ke kota-kota; kita akan 

mengakhiri abad ini sebagai seluruhnya kota“. Dough Saunders

The world is changing
City will become important than before, no longer nation  

City become center of history
Cities have sharpen the world 

Why Cities Matter. UM, Stephen T., and Justin Buzzard. Crossway



“The world isn't flat,” writes Edward Glaeser, “it's paved.”
 Manhattan Economist

Banyak orang lebih suka tinggal di jalan beraspal. Lebih dari setengah umat manusia 
sekarang hidup di kota-kota dan setiap bulan 5 juta orang pindah dari pedesaan ke 

kota di suatu tempat di negara berkembang



Perlindungan dan Keamanan
Keadilan

Perkembangan politik, ekonomi, sosial, & lainnya ...
Pusat kebudayaan & pencairan berbagai budaya

Mencari, menemukan & signifikan secara spiritual

Allah menciptakan kota untuk



Sin entered the world, as a result

 Crime                            
 Injustice

 Prides
 Racism

 Environment degradation/ exploitation
 Virus

 Overwork
 Spiritual restlessness



APAKAH  ALLAH PEDULI PADA  KOTA?



Usahakanlah kesejahteraan kemana kamu Aku buang dan berdoalah untuk 
kesejahteraan kota itu (Yer 29:7)



"Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang 
diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel: Dirikanlah rumah untuk kamu 
diami; buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya; ambillah isteri untuk memperanakkan 
anak laki-laki dan perempuan; dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya 
mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak 
dan jangan berkurang! (Yer 29:4-6)



 2 Korintus 5:18-20

“Sama seperti Aku diutus oleh 
Bapa demikian pula Aku 
mengutus kamu” (Yoh 17:18). 
Sama seperti yang Kristus 
lakukan itulah yang gereja juga 
harus lakukan: Rekonsiliasi.

Dan semuanya ini dari Allah, p  yang dengan perantaraan Kristus q  telah mendamaikan kita dengan 
diri-Nya  dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami.  Sebab Allah 
mendamaikan dunia dengan diri-Nya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran 
mereka.  Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah 
utusan-utusan  Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami; dalam nama 
Kristus kami meminta kepadamu: berilah dirimu didamaikan dengan Allah. 

http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=2ko%205:18-20
http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=2ko%205:18-20


MENYONGSONG 
ERA BARU:

PERSPEKTIF SOSIOLOGIS 
Paulus Wirutomo



Pendahuluan: 
keunikan wabah Covid 19

◦ Pemerintah menuntut: “kepatuhan” atau “ketakutan” pada 
aturan

◦ Wabah Covid menuntut: kesadaran pribadi warga untuk 
menyelamatkan dirinya dan orang lain. 

◦ Covid bisa menginfeksi tanpa gejala 🡪 melawan logika 
Manusia!

◦ Kesadaran Pribadi warga harus menjadi Kultur di masa depan
◦ Kewenangan Struktural Pemerintah tidak mampu 

menghasilkan kesadaran pribadi warga negara 🡪 Perlu 
pendekatan baru 🡪 Dinamika interaksi social (Prosesual)



Tren Pemikiran menghadapi “era baru”

◦ Perlu perubahan konsep politik tentang hubungan negara 
dan warganegara, 

◦ Dari kekuatan Struktural (birokrasi Pemerintah) menuju 
kekuatan Prosesual (dinamika interaksi social)  🡪  Perubahan 
Kultural!

◦ Kata kunci: Community based Development dilandasi “Social 
Capital” 🡪 mutual trust, solidarity, egalitarian  and care” 
(inclusive politics).

◦ Kita perlu apa?  🡪 Pembangunan “kualitas Kehidupan 
social-Budaya”  (sosietal, tidak sektoral).



Kelemahan pendekatan Struktural

◦ Mengandalkan Statistik (masyarakat mengandalkan “bukti”)
◦ Banyak melakukan kesalahan Komunikasi 🡪 (a.l. 

menggunakan Bahasa elit: “Covid nineteen, social distancing, 
suspect, local transmission, imported cases, lockdown, panic buying, 
karantina, isolasi, masa inkubasi) 

◦ Mengandalkan kekuasaan/wewenang Birokrasi🡪 
mengasumsikan terjadinya “kepatuhan atau ketakutan”

◦ Pemerintah melihat masyarakat secara atomistik tidak 
menyadari kompleksitas dan keberagaman

◦ Pemerintah mengabaikan kekuatan Komunitas.



Kondisi Sosiologis sekarang

Kultur berubah tapi “bisakah  bertahan?” 
∙ Memperhatikan kesehatan? (masker, cuci tangan, obat, istirahat, 

OR, makanan : kelas menengah yes, kelas bawah?
∙ Di rumah: life style, makna berkeluarga, beragama, bekerja.
∙ Etos kerja? WFH?, Sekolah On-line? (SPJJ) Ibadah di rumah?
∙ Efisiensi? 🡪belanja on-line, budaya nongkrong, Webinar
∙ Kreatif? 🡪 Usaha baru (on-line): kuliner, konser dsb.
∙ Disiplin?  🡪 patuh, takut atau sadar?



Urbanisasi vs Urbanisme? 

◦ Semua negara mengalami tren: Urbanisasi (Dimasa depan 

sebagian besar penduduk akan tinggal di kota)

◦ Secara Sosiologis yang penting adalah: Urbanism (way of life).

◦ Urbanism di Jakarta masih berciri “Kampung” 🡪  Usmar Ismail 

menamakan “Jakarta adalah Kampung besar”

◦ Misalnya: Di kota ini terdapat 115 kelurahan yang tergolong 

miskin bahkan kumuh. 



Kampung miskin di masa  Covid:
◦

◦ Tidak ada kepanikan 🡪 sense of emergency dan sense of crisis.
◦  Pengetahuan tentang wabah tak memadai (komunikasi belum 

selesai)
◦ Masalah Covid dianggap bukan masalah mereka.
◦ Media sosial dipenuhi celotehan “warga kelas menengah”.
◦ Pemerintah mengacu Statistik, rakyat mengacu “apa yang 

kelihatan”.
◦ Tuntutan 3 M tidak realistis: Pakai Masker: risih, mahal. Cuci 

tangan: air mahal. Jaga Jarak: tidak akrab dan tempat sempit. 
Tinggal di rumah?: tidak realistis..

◦



New Normal: Apa yang harus kita 
persiapkan?
∙ Masyarakat Normal Baru: hidup berdampingan secara cerdas dengan Covid 
🡪Masyarakat Tangguh.

∙ Pendekatan Komunitas

Contoh: Komunitas RT/RW:

◦Persamaan kepentingan dan solidaritas sesama warga (Bonding Social Capital)

◦Aspirasi setiap warga lebih mendapat perhatian. 

◦Setiap individu bisa langsung berpartisipasi.

◦Pengawasan sosial lebih mudah. 



Peran Gereja?

🡪   Secara mikro: Memperkuat solidaritas kehidupan Komunitas 🡪 Bridging Social Capital

▪Menghilangkan segala bentuk eksklusivisme  🡪 Kembangkan budaya inklusif dan sharing

▪ Aktif dalam Gerakan Komunitas setempat

▪ Selesaikan konflik lokal antar warga

▪ Bergerak dalam bidang Penerangan dan Pendidikan masyarakat.

🡪 Secara Makro: Ikut memperjuangkan perubahan kebijakan Pemerintah kearah 
“Community Based Development” (menciptakan Linking Social Capital dan Political 
Capital.)  
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GRUP WHATSAPP UMC

Kami mengundang Bapak / Ibu 
untuk bergabung karena materi dan 
pengumuman akan kami sampaikan 
melalui group. 

Silahkan KETIK link berikut: 

bit.ly/sinargroupwa3
atau SCAN KODE QR di samping untuk 
bergabung.



Qr Code bca

Rekening UMC:
BCA a/c 003.318.9998

A.n. Yay Indonesia 
Cahaya Rahmat Empati

Doakan, dukung, 
dan hadiri :

SINAR PRA UMC 
& UMC 2021


