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“DI MANA ALLAH KETIKA/SEHINGGA ADA BENCANA?” 

 

(Bahan untuk pembinaan online di masa Pandemi 2020) 
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Fak. Teologi UKDW, Yogyakarta 

 
Pdt. Dan K Listijabudi 
Fak.Teologi UKDW, Yogyakarta 

Teologi Bencana, apa itu? 

 
 
Teologi : Refleksi iman tentang Allah sebagaimana dipersepsi oleh manusia dalam kajian 
terhadap realita kehidupan dunia dan seluruh ciptaan termasuk manusia (individual-sosial)- 
yang didialogkan dengan Kitab Suci, tradisi religius. 
  

 
Bencana : Jenis mana yang dimaksud, sebab setidaknya ada 3 jenis bencana: Bencana alam 
karena sebab-sebab alamiah (gempa, tsunami, dll) 
Bencana alam/ flora/fauna (ekologis) karena perilaku kejahatan/kerakusan/ habit-life style 
manusia (banjir bandang, erosi, global warming) 
Bencana manusia-bencana sosial (kekerasan, penindasan, kejahatan, pembunuhan, genocida, 
dll) 

  
 

Di tengah-tengah bencana, selalu ada pertanyaan : Di mana Allah/Tuhan?” 
 
Pertanyaan seperti judul artikel ini dalam teologi Yudeo-Kristen masuk ke dalam ranah 
Theodicea/ Theodicy.  

  
 
 

Arti etimologis : Theos : Allah, dike (Yunani:keadilan),  “Keadilan Allah” (Leibniz, 1710).  
 

Pertanyaan Theodicy sering bermuara pada rumusan pertanyaan klasik dari Boethius : Si Vis 

Deus Justus Unde Malum?, artinya :  Jika Allah itu adil, mengapa ada kejahatan?  

 
Boethius memberi alternatif jawaban : Ataukah Allah berusaha mencegah kejahatan tapi tak 
mampu (dalam hal ini IA adil tapi tidak maha kuasa)  

    ataukah  
Allah mampu mencegah kejahatan namun tidak ingin melakukannya  

(dalam hal ini IA maha kuasa namun tidak adil).  
 
   Jadi bagaimana? 

Sekilas menilik beragam jawaban terhadap pertanyaan : “Mengapa?” 

 
Kasus : Gempa Jogja 2006 (sebagai contoh). Pandangan orang Yogyakarta yang berbasis pada 

mistisisme kultur Jawa dengan cepat menyajikan alur nalar logika mengenai penyebab 
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terjadinya gempa.  
 

Dari situlah orang sekaligus mencari makna. Ada beberapa hal yang setidaknya memberi pola 
pemaknaan peristiwa bagi orang-orang Yogyakarta, yakni: hal kemarahan Merapi di utara dan 
Laut Kidul di selatan Yogyakarta dalam waktu yang berdekatan; hal garis lurus imajiner yang 
terbentuk dari episentrum gempa di Parangtritis, kota Yogyakarta—Merapi;  

 
 

hal hancurnya bangunan Traju Mas di kompleks keraton Ngayogyakarta Hadiningrat; hal 
kebijakan publik Sri Sultan HB X yang selama ini dianggap cenderung berorientasi ekonomis 
ketimbang kultural;  

 

hal melunturnya karisma raja yang tampak dalam keteguhan prinsip (atau kekeraskepalaan) 
Mbah Maridjan, kuncen Merapi, yang enggan patuh pada perintah Gubernur DIY untuk turun 

gunung dengan alasan bahwa si mbah diangkat oleh Sri Sultan HB IX (ayahanda Sultan DIY 
yang sekarang);  

 
 

hal berbagai “wangsit” yang konon diterima oleh orang-orang tertentu menjelang gempa, dan 
sebagainya. Oleh karena itu, sebagian orang Yogyakarta menyimpulkan bahwa gempa yang 
juga merusak situs makam raja-raja Mataram di Imogiri ini adalah peringatan Yang Kuasa atas 
ketidakberesan kepemimpinan atas kota Yogyakarta berikut sendi-sendi mistisnya. 

 
.. Ah … selalu ada kambing hitam! Ketidakberesan di dunia nyata, profan diketahui oleh dan 

berhubungan langsung dengan realitas yang berdiam di alam adikodrati. Ini pandangan mistis 
kultural.  
  

 
Adapun pendapat yang berbasis pada ilmu pengetahuan, tidak akan mencari siapa yang salah 
dalam dunia manusia secara hakiki. Pendekatan ilmiah akan secara logis nalar indrawi 
mengemukakan peristiwa gempa ini sebagai peristiwa yang wajar terjadi di Indonesia yang 
memang rawan bencana alam dari lautan maupun daratan.  

 
Negara Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng kerak bumi, memiliki banyak gunung api, 
dan rawan tsunami. Setelah Aceh dan Nias, gempa kemudian mengikuti alur patahan dan 
“menjadi” di pantai Selatan Jawa. Jadi, mungkin saja bencana serupa juga terjadi di Indonesia.  

 
 

Ada juga pandangan teologis sebagian orang—dari agama apa saja—yang memberi jawaban 
terhadap pertanyaan “mengapa terjadi gempa” pada skala pendulum makna hakiki yang 
bergerak bolak-balik, bahkan acak pada simpul-simpul refleksi, seperti “pelajaran dari alam 
sebagai ekspresi atas pelajaran dari Yang Kuasa, kemarahan Tuhan, kehendak Tuhan, atau 
ketetapan Tuhan.  

 
Coba simak lagu-lagu Ebiet G. Ade yang populer tiap kali gempa terjadi di negeri kita, Anda 
akan menemukan satu atau lebih simpul refleksi, seperti yang telah dikemukakan di atas. 
Simpul refleksi tersebut merupakan upaya manusia untuk menjawab pertanyaan : “Mengapa?” 
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Adakah jawaban dari Kitab Suci (perspektif Yudeo-Kristiani)? 

 
Ada! Mungkin bukan jawaban yang gampang dikunyah, tetapi ada.  
  

 
 

Dalam wacana teologi, manusia beriman mencoba menghayati, memaknai, memahami, 
bahkan mencitrakan Yang Ilahi dalam hubungannya dengan realitas hidup manusia. Bila kita 
melihat kisah-kisah dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di satu pihak kita akan 
mendapati gambaran tentang Allah sebagai yang kejam.  

 
Misalnya: dalam Kejadian 7, Allah membinasakan bumi seisinya dengan air bah, kecuali Nuh 

sekeluarga dan binatangbinatang; dalam 1 Samuel 15, Allah memerintahkan Saul untuk 
menumpas orang Amalek dan segala yang ada padanya, termasuk binatang-binatang mereka;  

 
Dan dalam Yesaya 45:7, Tuhan menjadikan terang dan gelap, ketetapan baik dan ketetapan 
buruk. Tentu saja ayat-ayat tersebut perlu ditafsirkan. Namun, gambaran tentang Allah yang 
ganas tetap sulit dihindarkan dari ayat-ayat tadi.  

 
Dalam wacana teologi penggambaran Allah yang ganas semacam ini disebut sebagai Deus 

Saevus. Sementara di pihak lain, kita mendapati gambaran tentang Allah yang berbelaskasihan, 

murah 
 hati, sarat cinta kepada manusia dan dunia sebagaimana disaksikan dalam begitu banyak 

bagian Kitab Suci.  

 
 

Penggambaran Allah yang penuh kasih semacam ini disebut sebagai Deus Gratiosus.  

 
Pertanyaan kita adalah jika kita menempatkan diri sebagai korban bencana alam (Tsunami 
Aceh-Nias,  Gempa Yogya 27 Mei 2006 atau Merapi 2010-11), apakah Tuhan itu Deus Saevus 

atau Deus Gratiosus? Ataukah, kedua-duanya sekaligus?  

 
Bagaimana menjelaskan sinergi dan sekaligus ketaksinergiannya? Ini pertanyaan yang amat 
pelik. Biasanya, bila kita menghubungkan dan mewacanakan pertanyaan teologis tentang 
keterlibatan atau ketidakterlibatan Tuhan dalam kemalangan manusia, kita akan masuk dalam 
diskusi tentang Theodise, wacana tentang keadilan Allah dalam misteri hidup manusia 

 
 
Lalu diskusi dianggap cenderung rumit, spekulatif, abstrak.  Tak adakah cara lain mengurai 
benang kusut teologis ini?  

 
 

Kisah Elie Wiesel yang melihat anak di hukum gantung di masa Hitler, memberikan 
sumbangsih yang jelas (sesuatu yang sudah lama ada dalam kesaksian Injil). Ketika di tanya 
“Di mana Allah”?” (sembari cemas melihat nasib si anak kecil yang meregang nyawa di tali 
gantungan), ada suara berbisik dari antara para tahanan di getto Nazi :”Allah di situ, di tiang 
gantungan.” 
  

Allah adalah ia yang turut menderita, Allah berada di posisi korban. Inilah yang disebut oleh 



4 | P a g e  

 

seorang teolog Asia bernama Choan Seng Song (yang merefleksi kisah Injil) sebagai :”The 
Compassionate God” (Allah yang berbela rasa-Allah yang ikut menderita). 

 

 

RUJUKAN PL 
Kisah Ayub, adalah gugatan terhadap Teologi Klasik :”Orang yang menderita seperti Ayub, 
pasti dikarenakan Dosa”. 

 
Itulah teologi dari Elifas, Bildad, Sofar dan Elihu... 

 
Ayub berteologi secara lain! 

 

 
Di bagian Prolog, penderitaan Ayub diijinkan terjadi oleh Allah.... 
Bukan karena Dosa Ayub, tetapi diperkenan Allah terjadi 
Refleksi Ayub : Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil terpujilah namaNya 

 
 
 

Di bagian tengah, ada perdebatan teologis yang panjang antara posisi klasik (penderitaan 
adalah karena dosa) dan posisi Ayub (menolak tuduhan posisi klasik itu) 

 
Di bagian epilog, TUHAN turun tangan... 

 
Banyak pertanyaan retoris tak terjawab.. 
Kemahatahuan dan Kemahakuasaan Allah tak terjangkau oleh pikiran manusia 

 
Dari sini kita belajar inti refleksi Ayub: 

 “Beriman kepada Allah adalah keberanian berjalan bersama Misteri, kesediaan berjalan 
bersama tanda tanya, dengan keyakinan bahwa hubungan kita dengan TUHAN tak akan 
terputus” (EGS) 

 

ADAKAH SUMBANGSIH TEKS PB? 
Ada! 
Fokus: Bagaimana kita menjawab pertanyaan “Mengapa?” dari sudut pandang para korban, 
yang notabene adalah orang yang beriman kepada Allah, yang hadir dalam diri Yesus Kristus 

sebagaimana disaksikan dalam Injil dan beranjak bangkit dari pertanyaan itu.   
 
 

Oleh karena itu, refleksi ini akan lebih bertitik pijak pada nilai penyelenggaraan Ilahi ketimbang 
pada Theodicy. Keyakinan dasarnya, yaitu adanya pemeliharaan Allah dalam hidup manusia 

dengan segala misteri realitasnya. Rujukan refleksi ini adalah kisah Yesus dalam Injil Yohanes 
9. 
  

 

“Misteri”dalam Yohanes 9 

 
Dalam ayat-ayat ini dikisahkan bahwa Yesus dihadapkan dengan pertanyaan mengenai orang 

yang buta sejak lahir: “Siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orangtuanya, 
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sehingga ia dilahirkan buta?” (ayat 2). Ini pertanyaan yang bernada Theodicy.  

 
Namun, Yesus menjawab dalam dimensi penyelenggaraan Ilahi: “Bukan dia dan bukan juga 
orangtuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia” (ayat 3). Tidak 
semua hal dapat dijawab dengan proposisi teologis.  

 
Yesus tidak mau menjawab secara hakiki tentang siapa yang berdosa,dan menyebabkan orang 
itu buta sejak lahir. Pertanyaan siapa yang berdosa yang terkait dengan “mengapa” ia lahir buta 
tidak dijawab oleh Yesus.  

 
Entah mengapa Yesus tidak menjawab hal itu secara hakiki. Teks tidak memberi keterangan. 
Yang dikisahkan teks adalah pergeseran titik berat dari penyebab ke rahmat yang terkandung di 

dalam peristiwa yang asal mulanya tidak hendak diungkap. 
 
 

Beriman kerap kali dianggap sebagai jawaban yang memberi rasa aman, paling tidak secara 
rohani. Namun, dalam perikop ini, kita belajar beriman, yang juga berarti berani membiarkan 
pertanyaan tetap terbuka. Berani “tidak aman” secara proposisi teologis.  

 
Tidak selalu ada jawaban yang dapat dicerap indra dan logika matematik tentang segala 
sesuatu. Ada kalanya sesuatu perlu dibiarkan tak terjawab, setidaknya bila yang dikehendaki 
adalah jawaban yang menuntut kepastian.  
  

 
 

Dengan demikian, beriman bukan soal bisa menjawab, melainkan soal tetap meyakini bahwa di 
balik yang tak terjawab (atau tak dimaksudkan untuk dijawab), ada rahmat Allah yang siap 
digelar demi dinyatakannya pekerjaan-pekerjaan Allah melalui peristiwa yang tidak dapat 
diungkap tuntas.  

 
Selain itu, beriman berarti keberanian berjalan bersama misteri kehidupan, nekat memercayai 
Allah walau kita tidak dapat memahami semua hal ihwal, dan tetap yakin bahwa ada karya 
misteri Ilahi di balik berbagai tanda tanya kita. Kita diingatkan untuk membiarkan apa yang 
misteri supaya tetap menjadi misteri.  

 
Namun, misteri tidaklah menghilangkan iman kita kepada Allah. Justru sebaliknya, dalam 

misteri itulah iman kita kepada Allah terlibat secara aktif.  
 

Itulah sebabnya, Yesus meneruskan pesan penyelenggaraan Ilahi di tengah-tengah kesengajaan 
membiarkan pertanyaan terbuka dengan berkata, “Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang 
mengutus Aku, selama masih siang; akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang 
dapat bekerja” (ayat 4). 

 

Peringatan untuk kita semua 

 
Bencana yang mengancam kelangsungan dan mutu kehidupan bisa terjadi kapan saja. 
Penyebab-penyebab alamiah atas setiap bencana bisa diruntut dan digagas dengan ilmu 
pengetahuan.  
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Namun, terhadap penyebab yang hakiki, alih-alih berspekulasi teologis—baik yang 
menggarisbawahi jargon kehendak Tuhan, ketetapan hidup, atau hukuman Ilahi— sebaiknya 
kita belajar rendah hati mengakui bahwa kita tidak boleh menganggap tahu segala sesuatu yang 
memang tidak kita ketahui secara mutlak pasti.  

 
Dan, tidak mereka-reka dengan pongah secara teologis apa yang memang mengandung 
pertanyaan. Selain itu, hendaknya kita tergugah untuk beriman secara terbuka, tetap kukuh dan 
teguh menjalani kehidupan dengan percaya kepada rahmat Allah seiring dengan 
pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat kita jawab.  

 
Gerak bolak-balik antara iman dan pertanyaan, lambat laun akan menolong kita tidak hanya 
mendapatkan makna peristiwa secara lebih utuh. 

  
 
 

Namun, pada gilirannya kita—korban maupun penolong—juga bisa melihat dan menemukan 
tempat serta bentuk partisipasi seperti apa yang dapat kita kerjakan dalam kemisterian itu demi 
meningkatkan mutu hidup dan relasi kemanusiaan kita satu sama lain.  

 
Bila tahap ini mulai menggeliat di dalam batin kita, saya yakin terang kemuliaan Allah mulai 
bersinar di tengah-tengah “kegelapan” pertanyaan-pertanyaan kita. Hidup sebagai korban 
bencana pastilah tidak nyaman. Ini sangat manusiawi.  

 
Namun, setidaknya kita boleh berharap bahwa dari kegelapan dan ketidaknyamanan muncul 
kreativitas, asalkan Roh Allah hadir dan terlibat di dalamnya. Kita—yang tergerak membantu 
korban gempa—perlu mengingat realitas bahwa penderitaan yang dialami korban juga kita 
alami. Oleh karena itu, kita perlu mewaspadai diri sendiri agar tidak larut dalam arus “wisata 
bencana”.  

 
Kita juga perlu mengingat bahwa menolong korban gempa harus disertai kesadaran spiritualitas 
yang bening segar. Dalam memberikan pertolongan, marilah kita memohon kepada Allah agar 
dijauhkan dari motivasi yang sekadar menghindari rasa tidak enak dan rikuh bila berpangku 
tangan.  

 
 

Juga, kiranya Tuhan meluputkan kita dari penjara “kewajiban”. Mungkin kedua motivasi yang 

kurang murni ini menghinggapi kita. Namun seyogianya, kita perlu mentransformasi batin agar 
dari kedua motivasi—walau memang perlu namun toh palsu (yakni rikuh dan wajib itu)—kita 

diberdayakan untuk bergerak menuju keterpanggilan, bela rasa, dan cinta.  
  

 
 

Transformasi batiniah  semacam ini perlu terus diiringi dengan doa permohonan kepada Allah 
agar kita mampu terus beriman dengan terbuka bersama misteri dan tanda tanya, seraya 
mengimani bahwa di balik dan bersama apa yang tak terjawab, tersembunyi kesempatan untuk 
memuliakan Allah semesta alam. 
 

 

Penegasan : Misteri Iman 
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Ada istilah Latin yang perlu kita camkan : Tamquam Ignotum.  

Artinya :  “memahami Allah adalah mengakui bahwa Allah senantiasa tak dapat kita pahami 
secara tuntas”. Selalu ada misteri di mana nalar, ungkapan teologis apapun tak mampu 
mencerap.  

 
Ada kontradiksi dalam pemikiran dan pemahaman manusia dalam mencerap Allah. Itu  
dikarenakan kita sering menganggap konsep kita tentang Allah sebagai sama dengan Allah itu 
sendiri. Allah senantiasa lebih dari pemahaman kita.  

 
Dalam kitab suci, terkadang IA digambarkan dualistis, terkadang monistis, tak jarang ia 

mengatasi kedua konsep  ini. Memahami Allah pada intinya dalah keberanian mengakui 
bahwa kita memasuki misteri iman, dan merayakan misteri iman itu dengan keberanian 
berjalan bersama dengan tanda tanya.  

 
Mesti masih banyak tanda tanya, iman dan gerak batin yang menyaksikan cinta kasih mesti 
jalan terus. Beriman adalah keberanian hidup bersama dengan misteri sembari menanamkan di 
dalam hati bahwa ”segala sesuatu akan menjadi baik” (Roma 8:28).  

 
Para mistik dalam tradisi iman manapun juga sepakat bahwa walaupun hidup nampak kacau 
balau, segala sesuatu akan menjadi baik.(Anthony de Mello). Dualisme yang monistik? Atau 
malah mengatasi isme-isme yang dikonsepkan manusia? Aha! 
  

 
“All is well, and all is well, and  all manner of things shall be well ”(Julian of Norwich) 
Salam, 
 
Pdt. Daniel K. Listijabudi 


