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D

i awal abad ke-5, Kota Roma ditaklukkan oleh kaum Visigoth.
Peristiwa yang ditakutkan terjadi sejak abad ke-3, akhirnya terjadi.
Di abad ke-3, Romawi mengalami krisis besar; serangan suku Jermanik,
perpecahan tentara Romawi, dan pertikaian para pemimpinnya
membuat kekaisaran itu berdiri di atas kaki retak yang menanti
kehancurannya. Tetapi heran, Romawi yang besar itu luput dari
kehancuran. Nama-nama seperti Diocletian, Constantius, Licinius, dan
Constantine the Great membuat Romawi kuat kembali. Setelah
Constantine mati, Romawi kembali masuk ke dalam serangkaian krisis
yang memuncak pada kehancuran Kota Roma, dan seluruh Romawi
Barat. Kehancuran ini sudah diprediksi oleh para pemikir seperti Laelius,
Cicero, Sallust, dan Agustinus.
Pada masa tua Agustinus, terjadi dua peristiwa besar, yaitu penaklukkan
Kota Roma oleh kaum Visigoth dan direbutnya Afrika Utara oleh kaum
Vandals. Afrika Utara, tempat Agustinus melayani, adalah salah satu
daerah terkaya di Kekaisaran Romawi. Di tahun 430, Agustinus
meninggal pada usia 75 tahun, tiga bulan setelah kaum Vandals
mengambil alih Afrika Utara. Setelah itu terjadi perang besar antara
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kaum Vandals dan seluruh Romawi Barat dan Timur yang berujung
pada direbutnya Italia, sekaligus penghancuran salah satu armada laut
terbesar Byzantium oleh para barbar Vandals yang dipimpin Raja
Geiseric. Setelah kematian Geiseric, Kerajaan Vandals hancur oleh
Byzantium yang dipimpin Jenderal Belisarius. Tetapi Romawi Barat telah
terluka sedemikian parah sehingga kehancurannya tidak tertahankan di
tahun 476. Kaisar terakhir Romawi Barat, Romulus (yang secara ironis
memiliki nama yang sama dengan pendiri Kota Roma), takluk oleh
Odoacer, dan Romawi Barat pun tidak ada lagi.
Apa yang sedang terjadi? Mengapa Roma hancur? Tuduhan bahwa
kekristenan membawa kehancuran bagi kekaisaran mahamegah itu
muncul. Dewa-dewa perkasa Romawi disingkirkan, maka Romawi pun
hancur. Tetapi ada juga pendapat kedua: Kekaisaran Romawi memang
harus hancur untuk memberikan kuasa kepada gereja. Akhir zaman
telah tiba, dan kerajaan-kerajaan dunia sedang dihancurkan oleh Kristus
untuk memberi jalan bagi gereja mengambil alih kekuasaan. Jadi, apakah
Roma hancur karena dewa-dewa lama dilupakan? Ataukah agar gereja
bisa berkuasa? Di manakah posisi Agustinus? Bukankah Agustinus
adalah seorang bishop? Tentu Agustinus akan memihak pendapat kedua,
bukan? Tetapi ternyata tidak; Agustinus menentang kedua pendapat itu.
Di dalam buku City of God (selesai ditulis tahun 426), Agustinus
memberikan pemikiran politiknya mengenai krisis yang terjadi di Roma.
Dia menolak kedua pendapat di atas. Dia memberikan tekanan mengenai
perbedaan Kota Allah dengan kota manusia. Kota Allah akan penuh
dengan kemuliaan Allah, dan kota manusia tidak. Tetapi meskipun kota
manusia tidak dimaksudkan sebagai tempat mengalami kemuliaan Allah
secara sempurna, keadilan Allah harus dinyatakan di dalamnya. Kota
Allah bukan kota manusia. Kekaisaran Romawi yang Kristen pun
bukanlah Kota Allah itu. Bagaimana dengan gereja? Apakah gereja
adalah Kota Allah? Bukan. Agustinus bahkan mengatakan bahwa ada
pemimpin-pemimpin gereja yang bukan anggota Kota Allah. Mereka
tidak mencari kemuliaan Allah, mereka tidak memiliki kehidupan yang
suci, bahkan mereka tidak memiliki moralitas yang lebih baik daripada
para pemimpin Romawi penggemar pesta-pesta orgy. Dengan adanya
pemimpin korup, gila harta, dan suka bersenang-senang, Agustinus sulit
melihat kepemimpinan gereja identik dengan Kota Allah.
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Demikian juga Agustinus mengkritik pendapat bahwa Roma mengalami
krisis karena dewa-dewa dilupakan. Dewa kafir mana pun tidak pernah
bisa menghentikan kehancuran negaranya. Dewa-dewa itu tidak pernah
memimpin di dalam keadilan. Bahkan kekuatan para dewa juga tidak
pernah bisa mencegah kehancuran. Bagaimana mungkin para patung itu
melindungi kota Roma kalau mereka sendiri ada di dalam dan dilindungi
oleh tembok Kota Roma? Kota Romalah pelindung para dewa, bukan
sebaliknya. Apalagi para dewa itu bisu dan tidak pernah menyuarakan
peringatan apa pun–tidak ada suara mencegah kebobrokan moral dan
ketidakadilan. Para dewa bisu dan diam sehingga seluruh kerajaan akan
sama kotornya dengan istana Sardanapalus, seorang raja Persia yang
gila pesta dan hidup begitu liar.
Kalau begitu, apakah penyebab kehancuran Kekaisaran Romawi?
Agustinus menyindir para pemikir sezamannya yang sangat buta
literatur, sehingga memberikan tuduhan bahwa kekristenan membuat
Roma hancur. Mereka tidak tahu kalau para pemikir Romawi pada
zaman dahulu sudah meramalkan kehancuran Romawi karena
kebobrokannya. Sallust (lahir tahun 86 SM) mengatakan bahwa Roma
sangat jahat dan menghabiskan harta secara liar sehingga tidak mungkin
bisa bertahan. Cicero (lahir tahun 106 SM) mengatakan bahwa Romawi
memiliki terlalu banyak pelanggaran sehingga keadilan sejati tidak
pernah bisa berdiam di dalamnya, dan karena itu Romawi tidak pantas
disebut sebuah republik. Bahkan sejak lama sekali Laelius (lahir 235 SM)
memperingatkan bahwa Republik Romawi tidak akan pernah bisa
diperintah dan tidak mungkin bertahan jika tidak ada keadilan. Mengapa
Romawi hancur? Karena ketidakadilan telah memuncak sehingga Allah
akhirnya bertindak mengakhiri keberadaannya. Apakah penyebab
hancurnya Roma? Pemerintah. Pemerintah yang tidak adil membawa
kecelakaan final pada Roma.
Kalau begitu, apakah keadilan itu? Cicero mengatakan bahwa keadilan
yang harus dijalankan pemerintah adalah Summa Justitia. Summa
Justitia adalah gabungan dari semua keadilan-keadilan kecil yang ada di
dalam masyarakat. Keadilan begitu kuat sehingga tidak ada kelompok
masyarakat yang tidak memiliki sebagian darinya. Bahkan kelompok
perampok sekalipun. Mereka merampok, tetapi mereka tetap
mengharapkan ada pembagian harta rampokan yang adil. Keadilan-
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keadilan parsial dalam masyarakat ini menunjukkan bahwa ada keadilan
universal yang merupakan gabungan dari seluruh keadilan parsial ini.
Pemerintah harus menjaga keadilan dengan menerapkan keadilan
gabungan ini.
Tetapi Agustinus memiliki konsepnya sendiri, yaitu Vera Justitia
(keadilan sejati–keadilan di dalam kebenaran Tuhan). Keadilan
gabungan tidak pernah bisa terjadi tanpa kebenaran dari Tuhan.
Keadilan sejati bukan the sum of all justice. Keadilan utama bukanlah
sekumpulan keadilan kecil, tetapi keadilan di dalam kebenaran Allah.
Dengan memahami kebenaran Allah, barulah ada pemahaman bahwa
keadilan sejati tidak akan bisa dilepaskan dari kebajikan sejati. Keadilan
sejati dan kebajikan sejati harus menjadi tujuan kota manusia.
Perubahan menuju keadilan dan kebajikan harus diusahakan karena
manusia telah dikuasai oleh kasih yang salah. Kasih yang salah membuat
manusia terjebak ke dalam jerat, karena gairah kepada yang jahat.
Dorongan kasih begitu kuat sehingga akan menggerakkan manusia
untuk mengejar sesuatu yang dia inginkan. Gairah seseorang untuk
mengejar yang dikasihi ini pada saatnya akan berkonflik dengan gairah
orang lain untuk mengejar apa yang mereka kasihi. Di sinilah tugas
pemerintah menjadi krusial. Pemerintah umumnya akan mendamaikan,
merasionalkan, dan mengoordinasikan gairah dan kasih orang-orang di
dalam masyarakatnya. Tetapi yang lebih perlu untuk dipertimbangkan
adalah apakah gairah yang dimiliki masyarakat bersifat jahat atau
merupakan kebajikan? Tanpa kesadaran akan hal ini, masyarakat hanya
akan menjaga dirinya agar tidak bentur dan konflik. Tidak ada
kesadaran akan perlunya kebajikan sejati. Pada akhirnya hal seperti ini
tidak akan membawa kebaikan.
Tentu saja kota manusia bukanlah Kota Allah. Kebajikan sejati yang
diharapkan dari kota manusia tentu tidak sama dengan kesempurnaan
Kota Allah. Kesempurnaan ini tidak mungkin terjadi di tengah-tengah
dunia ini. Namun akan fatal jika manusia tidak menginginkan perbaikan
di dalam keadilan dan kebajikan. Perbaikan apakah yang secara realistis
harus dikejar oleh pemerintah? Perbaikan dari vice ke virtue. Sebuah
bangsa harus mengejar karakter yang layak dipuji seperti kebesaran jiwa,
semangat rela berkorban, kebebasan, keagungan menjadi manusia, dan
kemuliaan bersama. Tetapi jika karakter yang dimiliki cenderung
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menjadi jahat, serakah, penuh percabulan, dan cenderung membesarkan
gairah untuk mendominasi yang lain, bangsa itu sedang menanti
keruntuhannya.
Tuhanlah yang akan mengangkat sebuah kerajaan dan akan
menghancurkannya. Keadilan Tuhan menjadi dasar mengapa sebuah
kerajaan diangkat atau dihancurkan. Keadilan sejati (Vera Justitia) harus
menjaga kebajikan di dalam rakyat. Tanpa keadilan sejati, gairah dan
kesenangan untuk mendominasi akan ada di dalam masyarakat dan
memuncak di dalam diri pemerintah. Gairah untuk mendominasi di
tengah-tengah rakyat tentu akan dihancurkan oleh pemerintah. Tetapi
mengapa pemerintah menghancurkannya? Karena kebajikan sejatikah?
Atau karena gairah untuk mendominasi yang lebih besar lagi dari
pemerintah? Mengapakah Kekaisaran Romawi yang besar itu runtuh?
Karena keadilan sejati yang mengangkat kebajikan, kebebasan, hidup
manusia yang agung, dan kerelaan untuk berkorban demi kepentingan
bersama hilang–hilang diganti “Libido Dominandi” atau “Desire to
Dominate”.
Bibliografi
Agustinus, Nicene and Post-Nicene Fathers: First Series, Volume II St.
Augustine: City of God, Christian Doctrine, Phillip Schaff, ed.
(Grand Rapids: Eerdmans, 1980)
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Parel, Anthony, Justice in Love in the Political Thought of St. Augustine,
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Calvin (1509-1564) dikenal sebagai Reformator dari Jenewa. Pada
J ohn
awalnya, ayahnya menginginkannya menjadi seorang imam, sehingga
memasukkannya ke College de Montaigu di Paris (1523), tetapi pada
tahun 1528, ayahnya berubah pikiran dan menyuruhnya untuk studi
ilmu hukum, sehingga Calvin pindah ke Universitas Orleans (1528) dan
kemudian Universitas Bourges (1529-1533). Tahun 1534, Calvin
menyatakan dirinya sebagai pengikut Gerakan Reformasi dan pada
tahun 1536 dia mulai menetap di Jenewa serta menjadi pemimpin gereja
di sana. Sekalipun dia sempat mengalami krisis dalam hubungannya
dengan Dewan Kota Jenewa yang mengakibatkan Calvin diusir dan
mengungsi ke Strasbourg (1538), Calvin kemudian kembali ke Jenewa
(1541). Calvin berada di Jenewa sampai hari kematiannya.
Pengalaman hidupnya dalam mengatur gereja dan kota Jenewa serta
pendidikannya di bidang hukum memengaruhi pemikiran theologis
Calvin di bidang politik. Pemikiran politik Calvin dapat dilihat dalam
berbagai tulisannya, seperti karya monumentalnya Institutes of the
Christian Religion, tafsiran-tafsiran Alkitabnya, khotbah-khotbah, serta
surat-suratnya. Berikut ini adalah uraian singkat tentang pemikiran
politik Calvin.
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Pemerintahan Berasal dari Allah
Calvin melihat pemerintahan sebagai sesuatu yang sakral sehingga harus
dihormati seperti yang dikatakannya, “Bukan karena kejahatan manusia
maka kuasa atas segala sesuatu di bumi diberikan kepada raja-raja dan
penguasa-penguasa, melainkan karena pemeliharaan Ilahi dan ketetapan
yang kudus.” Calvin mengkritik dua pandangan ekstrem, yang pertama
menyatakan bahwa pemerintah tidak diperlukan (Anabaptis) dan yang
kedua menyanjung pemerintah setinggi-tingginya sampai seperti Allah
(Machiavelian). Menurut Calvin, kedua ekstrem ini akan mengganggu
kemurnian iman. Melawan kedua ekstrem ini, Calvin berpendapat
bahwa pemerintahan diberikan kekuasaan lebih tinggi daripada manusia,
tetapi tetap berada di bawah Allah. Dalam tafsirannya terhadap Roma
13:1, Calvin mengatakan bahwa pemerintahan disebut sebagai
“kekuasaan yang lebih tinggi, bukannya kekuasaan yang tertinggi; yang
memegang otoritas terutama, namun kedudukannya melebihi orang lain.
Seseorang yang disebut pejabat adalah dalam relasinya dengan rakyat,
bukan dalam perbandingannya dengan orang lain.”
Mengapa Allah menetapkan pemerintahan? Sebagai anugerah-Nya bagi
umat manusia. Calvin berpendapat bahwa tanpa pemerintahan sipil,
orang berdosa akan berbuat jahat dengan merajalela, karena mengetahui
tidak ada yang akan menghukum kejahatan mereka. Keadaan ini dapat
membawa anarkisme yang bagi Calvin adalah “kekacaubalauan, seperti
tikus-tikus dalam jerami”. Kondisi inilah yang menyebabkan pemerintah
sangat diperlukan, seperti yang dikatakan Calvin “untuk memelihara
tatanan yang sah”. Pemerintah ada untuk kebaikan umat manusia,
seperti yang dikatakan Calvin bahwa “hak pemerintahan ditetapkan oleh
Allah untuk kesejahteraan umat manusia” dan “agar kemanusiaan
terpelihara di antara manusia”.
Pandangan terhadap pemerintah yang seperti ini menyebabkan Calvin
sangat menghargai orang-orang yang bekerja di pemerintahan. Calvin
mengatakan bahwa pejabat pemerintahan sipil adalah “sebuah panggilan,
bukan hanya suci dan berkenan di hadapan Allah, tetapi juga paling
sakral dan paling terhormat dari semua panggilan dalam seluruh
kehidupan manusia yang fana”. Bagi Calvin, pejabat pemerintah adalah
“wakil-wakil Allah” dan “pelindung-pelindung yang ditetapkan dan
pembela-pembela ketidakbersalahan dalam masyarakat, kesopanan,
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kesusilaan, dan ketenangan, sehingga pekerjaan utama mereka adalah
menjamin keamanan bersama dan kedamaian semua orang”. Oleh sebab
itu, menurut Calvin, pejabat pemerintahan sipil “tidak disibukkan oleh
urusan-urusan duniawi atau urusan-urusan yang asing bagi seorang
hamba Allah, tetapi sibuk dengan jabatan yang paling kudus, karena
mereka sedang melayani sebagai wakil-wakil Allah”.
Bentuk Pemerintahan
Sebenarnya, Calvin tidak memutlakkan satu bentuk pemerintahan.
Menurutnya, Allah dalam pemeliharaan-Nya “telah menentukan bahwa
negara yang berbeda harus diperintah dengan bentuk pemerintahan
yang berbeda” dan apa pun bentuk pemerintahan yang ditetapkan Allah
bagi negara kita, “tugas kita hanyalah tunduk dan taat”.
Sekalipun demikian, Calvin sangat tidak setuju dengan bentuk
pemerintahan monarki atau kerajaan. Dia berpendapat “jatuhnya
kerajaan menjadi tirani sangatlah mudah” dan “sangat langka seorang
raja yang dapat mengendalikan dirinya sehingga dia tidak berlawanan
dengan apa yang benar dan adil”. Dalam salah satu khotbahnya
mengenai 2 Samuel, Calvin berkomentar tentang perzinahan Daud
dengan mengatakan “terdapat suatu sikap kebiasaan para pangeran
bahwa mereka memiliki hak khusus melakukan hal yang salah
melampaui semua orang lainnya”. Dalam khotbah lain Calvin
mengatakan, “Kesombongan membutakan [para pangeran] sedemikian
totalnya sehingga mereka berpikir bahwa mereka seharusnya
disejajarkan dengan Allah.”
Calvin sendiri lebih setuju dengan bentuk pemerintahan gabungan
aristokrasi dan demokrasi. Menurut Calvin keberdosaan manusia
menyebabkan “lebih aman dan tepat jika sejumlah orang yang
memegang pemerintahan, sehingga mereka dapat saling menolong,
mengajar, dan menasihati satu sama lain; dan ketika salah satu sudah
melenceng terlalu jauh, maka yang lain dapat membatasi dan
mengendalikan penyimpangannya”. Dalam bentuk pemerintahan
aristokrasi-demokrasi, negara dipimpin oleh sejumlah orang, tetapi
sejumlah orang ini dipilih oleh rakyat.
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Calvin menginginkan sebuah pemerintahan yang dibentuk melalui
pemilihan dan perwakilan (elektif dan representatif). Dalam tafsirannya
terhadap Ulangan 1:14-16, Calvin mengatakan, “Ini adalah bentuk
kemerdekaan yang paling diinginkan, di mana kita tidak dipaksa untuk
menaati setiap orang yang mungkin secara tiranis ditempatkan di atas
kita; melainkan melalui suatu pemilihan, dengan demikian tidak seorang
pun dapat memerintah kecuali ia disetujui oleh kita.” Dalam tafsiran
terhadap Mikha 5:5, Calvin menyebut para pejabat pemerintahan
sebagai “gembala-gembala” dan dia mengatakan, “Kondisi masyarakat
yang paling diinginkan adalah kondisi di mana mereka menciptakan
gembala-gembala mereka melalui suara publik.”
Bentuk pemerintahan inilah yang menjadi cikal-bakal pemerintahan
konstitusional. Calvin sering dijuluki sebagai pencetus bentuk
pemerintahan republik yang kemudian memengaruhi berdirinya
Amerika Serikat. Tidak mengherankan, jika Leopold von Ranke, seorang
sejarawan Jerman mengatakan bahwa “John Calvin sebenarnya adalah
pendiri Amerika.”
Pemisahan Gereja dan Negara
Banyak orang mengatakan bahwa Calvin menerapkan bentuk
pemerintahan theokrasi di Jenewa. Pandangan ini tidak benar. Selama
melayani di Jenewa, Calvin memisahkan otoritas gereja dari negara.
Segala urusan yang berkaitan dengan gereja diatur oleh Konsistori,
sedangkan segala urusan yang berkaitan dengan negara diatur oleh
Dewan Kota. John T. McNeill mengatakan, “Calvin memisahkan pejabat
dari pelayan gereja, dan bahwa dia dan rekan-rekannya tidak memiliki
jabatan politik atau wewenang pejabat di Jenewa.” Untuk mengatur
pemisahan antara gereja dan negara, Calvin menyusun sebuah buku
yang berjudul Ecclesiatical Ordinances (1541). Buku ini menjelaskan
tentang wewenang gereja Jenewa terhadap hamba Tuhan dan jemaat,
agar negara tidak campur tangan dalam wewenang gereja.
Calvin juga menolak untuk menjadikan hukum yudisial Perjanjian Lama
sebagai hukum negara. Menurut Calvin, “Setiap bangsa diberikan
kebebasan untuk menyusun hukum-hukum sedemikian rupa sehingga
dipastikan akan memberikan manfaat bagi bangsa itu sendiri. Tetapi
hukum-hukum ini haruslah selaras dengan aturan kasih yang kekal.”
9
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Bagi Calvin, sekalipun hukum setiap bangsa berbeda, tujuannya tetap
sama yaitu keadilan, sehingga “hukum apa pun yang akan disusun
dengan peraturan itu, diarahkan kepada tujuan itu, diikat oleh batasan
itu, tidak ada alasan mengapa kita tidak menyetujuinya, meskipun
hukum-hukum itu berbeda dari hukum Yahudi atau berbeda satu sama
lain”.
Secara ringkas, dapat disimpulkan bahwa Calvin melihat pemerintahan
pada dasarnya adalah sesuatu yang baik, sehingga harus dihormati, dan
para pejabat pemerintahan harus menyadari dirinya sebagai wakil Allah
untuk kebaikan umat manusia. Calvin juga melihat perlunya bentuk
pemerintahan yang tepat yaitu aristokrasi-demokrasi supaya dapat
mencegah tirani dan juga pentingnya pemisahan antara gereja dan
negara.
Bibliografi
Kelly, Douglas F. Munculnya Kemerdekaan di Dunia Modern. Terj. Irwan
Tjulianto. Surabaya: Momentum, 2001.
Hall, David W. Calvin di Ranah Publik: Demokrasi Liberal, Hak Asasi, dan
Kebebasan Sipil. Terj. Lana Wahyuni. Surabaya: Momentum, 2011.
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A

braham Kuyper (1837-1920) adalah seorang theolog Reformed dari
Belanda. Pada tahun 1863 ia meraih gelar doktor theologi. Ia juga
pernah menjadi seorang pendeta di gereja Reformed di Belanda. Ia
kemudian beralih kepada pelayanan publik dengan menjadi editor Koran
Harian De Standaard dan Koran Mingguan De Heraut. Pada tahun 1874,
ia terpilih menjadi anggota perwakilan bawah (lower house) di Parlemen
Belanda yang dijabatnya sampai tahun 1874. Pada tahun 1879, ia
mendirikan partai politik Anti-Revolutionary Party. Pada tahun 1880, ia
mendirikan Vrije Universiteit di Amsterdam, Belanda. Pada 1901-1905, ia
menjadi perdana menteri di Belanda. Berikut ini, saya menguraikan
secara ringkas pemikiran Kuyper tentang negara dan demokrasi.
Dalam ceramah Stone Lecture di Princeton Theological Seminary pada
tahun 1898, pada bagian “Calvinisme dan Politik”, Kuyper mengatakan
bahwa negara atau pemerintah timbul bukan karena natur atau hakikat
sosial manusia yang ingin membentuk suatu komunitas politik. Baginya,
“Allah telah membentuk orang-orang yang memerintah, karena alasan
dosa.” Di dalam kalimat ini, terkandung dua tesis penting. Pertama,
bahwa “dosa sendiri telah meniscayakan adanya pemerintahpemerintah”. Kedua, bahwa “segala otoritas pemerintah-pemerintah di
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bumi berasal dari kedaulatan Allah sendiri”. Dosa mengakibatkan bahwa
keadaan manusia tanpa hukum dan pemerintahan, tanpa otoritas, “akan
sungguh-sungguh menjadi neraka di bumi”. Karena itu, pemerintah
adalah “alat ‘anugerah umum’ untuk menghambat segala kebebasan liar
dan tindak kekerasan, dan untuk melindungi yang baik terhadap yang
jahat”. Bagi Kuyper, dosa telah “menyerang pekerjaan tangan Allah,
rencana Allah, keadilan Allah, kehormatan Allah, sebagai Pembentuk dan
Pembangun yang tertinggi”. Karena itu, pemerintah diangkat oleh Allah
sebagai “hamba-Nya, supaya ia dapat memelihara pekerjaan Allah yang
mulia–dalam penciptaan umat manusia–dari kehancuran total”. Melalui
pemerintah sebagai alat-Nya, Allah dapat “mempertahankan keadilanNya”. Tampak bahwa Kuyper menekankan fungsi keadilan pada
pemerintah sebagai fungsi yang utama. Ia berkata, “Kewajiban
pemerintah yang tertinggi masih tetap tidak berubah, yaitu dalam hal
keadilan.” Fungsi keadilan ini bahkan termasuk di dalamnya hak untuk
kehidupan dan kematian. Roma 13:4 berkata bahwa tidak sia-sia
pemerintah menyandang pedang. Bagi Kuyper, pedang ini memiliki
makna rangkap tiga. Pertama, pedang ini adalah “pedang keadilan”
yakni berfungsi untuk “menjatuhkan hukuman terhadap kriminal”.
Kedua, pedang ini adalah “pedang peperangan”, yakni berfungsi untuk
“membela kehormatan dan hak serta kepentingan negara melawan
musuh-musuhnya”. Ketiga, pedang ini adalah “pedang ketertiban” yang
berfungsi untuk “menghalau segala pemberontakan”. Ringkasnya, fungsi
pencipta dan pemelihara keadilan adalah fungsi utama suatu negara atau
pemerintah, termasuk di dalamnya mengelola sumber daya dan
ekonomi.
Bentuk pemerintahan yang dipikirkan oleh Kuyper adalah demokrasi
seperti yang telah lebih dahulu digagas oleh Calvin. Kuyper berkata,
“Tetapi Calvin menganggap bahwa suatu kerja sama dari banyak orang,
yang berada di bawah pengawasan bersama, yaitu sebuah ‘republik’
adalah hal yang lebih baik, karena sebuah lembaga pemerintahan yang
mekanis harus ada dikarenakan dosa.” Seperti Calvin, Kuyper juga
beranggapan bahwa dosa dan efek menghancurkannya bisa
memengaruhi para pemimpin politik sehingga mereka dapat
mempunyai “ambisi-ambisi despotis”. Karena itu, Kuyper mendorong
masyarakat untuk “mengadakan pengawasan terhadap bahaya yang
mengintip kebebasan pribadi kita, yang ada dalam kekuasan negara”.
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Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pemerintah dijelaskan oleh
Kuyper dalam gagasan utamanya “prinsip kedaulatan ruang” (the
principle of sphere sovereignty) sebagaimana ia ulas baik dalam
kuliahnya di Amerika Serikat atau juga sebelumnya disampaikan dalam
Pidato Inaugurasi Vrije Universiteit, Amsterdam, pada tahun 1880.
“Dalam pengertian Calvinistis,” tulis Kuyper, “kita memahami bahwa
keluarga, usaha, ilmu pengetahuan, seni, dan lain-lain, semuanya ada
dalam wilayah sosial, yang tidak berutang kepada negara untuk
eksistensi mereka, dan hukum kehidupan mereka tidak berasal dari
superioritas negara, tetapi menaati otoritas yang tinggi di dalam
sanubari mereka sendiri; satu otoritas yang memerintah, oleh anugerah
Allah, sebagaimana kedaulatan negara.” Hal ini berarti sebagaimana
Allah memberikan otoritas kepada negara dalam hal-hal tertentu untuk
memerintah masyarakat, Allah juga memberikan otoritas kepada pihakpihak lain untuk memimpin dalam wilayah-wilayah yang lain. Tuhan
memberikan anugerah kepada seorang genius untuk memimpin dalam
dunia ilmu pengetahuan. Demikian pula, Tuhan memberikan anugerah
kepada seorang maestro untuk menjadi “raja” dalam dunia seni.
Setiap bidang memiliki kedaulatannya masing-masing dan seharusnya
tidak saling mengintervensi. Setiap bidang atau ruang sosial dalam
masyarakat seperti keluarga, universitas, gereja, dan seterusnya, tulis
Jonathan Chaplin, profesor filsafat dari Inggris, diberikan oleh Tuhan
hakikat dan tujuan, hak dan tanggung jawab masing-masing, di mana
setiap bidang atau ruang itu tidak bisa dicampurkan atau saling menelan
satu dengan yang lain. Dalam istilah Chaplin, setiap bidang atau ruang
itu memiliki “inner necessity” (kemendesakan internal). Karena itu,
setiap bidang seharusnya saling membutuhkan. Apalagi, fakta sosial
yang tidak bisa dipungkiri bahwa manusia hidup di dalam berbagai
bidang atau ruang. Seorang anak, pada saat yang sama juga bisa
merupakan seorang siswa pada sebuah sekolah dasar, sebuah Sekolah
Minggu di gereja, dan pada sebuah kursus musik.
Ketika setiap bidang atau ruang itu berfungsi dengan tepat, maka
otoritas negara akan dikontrol dan diarahkan untuk tetap berada pada
ruang kekuasaannya sendiri. “Negara tidak pernah boleh menjadi seperti
gurita,” kata Kuyper, “yang mencampuri seluruh lingkungan
kehidupan.” Negara tidak berhak mengintervensi individu dalam hal
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bahwa “setiap orang adalah raja dalam hati nuraninya, berdaulat dalam
pribadinya”. Kebebasan hati nurani, bagi Kuyper, mencakup kebebasan
untuk berbicara dan kebebasan untuk beribadat. Hanya Allah yang bisa
mengintervensi hati nurani setiap pribadi.
Dalam pidato inaugurasi pendirian universitas, Kuyper menyebut
pemerintah sebagai “sphere of spheres” (ruang dari ruang-ruang) di
mana pemerintah memiliki tiga fungsi utama. Pertama, kapan saja
terjadi bentrokan antara wilayah-wilayah yang berbeda, pemerintah
berkewajiban untuk “memaksa terjadinya sikap saling menghargai garisgaris batas masing-masing”. Kedua, pemerintah wajib “membela
individu-individu dan orang-orang yang lemah, dalam wilayah-wilayah
itu, dari pelecehan oleh orang-orang lainnya”. Ketiga, pemerintah
berhak “memaksa semua lingkungan untuk bersama-sama menanggung
beban-beban ‘pribadi’ dan ‘finansial’ untuk pemeliharaan kesatuan
natural negara”.
Dasar dari pemikiran Kuyper ini adalah bahwa Kristus bukan hanya
penting sebagai Juruselamat satu-satunya tetapi juga sebagai Pencipta
langit dan bumi. Dalam ceramahnya “Calvinisme dan Ilmu
Pengetahuan”, Kuyper mengeluh, “Kristus dipahami secara eksklusif
sebagai Juruselamat, dan signifikansi ‘kosmologis’-Nya hilang dari
pandangan.” Selain itu, keyakinan Kuyper juga adalah bahwa Kristus
berotoritas di bumi, bukan hanya di sorga. Dalam Matius 28:18, Tuhan
Yesus berkata, “Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di
bumi.” Govert Buijs, profesor filsafat di Vrije Universiteit, Amsterdam
mengatakan bahwa yang menjadi tekanan Kuyper dalam pemikiran
politiknya adalah tiga kata terakhir dari kalimat Kristus itu, “dan di
bumi”. Jadi, bila Kristus juga penting sebagai Pencipta, dan berotoritas di
bumi, Kristuslah yang menganugerahkan kedaulatan kepada tiap-tiap
ruang atau bidang sosial yang beragam itu.
Dalam pemikiran Kuyper, bila Kristus berotoritas di sorga dan di bumi
dari kekal sampai kekal, bukan tugas kita di bumi ini untuk memaksa
setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Kristus adalah
Tuhan (bdk. Flp. 2:9-11). Hal itu adalah tugas Kristus dalam kedatangan
yang kedua. Tugas kita adalah berbicara dengan mereka secara
persuasif, termasuk ketika mengajarkan kebenaran-kebenaran yang kita
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yakini. Karena itu, meskipun kita tidak setuju dengan pengajaran agama
atau keyakinan yang lain, secara politik, mereka memiliki hak untuk
beribadat dan berkiprah secara publik.
Secara ringkas, bagi Kuyper, pemerintahan yang baik adalah
pemerintahan yang mengedepankan keadilan, dan demokrasi yang sehat
adalah demokrasi yang memberi ruang bagi pribadi untuk berdaulat atas
hati nuraninya sendiri dan bagi ruang atau bidang-bidang untuk
berdaulat atas hakikat dan tujuannya masing-masing, serta tunduk
kepada otoritas dalam bidang atau ruang tersebut sesuai dengan
kedaulatan yang diberikan oleh Tuhan.
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