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1. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir Gereja Katolik menggagas sebuah tema sentral sebagai

upaya spirit bersama dalam mengarungi zaman sekarang ini. Tema tersebut yakni “Untuk Gereja

Sinodal: Persekutuan, Partisipasi dan Misi”. Tema ini digagas oleh Para Uskup Sedunia dan

dibuka oleh Paus Fransiskus pada tanggal 9-10 Oktober 2021 dan akan berakhir pada pertemuan

para uskup di Roma pada bulan Oktober 2023 mendatang.

Gereja yang berciri Sinodal dalam Persekutuan, Partisipasi dan Misi ini, membawa kita

pada cara hidup Gereja yang esensial yakni Gereja Umat Allah berjalan bersama

mengungkapkan dan memberikan substansi keberadaannya dalam persekutuan, partisipasi dan

misi bersama. Secara sederhana dapat dimengerti sebagai gerak atau langkah bersama seluruh

Umat Allah untuk mengambil bagian secara aktif dalam karya evangelisasi (Bdk LG, 32-33).

Gerakan ini bertujuan untuk mendengarkan curahan hati, mencermati kenyataan gerejawi dan

sebagai inspirasi bagi Gereja untuk membuat kebijakan tertentu1. Gereja Sinodal mendasarkan

spirit-nya pada ajaran Kristus sendiri yang telah menyatakan diri-Nya sebagai “Jalan dan

Kebenaran dan Hidup” (Yoh 14:6).

Dalam dokumen Gerejawi: Sinodalitas Dalam Kehidupan dan Misi Gereja, menjelaskan

bahwa semangat sinodalitas ini dimulai dari dalam Gereja partikular. Semangat sinodal ini

menuntut kerjasama dan partisipasi aktif, berbagai tanggapan seluruh umat Allah melalui paroki

1 Seri Dokumen Gerejawi; Sinodalitas Dalam Kehidupan dan Misi Gereja, 11
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dan keuskupan setempat. Segala bentuk kebiasaan dan gaya hidup setempat; bahasa dan budaya

yang melaluinya membentuk komunikasi antar-pribadi serta ekspresi simbolisnya adalah sesuatu

yang harus mendukung penerapan gaya sinode dalam kehidupan konkret. Dalam Gereja

Partikular, kesaksian Kristen diwujudkan dalam situasi-situasi manusiawi dan sosial tertentu.

Upaya ini bertujuan demi pelayanan misi. Paus Fransiskus sendiri menggarisbawahi upaya

tersebut dalam pidatonya pada peringatan 50 tahun penetapan sinode para uskup, bahwa “hanya

ketika organisasi-organisasi terhubung dengan ‘dasar’ dan mulai dari orang-orang, dari

masalah setiap hari, Gereja sinode dapat mulai terbentuk.”2 Dengan jelas pesan Paus Fransiskus

ini mau menegaskan kembali arah atau gerak Gereja untuk selalu berangkat dari realita yang

terjadi di zaman sekarang.

Berhadapan dengan itu, realita yang terjadi di Indonesia sekarang ini ditandai dengan

perkembangan dunia digital yang sangat pesat. Teknologi media digital yang telah menjadi

populer dalam satu dekade ini tentunya memiliki dampak positif ataupun negatifnya. Teknologi

media digital yang telah berkembang dengan kecepatan yang signifikan ini telah menjadi bagian

tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern di era informasi ini terutama bagi orang

muda. Orang muda sendiri seakan-akan memiliki ketertarikan alami terhadap teknologi sekarang

ini.  

Don Tapscott dalam buku Grown Up Digital memberikan sebuah pemetaan generasi

pertumbuhan digital dalam beberapa Kelompok.3 Kelompok pertama dinamakan PreBaby Boom.

Kelompok ini lahir pada tahun 1945 dan tahun-tahun sebelumnya. Kelompok ini sebagai

kelompok adaptif, artinya kelompok ini mudah dalam menerima dan menyesuaikan diri dengan

keadaan. Kelompok kedua adalah The Baby Boom, yakni kelompok yang hidup setelah Perang

Dunia II (antara tahun 1946-1964). Generasi ini ditandai dengan peningkatan jumlah kelahiran

yang pesat setelah Perang Dunia II. Periode ini memicu kemunculan barang-barang elektronik

yang dibutuhkan seperti televisi hitam putih dan radio. Maka, generasi ini disebut juga generasi

penyiaran karena kecenderungan kelompok ini yang membuat sebuah keputusan atas pengaruh

3 Don Tapscott membagi ke dalam 4 Generasi: (1). Pre-Boomers Generation (before 1945). (2). The Baby Boom
(Generation January 1946 to December 1964). (3). Generation X (January 1965 to December 1976—12 years). Also
called the Baby Bust. (4). The Net Generation (January 1977 to December 1997—21 years). Also called the
Millennials or Generation Y. (5). Generation Next (January 1998 to present—10 years). Also called Generation Z.
Don Tapscott,, (e McGraw-Hill, London: 2009), Hal 15-16

2 Seri Dokumen Gerejawi; Sinodalitas Dalam Kehidupan dan Misi Gereja, Hal 60 no 77
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TV, radio, dan surat kabar. Selain itu, The Baby Boom adalah generasi yang idealis, memiliki

hidup yang berdikari dan tidak tergantung kepada keluarga.4

Kelompok ketiga adalah The baby bust atau yang biasa dikenal dengan sebutan generasi

X. Mereka yang masuk dalam kategori ini adalah kelompok anak yang lahir pada tahun

1965-1976. Generasi ini ditandai dengan kemunculan video games dan MTV. Generasi X juga

sudah termasuk dianggap sebagai generasi internet karena kelompok ini menganggap internet

sebagai media yang tidak memerlukan kepakaran.5 Setelah generasi X, muncul generasi Y atau

dalam istilah lain disebut The Echo of the Baby Boom. Generasi ini diperuntukkan bagi mereka

yang lahir antara tahun 1977-1997. Generasi ini juga sering disebut generasi Millenium.

Generasi ini bertumbuh seiring dengan berbagai macam kejadian yang mengubah dunia,

termasuk di dalamnya adalah perkembangan pesat dalam komunikasi massa dan internet.

Kelompok terakhir adalah kelompok Z atau yang sering dikenal sebagai Generation Net

(lahir antara tahun 1998 hingga sekarang). Ada lima ciri generasi Z, yakni:

A. Tersedia akses yang cepat terhadap informasi dari berbagai sumber.

B. Mengerjakan beberapa hal dalam waktu yang bersamaan (multitasking)

C. Lebih menyukai hal-hal yang bernuansa multimedia.

D. Lebih menyukai berinteraksi via dunia maya, jejaring sosial (Facebook, Twitter, Yahoo

Messenger, Ig, Wa, dll).

E. Dalam belajar, lebih menyukai hal-hal yang bersifat aplikatif dan menyenangkan.

Banyak orang mengatakan bahwa anak-anak dalam generasi Z adalah anak-anak instan.

Selain itu, anak-anak dalam generasi ini juga sangat tertarik dengan berbagai macam peralatan

canggih, entah itu gadget, laptop, telepon seluler, MP3 atau MP4 player, kamera digital, dsb.

Generasi ini juga sangat membuka diri di internet, dalam arti mereka membuka pertemanan

seluas mungkin melalui berbagai macam situs jejaring yang beredar di dunia maya. Generasi Z

juga dikenal sebagai generasi sunyi (silent generation) karena kecenderungannya yang lebih

suka bermain sendirian di depan komputer. Sejalan dengan perkembangan dalam dunia maya,

5 “Gen Xers view radio, TV, film, and the Internet as nonspecialist media, available for everyone’s use to package
information and put forward their perspective”. Don Tapscott hal, Grown up Digital, Hal 15.

4 Don Tapscott hal, Grown up Digital. 12
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kesunyian mereka diisi dengan pertemanan dunia maya di mana mereka tidak saling berjumpa

secara fisik.6

Generasi Digital vs Generasi Konsumtif

Generasi digital juga ditandai dengan perilaku masyarakat yang berorientasi pada hasil

dan pola hidup konsumtif. Kecenderungan yang terjadi saat ini adalah masyarakat tidak lagi

peduli dengan proses, sebaliknya masyarakat akan lebih mengutamakan hasil dengan proses

apapun. Dengan kata lain, mereka akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hasil yang

baik. Tantangannya pada dunia digital saat ini adalah justru memberikan banyak kemudahan dan

fasilitas dalam berbagai hal. Pola demikian sejalan dengan perilaku konsumtif yang sudah

mewabah. Mereka berusaha agar kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan langsung mendapatkan

hasil dan langsung dapat dinikmati hasilnya. Jelas hal ini akan berdampak pada budaya proses

yang lambat laun akan pudar. Generasi sekarang lebih tertarik untuk berbuat sedikit dan semudah

mungkin, namun menghasilkan sesuatu yang besar.7

Tantangan lain adalah bahaya individualisme. Internet memang secara nyata

memampukan anak-anak zaman sekarang untuk berelasi secara luas. Namun, yang terjadi

sesungguhnya adalah interaksi dan relasi dalam dunia maya sebenarnya membuat seseorang

terasing dengan dirinya sendiri. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mampu mengenal wajah

yang ditampilkan.8 Selain itu, bahaya individualis semakin mudah terjadi apabila setiap orang

sudah sampai pada titik asyik dengan dunia privatnya sendiri. Tidak jarang ditemui saat ini,

setiap orang asyik dengan alat komunikasinya sendiri-sendiri dan berinteraksi dengan teman lain

yang berada di berbagai macam tempat.

Walaupun demikian, generasi digital ini sebenarnya memiliki peluang yang juga tidak

kecil. Kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi saat ini sebenarnya juga dapat membantu

anak-anak zaman ini untuk belajar mandiri dan aktif. Mereka akan dengan mudah mendapatkan

8 Bdk. Tjipto Susana, “Kesetiaan Pada Panggilan di Era Digital”, 60.

7 Tjipto Susana, “Kesetiaan Pada Panggilan di Era Digital”, (Orientasi Baru 21: 2012), 58-59. 

6 Di samping perkembangan dunia komunikasi digital yang begitu cemerlang, Don Tapscott juga melihat beberapa
sisi kemunduran dari Generation Net. Dia menyebutnya sebagai periode The Dark Side. Salah satu yang menjadi
keprihatinan Don Tapscott adalah hilangnya keterampilan sosial dalam diri anak muda di era generasi Net. “They’re
screenagers, Net addicted, losing their social skills, and they have no time for sports or healthy activities.” Don
Tapscott hal, Grown up Digital, Hal 3.
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berbagai macam informasi yang ingin mereka ketahui. Bahkan, generasi ini sungguh-sungguh

dengan segala kemampuannya dapat mengembangkan diri secara kreatif, terutama karena

mereka dapat dengan mudah mengeksplorasi dunia, lebih-lebih dunia maya. Hanya saja,

informasi yang serba cepat ini membuat anak-anak zaman sekarang menjadi pribadi yang tidak

mudah bersabar.9

Gereja dalam Dunia Digital

Dunia digital adalah tantangan generasi muda sekarang ini. Berkaitan dengan hal itu,

tentu Gereja pun selalu menyesuaikan diri dengan konteks realita tersebut. Dalam salah satu

dokumen Instruksi Pastoral yang dikeluarkan oleh Pontificum Consilium de Communicationibus

Socialibus tentang Komunikasi Sosial, Aetatis Novae (1992), dijabarkan tentang pentingnya

komunikasi dalam Gereja. Komunikasi yang dimaksudkan adalah komunikasi yang dilakukan

oleh Gereja di dunia modern-digital sebagai sarana untuk menyapa generasi net.

Komunikasi itu mengambil model dari inkarnasi Sang Sabda: “Firman itu telah menjadi

manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang

diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran” (Yoh.

1:14). Dia adalah Yesus Kristus. Dia adalah Sabda yang menjadi daging dan juga sebagai

gambaran Allah yang tidak kelihatan.10 Kehadiran Allah ditunjukkan dalam kehadiran Yesus

sebagai Mesias yang menyertai dan menyapa manusia melalui Sabda dan tindakan-Nya

(Mat.11:5; Yoh 11:44; Yoh 2:11). Kehadiran Allah yang nyata dalam Diri Yesus menekankan

adanya aspek kemanusiaan yang dapat dirasakan dan dialami oleh manusia. Kehadiran Allah

yang dinyatakan dalam Diri Yesus – termuat dalam peristiwa inkarnasi – memampukan manusia

untuk dapat mengenal Allah. Peristiwa inkarnasi, ketika Logos menjadi daging, membawa

sebuah langkah baru dalam kehadiran-Nya yang mengungkapkan (Allah) dan menyelamatkan.11

11 Gerald O’Collins, Christology: A Biblical, Historical and Systematic Study of Jesus, edisi ke-2, (Oxford-University
Press, New York, 2009), 345.

10 Pontificium Consilium De Communicationibus Socialibus Pastoral Instruction :“Aetatis Novae”, no.6, 
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_22021992_aetatis_en.
html

9 Bdk. Tjipto Susana, “Kesetiaan Pada Panggilan di Era Digital”, 59.
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Dalam peristiwa inkarnasi, Sabda yang menjadi daging, Allah meng-komunikasikan

Diri-Nya secara definitive.12 Dalam kata-kata dan tindakan Yesus, Sabda menjadi berdaya guna

untuk menyelamatkan dan menebus. Pelbagai peristiwa mukjizat yang dilakukan oleh Yesus

menunjukkan bahwa Allah yang tidak kelihatan menjadi Allah yang nyata dan menyertai

umat-Nya. Dengan demikian, sejarah manusia berada dalam kerangka yang dibentuk oleh

komunikasi Allah dalam Kristus.

Peristiwa inkarnasi Sabda yang menjadi manusia – menunjukkan gambaran Allah yang

nyata – merupakan dasar bagi pergerakan pewartaan Gereja. Pribadi Kristus merupakan isi dan

sumber yang dinamis dari komunikasi Gereja dalam mewartakan Injil.13 Dalam hal ini, Gereja

memiliki peran penting dalam mengaktualkan Allah dalam diri Yesus Kristus. Gambaran Allah

yang senantiasa menyertai umat kiranya perlu dihadirkan kembali di tengah generasi muda yang

termasuk dalam net generation. Mereka membutuhkan Yesus – yang dua ribu tahun yang lalu

berinkarnasi menjadi manusia – berinkarnasi lagi sebagai Allah yang menyertai di tengah zaman

modern.

Budaya digital di zaman modern yang ditandai dengan perkembangan teknologi sekarang

ini telah membentuk budaya umat. Salah satu hal yang patut mendapat perhatian di sini adalah

umat yang termasuk dalam generasi net. Hal komunikasi sebagai hakikat Gereja ditekankan pula

dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Pontifical Council for Social Communication, yang

berjudul The Church and Internet (2002): “Komunikasi di dalam dan oleh Gereja pada dasarnya

adalah penyampaian tentang Kabar Gembira Yesus Kristus”.14 Komunikasi tersebut merupakan

pewartaan Injil tentang nubuat, Sabda yang memerdekakan manusia di zaman sekarang. Itu

menjadi suatu kesaksian di hadapan sekularisasi radikal tentang kebenaran Ilahi dan tujuan akhir

umat manusia; sebuah saksi yang diberikan kepada semua umat beriman di dalam solidaritas

untuk melawan segala bentuk konflik dan pemisahan menuju keadilan dan persekutuan di antara

umat manusia.

14 Pontifical Council for Social Communication: “The Curch and Internet”, no.5,  
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_20020228_church-inte
rnet_en.html

13 Pontificium Consilium De Communicationibus Socialibus Pastoral Instruction: “Aetatis Novae”, no.6.

12 Pontificium Consilium De Communicationibus Socialibus Pastoral Instruction: “Aetatis Novae”, no.6.
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 Dalam lingkup komunikasi itu pula, Gereja diharapkan mampu membawa kehangatan

dan menggerakkan hati dalam memperkenalkan Kristus. Pewartaan yang membawa kehangatan

dan menggerakkan hati itu akan dapat menghadirkan Kristus yang tetap menyapa bagi semua

anggota Gereja. Peristiwa inkarnasi kini dihadirkan kembali di mana Yesus hadir dan menyapa

mereka yang berada dalam zaman modernitas, tak terkecuali bagi anggota Gereja yang masuk

dalam generasi net.

Generasi muda saat ini berkembang dalam arus globalisasi yang begitu kuat. Media juga

turut serta dalam mempengaruhi anak-anak zaman sekarang. Harus diakui bahwa generasi

sekarang sudah berubah, dengan kata lain, anak sekarang sudah hidup dalam dunia net. Saat ini,

Gereja juga sudah sangat terbuka terhadap media komunikasi modern untuk menyapa anak-anak

zaman sekarang. Peluang inilah yang kemudian diambil Gereja dalam mewartakan Yesus. Oleh

karena itu, bentuk sapaan Gereja saat ini tidak lagi hanya blusukan dalam dunia real (perjumpaan

fisik) tetapi sampai pada blusukan dalam dunia maya dalam suatu gerakan bersama sebagai

Gereja Sinodal.

Media sosial menjadi ‘ladang baru’

Kebutuhan hidup zaman sekarang bertambah menjadi sandang, papan, pangan dan kuota.

Hal ini mengingat akan kemajuan zaman yang semakin maju dalam hal teknologi. Media sosial

dan kaum muda seakan ‘berjalan bersama’ dalam dinamika hidup. Kaum muda zaman sekarang

‘tidak dapat hidup’ tanpa gadget mereka. Namun, perlu menjadi perhatian agar penggunaan

media sosial tidak disalahgunakan.

Gereja melihat laju perkembangan zaman saat ini dari berbagai sudut pandang. Dalam hal

berpastoral pendampingan kaum muda misalnya, dewasa ini pendampingan pastoral kaum muda

memerlukan strategi baru agar relevan dengan kemajuan zaman ini. Berbagai media sosial yang

tersedia menjadi ‘ladang baru’ bagi pendampingan pastoral kaum muda. Ini dikarenakan

dinamika kaum muda yang erat dengan dunia digital. Pemanfaatan teknologi dan media sosial

menjadi langkah yang baik sebagai pendekatan dengan kaum muda. Bentuk keterbukaan Gereja

dengan dunia digital merupakan langkah baik untuk menyambut kemajuan zaman yang semakin

berkembang. Selain itu, Gereja juga perlu mempersiapkan generasi penerusnya yakni Gereja
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Muda (kaum muda Katolik) untuk mengembangkan evangelisasi Gereja di dunia online. Atas

dasar itu, Webinar Pasca Sarjana kali ini memfokuskan perhatian pada sinodalitas kaum muda

dalam dunia digital. Bagaimana memaknai sinodalitas bagi kaum muda di era digital

ini? Berangkat dari latar belakang kegiatan tersebut, maka kami merumuskan tujuan kegiatan

webinar ini yakni, agar melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa/i dapat memahami sejarah

dan inti gerakan Sinodal dalam Gereja Katolik, secara khusus bagi kaum muda di era digital,

serta dapat menanggapinya dalam tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Oleh karena itu,

tema yang diangkat pada webinar Magister Filsafat Keilahian pada bulan November ini adalah:

“Memaknai Teologi Sinodalitas bagi Kaum Muda di Era Digital.”

2. Jenis Kegiatan        : Webinar Magister Filsafat Keilahian Universitas Sanata Dharma

3. Hari/Tanggal            : Selasa, 22 November 2022 

4. Pukul                       : 16.00 WIB s.d Selesai

5. Aplikasi                   : Zoom broadcast ke Youtube dengan platform live streaming

Youtube Channel “Theotalk”

6. Host                     : Clementius Anselmus Loba

7. Moderator                : Jakobus Aditya Christie Manggala

8. Penanggap                : Tiro Angelo Daenuwy

9. Narasumber               : - Rm. Kristoforus Rhesa Alem Pramudita, Pr

- Finsensius Yuli Purnama

10. Susunan acara 

Waktu Kegiatan Keterangan Penanggungjawab

15.30-15.50 Open gate ZoomMeet MC menyapa MC | Div. Acara

15.50-16.00 Pengantar MC MC | Div. Acara

16.00-16.05 Doa Pembuka Petugas

16.05-16.15 Pembacaan CV Moderator

oleh MC

MC memberikan pada

Moderator

MC | Div. Acara
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16.15-16.20 Pembacaan CV

Narasumber oleh

Moderator

Moderator

16.30-17.00 Sesi I Pemaparan materi Narasumber

17.00-17.10 Kesimpulan sesi pertama Moderator menyimpulkan Moderator

17.15-17-45 Sesi II Pemaparan materi Narasumber

17.45-17.55 Kesimpulan sesi kedua Moderator menyimpulkan Moderator

18.00-18.15 Termin I 2-3 penanggap Moderator

Narasumber

18.15-18.30 Menjawab pertanyaan Narasumber

18.30-18.45 Termin II 1-2 penanggap (waktu

fleksibel)

Moderator

Narasumber

18.45-19.00 Menjawab pertanyaan Narasumber

19.00-19.05 Closing statement Moderator

19.05-19.10 Penutup dan Doa Closing dr MC MC
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