


ABSTRAK 

 

 Pembahasan tentang konsep gereja Diaspora dan pemihakan terhadap kaum dina 
merupakan pembahasan yang diankat berdasarkan pemikiran Romo Mangun mengenai 
system pelayanan gereja yang tertuang dalam bukunya yang berjudul Gereja Diaspora. 
Melalui konsep gereja dispora ini Romo Mangun mencoba memberikan suatu alternatife baru 
dalam perkembangan kehidupan pelayanan gereja kepada umat untuk melengkapi system 
kehidupan menggereja yang selama ini telah ada dan dilaksanakan, yaitu dengan pemihakan 
gereja terhadap kaum dina miskin, Gereja diaspora sebagai gereja kategorial memberikan 
pendampingan dan pelayanan pada umat sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa dibatasi oleh 
dimana umat berada dan menjadi anggota suatu paroki, serta menempatkan kaum dina 
sebagai focus utamanya.Konsep ini keberadaannya juga dianggap sebagai pengisi 
kekosongan dari teologi pemerdekaan yang khas Indonesia karena dalam konsep ini 
mempunyai tujuan yang hamper sama dengan teologi pemerdekaan yaitu untuk mengangkat 
kaum dina miskin dari kehidupan yang kurang layak bagi manusia yang bermartabat dan 
memiliki citra Allah, sehingga dalam konsep gereja diaspora meskipun secar tidak langsung 
Romo Mangun menekankan sikap dan pemihakannya pada kaum dina yang sangat menyita 
pikiran dan waktunya. 

 Pemihakan kaum dina ini dapat dilakukan melalui berbagai macam bentuk, baik 
dalam bidang agama, pendidikan maupun social melalui lembaga-lembaga formal maupun 
informal, serta tanpa memandang perbedaan ras, suku, golongan dan agama serta status 
sosialnya, karena umat manusia dihadapan Tuhannya mempunyai derajat dan kedudukan 
yang sama. 

 Konsep gereja diaspora yang dimunculkan oleh Romo Mangun ini untuk melengkapi 
pelayanan gereja yang diberikan pada umat untuk mewujudkan amanat konsili Vatikan II, 
bahwa gereja harus mampu beraggiornamento, menjadi gereja yang disesuaikan dengan 
zaman masa kini serta mampu menjadi gereja bagi kaum papa miskin yang dituju oleh warta 
gembira Yesus. 
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