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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Memasuki abad ini, fakta mengenai konflik, peperangan, diskriminasi dan 

ketidak-damaian masih menjadi isu utama yang di bicarakan oleh berbagai macam pihak. 

Fakta ini dibahas, diperdebatkan, dan didengungkan oleh kelompok-kelompok dalam 

masyarakat, baik itu pemerintah, aktifis sosial, pemuka agama, bahkan kaum miskin dan 

orang-orang yang bahkan minim pendidikan secara formal. Perbincangan ini terjadi 

karena dampak dari konflik dirasakan oleh hampir seluruh ciptaan, dalam hal ini 

manusia, hewan, dan tumbuhan. Demikianlah globalisasi mengambil peran dalam 

kehidupan kita. Kita di dorong untuk masuk kedalam tatanan global yang tidak dipahami 

sepenuhnya oleh siapapun, tetapi yang dampaknya dapat dirasakan oleh bumi dan seluruh 

penghuninya. Globalisasi merupakan fenomena “di sini”, yang mempengaruhi aspek-

aspek kehidupan manusia yang intim dan pribadi.1 Demikianlah konflik, peperangan, dan 

kekerasan yang muncul dengan berbagai macam bentuk, merugikan, menyedihkan, dan 

sejauh ini hanya menambah penderitaan bagi semua ciptaan yang tinggal di bumi. Dalam 

dua Perang Dunia kira-kira 600 juta manusia tewas,2 konflik Israel-Palestina yang belum 

terselesaikan3 walau sudah memakan banyak korban, diskriminasi rakyat Buraku 

                                                             
1 Anthony Giddens, Runaway World – Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita (Jakarta: PT Gramedia 
Pustaka Utama, 2001), 7. 
2 John Stott, Isu-isu Global Menantang Kepemimpinan Kristiani (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 1996), 
192. 
3 Trias Kuncahyono, Jerusalem – Kesucian, Konflik, dan Pengadilan Akhir (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), 
257. 
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Jepang,4 di Indonesia sendiri peristiwa konflik Ambon dimana orang-orang Islam 

berhadap-hadapan dengan orang-orang Kristen memakan kurban yang tidak sedikit,5 

ditambah lagi peristiwa penyiksaan dan perkosaan terhadap para Tenaga Kerja Indonesia 

di luar negri.6 Tidak jarang, peperangan dan kekerasan dilakukan atas nama agama. 

Namun, semua peperangan ini menyisakan kematian dan kehilangan, diskriminasi 

meninggalkan kehancuran dan kesedihan, kekerasan mengahadiahi umat ciptaan dengan 

luka, ketakutan, amarah, dendam, dan keterasingan. Sepanjang sejarah, situasi tanpa 

kedamaian ini menyiksa kehidupan, serta menodai makna dan keyakinan seseorang akan 

perdamaian, cinta, dan Tuhan. 

Dalam rangka ini, manusia mulai berfikir mengenai nilai dan etika. Etika yang 

berasal dari bahasa Yunani e;qoj,7 (ethos) berarti adat, kebiasaan, dan penerapan. 

Aristoteles memaparkan etika sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 

perbuatan atau tindakan manusia8. Dalam tradisi Katolik, etika telah menjadi cabang 

utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar 

dan penilaian moral.9 Kalangan Protestan memasukkan etika dalam bidang sistematika 

dimana etika menjadi erat kaitannya dengan dogmatika.10 Memang banyak diskusi dan 

teori dirancang serta dibangun mengenai etika. Namun dialog dan wacana etika saja, 

tidak akan cukup untuk menyelesaikan masalah-masalah global yang terjadi belakangan 

                                                             
4 Masao Takenaka, Nasi dan Allah (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996), 5. 
5 A. A. Yewangoe, Agama-agama dan Kerukunan (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), 101. 
6 http://nasional.kompas.com/read/2011/06/22/17411853/tki-saya-dijadikan-budak-seks 
7 Bible Works 
8 http://www.scribd.com/doc/8365104/PENGERTIAN-ETIKA 
9 http://id.wikipedia.org/wiki/Etika 
10 Verne H. Fletcher. Lihatlah Sang Manusia! – Suatu Pendekatan pada Etika Kristen Dasar. (Jakarta: BPK Gunung 
Mulia, 2007), 11. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Filsafat
http://id.wikipedia.org/wiki/Nilai
http://id.wikipedia.org/wiki/Moral
http://nasional.kompas.com/read/2011/06/22/17411853/tki-saya-dijadikan-budak-seks
http://www.scribd.com/doc/8365104/PENGERTIAN-ETIKA
http://id.wikipedia.org/wiki/Etika
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ini. Harus ada suatu landasan bagi langkah konkret yang bisa di jalani dan menjadi 

pedoman untuk setiap manusia pakai dalam hidup di dunia. 

Hans Küng yang adalah seorang Katolik menaruh perhatiannya pada bidang 

agama-agama dunia.11 Pada tahun 1992, Ia mengetik Naskah awal Etika Global, sebuah 

etika bersama yang real dan penting untuk dipakai dalam kehidupan manusia. Etika ini di 

anggap sebagai jembatan bagi sebuah ide yang sudah dikemukakan Küng, yakni 

pemahaman akan pergeseran paradigma di era post modern ini, dimana agama-agama 

harus mengkondisikan diri pada tatanan etis kemanusiaan.12 “Tidak ada kelangsungan 

hidup tanpa etika dunia. Tidak ada kedamaian dunia tanpa kedamaian antar agama. Tidak 

ada kedamaian antar agama tanpa dialog antar agama-agama.” menjadi ide dasar 

mengenai etika ini.13 Tahun 1993, mereka yang turut menggumuli kondisi dunia saat ini, 

6.500 orang dari setiap agama yang ada, telah bekerja dan menyusun Deklarasi Awal 

Menuju Etika Global.14 Deklarasi ini ditulis dengan harapan bahwa perubahan kesadaran 

yang seragam akan dapat terjadi berdasarkan nilai etis bersama semua manusia.15 Etika 

Global bermaksud untuk memberdayakan apa yang sudah lazim bagi agama-agama dunia 

saat ini, lepas dari segala perbedaan tingkah laku, nilai-nilai moral dan keyakinan dasar 

yang ada pada masing-masing tradisi.16 Hal-hal yang terkandung dalam Etika Global itu 

sendiri merupakan nilai yang mengikat, menjaga sebuah konsensus, kritis diri, berpijak 

                                                             
11 Alfred T. Hennelly, Liberation Theologies – The Global Pursuit of Justice (Mystic: Twenty-Third Publications, 
1997), 310. 
12 Joas Adiprasetya. Mencari Dasar Bersama – Etik Global dalam Kaitan Postmodernisme dan Pluralisme Agama 
(Jakarta: BPK Gunung Mulia bersama dengan UPI STT, 2002), 91-96. 
13 Hans Küng, Global Responsibility – In Search of a New World Ethic (New York: The Continuum Publishing 
Company, 1993), xv. 
14 Hans Küng dan Karl-Josef Kuschel, Etik Global (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999), xxxiii. 
15 Küng & Kuschel, Etik, xxxv. 
16 Küng & Kuschel, Etik, xxxii. 
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pada kenyataan, dipahami secara keseluruhan, dan mempunyai dasar agama.17 Prinsip-

prinsip Etika Global tercantum dalam empat pedoman yang paten, yakni: (1) Komitmen 

pada budaya tanpa kekerasan dan hormat pada kehidupan; (2) Komitmen pada budaya 

solidaritas dan tata ekonomi yang adil; (3) Komitmen pada budaya toleransi dan hidup 

yang tulus; dan (4) Komitmen pada budaya kesejajaran hak dan kerjasama antara laki-

laki dan perempuan.18 

Dalam memahami Etika Global, penting bagi penulis, untuk tidak hanya melihat 

konsep dasar kemanusiaan modern, tetapi juga memperhatikan agama-agama atau 

pengajaran etis untuk menemukan hikmat, dimana hal ini juga menjadi tujuan dari Etika 

Global.19 Di dalam setiap prinsipnya, Etika Global turut memunculkan keterlibatan tradisi 

agung agama-agama. Pemikiran di atas sejalan dengan yang dikatakan Clifford Geertz 

bahwa agama memberikan nilai dan memotivasi seseorang untuk menjalankan etika.20 

Berkaitan dengan itu, penulis berpendapat bahwa Etika Global mungkin untuk 

dijadikan landasan untuk berkomunikasi, berinteraksi dan hidup bersama bagi umat 

manusia secara umum, dan sebagai orang-orang Indonesia secara khusus. Bergerak 

menuju konteks masyarakat Indonesia, maka penulis menemukan sekelumit 

permasalahan yang juga di hadapi dalam konteks global, yakni kemiskinan, penindasan, 

perang, dan pertikaian. Etika Global cocok di terapkan dalam konteks Indonesia yang 

plural akan budaya dan agama. Kekuatan spiritual agama-agama Indonesia di dalam 

tradisinya ini, dapat menawarkan makna bagi perwujudan Etika Global. Oleh karena itu, 

                                                             
17 Küng & Kuschel, Etik, 72-75. 
18 Hans Küng, Yes to a Global Ethic (New York: Continuum, 1996), 17-25. 
19 Bin You, “Asian Theology and Global Ethic: A Reflection on Constructing Asian Theology in the Era of 
Globalization” Journal of Theologies and Cultures in Asia 3 (2004): 197. 
20 Daniel L. Pals, Seven Theories of Religion (New York: Oxford University Press, 1996), 244. 
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Etika Global akan penulis tinjau dari perspektif salah satu agama yaitu perspektif 

kekristenan, secara khusus berkaitan dengan Kaidah Kencana Yesus. 

Penulis berangkat dari kenyataan dalam konteks Indonesia yang turut menghadapi 

isu-isu global dan menjadikan Etika Global sebagai langkah awal dimana orang-orang 

Kristen menjadi bagian dari pelaku Etika Global. Dunia Kekristenan pun telah lama 

menggeluti persoalan kehidupan yang berkaitan dengan cara berhadapan, bersikap, dan 

memberikan penghargaan yang sama tingginya terhadap sesama ciptaan Allah, baik itu 

manusia, hewan, dan tumbuhan sebagai lingkungan hidup. Persoalan ini dibahas dalam 

bidang Etika Kristen dimana sumber-sumber keagamaan seperti Alkitab dan tulisan-

tulisan dalam sejarah Kekristenan ditafsir, di analisis dan pada akhirnya dijadikan sebagai 

dasar untuk bersikap etis. Yesus sebagai tokoh penting dalam Kekristenan dipakai 

sebagai kacamata untuk melihat Etika Global dalam nilai, fungsi, dan penerapannya. 

Perspektif yang akan digunakan adalah Kaidah Kencana Yesus yang terdapat dalam teks 

Perjanjian Baru, yang berbunyi demikian “Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya 

orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka.” (Lukas 6 : 31). 

Dengan ini, setiap orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus juga dapat mengerti dan 

melakukan Etika Global sebagaimana Yesus sendiri telah mengajarkan dan mungkin 

melakukannya.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka judul penelitian yang diusulkan oleh 

penulis adalah 

“Etika Global menurut Hans Küng ditinjau dari perspektif Kaidah Kencana Yesus”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Apa substansi pemikiran-pemikiran Etika Global menurut Hans Küng? 

2. Bagaimana tinjauan kritis dari perspektif Kaidah Kencana Yesus terhadap Etika Global 

menurut Hans Küng? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan substansi pemikiran-pemikiran Etika Global menurut Hans Küng. 

2. Melakukan tinjauan kritis dari perspektif Kaidah Kencana Yesus terhadap Etika Global 

menurut Hans Küng. 

 

1.4 Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah dengan melakukan studi pustaka. 

2. Sumber dan Tehnik Pengumpulan Data 

Dengan demikian, sumber data yang digunakan adalah dokumen, jurnal, buku yang 

dapat menjadi acuan penelitian dalam kaitannya dengan Etika Global dan Kitab Lukas. 

Tehnik yang digunakan adalah studi pustaka. 
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1.5 Signifikansi Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian pustaka ini hendaknya dapat memperkaya pemahaman penulis maupun 

pembaca dalam bidang Teologi Agama-agama, terkhususnya Etika Global. 

2. Manfaat Praktis 

Pada akhirnya, penelitian mengenai Etika Global ini nantinya dapat di pelajari, di 

kembangkan, bahkan di aplikasikan secara langsung dalam kehidupan umat beragama 

secara umum, dan umat beragama Kristen secara khusus demi terwujudnya perdamaian 

di masa kini. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

 Pencapaian hasil akhir dari penelitian ini akan dimulai dengan alur yang di deskripsikan 

dalam 5 bab, secara berurutan sebagai berikut:  

Pada bab 1 penulis memaparkan latar belakang permasalahan yang terjadi, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, serta langkah-langkah penelitian yang akan penulis lakukan. 

Pemaparan mengenai Kaidah Kencana Yesus di dalam konteks sosio-historisnya merupakan isi 

dari bab 2. Penulis akan memanfaatkan data-data penelitian yang terkait dengan Kaidah Kencana 

Yesus. 

Pada bab 3 penulis akan menganalisa konteks Etika Global menurut Hans Küng, prinsip-prinsip 

Etika Global itu sendiri, serta tradisi-tradisi keagamaan yang menyertainya. 

Bab 4 akan tinjauan kritis atas masalah-masalah yang di angkat oleh penulis, yakni bagaimana 

Etika Global menurut Hans Küng ditinjau dari perspektif Kaidah Kencana Yesus  

Pada bab 5, penulis akan memaparkan kesimpulan penelitian, serta saran-saran membangun yang 

dapat dipergunakan oleh berbagai pihak berkaitan dengan topik tulisan ini. 

 

 


