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BAB IV 

TINJAUAN KRITIS DARI PERSPEKTIF KAIDAH KENCANA 

YESUS TERHADAP ETIKA GLOBAL MENURUT HANS KÜNG  

4. 1. Pendahuluan 

Setelah memaparkan prinsip dan konteks masing-masing konsep Etika, yaitu Kaidah 

Kencana Yesus pada Bab II dan Etika Global Hans Küng pada Bab III, tak adil tampaknya jika 

penulis harus mempersempit konsep Etika Global Hans Küng menggunakan kacamata konsep 

Etika Yesus. Menurut penulis, konteks masyarakat di masa lalu tidak kompeten untuk dipakai 

sebagai alat peninjau bagi konteks di masa kini. Namun, tidak menutup kemungkinan terdapat 

keterkaitan yang erat di antara keduanya, sehingga penulis akan tetap mencoba untuk 

menganalisa secara kritis sesuai dengan pertanyaan penelitian yang diajukan. Lebih luas lagi 

namun masih dalam kerangka yang sama, penulis akan memaparkan adanya hubungan yang kuat 

bahkan secara spesifik dapat dikatakan saling memberi kontribusi, antara Etika Yesus di masa 

silam dengan Etika Global Hans Küng di masa kini. 

4. 1. 1. Konteks Kaidah Kencana Yesus dan konteks Etika Global Hans Küng 

Kaidah Kencana Yesus yang ditonjolkan dalam Lukas adalah suatu sikap etis Yesus. 

Sikap etis ini adalah hasil dari refleksi spiritual akan Kerajaan Allah, dan dinyatakan dalam 

tindakan persahabatan yang universal pada semua orang, serta mewujudkan nilai-nilai 

perdamaian bagi konteks masyarakat yang lebih luas meski dalam masa penjajahan Roma di 

Palestina pada abad-abad pertama. Kaidah Kencana Yesus tidak lepas dari konteks komunitas 
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mula-mula yang masih terdapat kolonialisme antar daerah, perbudakan, budaya patriarki, dan 

hukum-hukum agama Yahudi yang menjadi budaya umum pada saat itu. 

Konteks munculnya Etika Global Hans Küng adalah pada abad ke 19, di mana dunia 

menjadi lebih kompleks. Dunia yang kompleks ini telah terlibat pada arus global dalam segala 

bidang kehidupan manusia, yakni politik, ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 

Batas-batas antar negara pada tahap ini semakin menipis, setiap orang dapat berjumpa tanpa 

harus bermasalah dengan jarak, ruang, dan waktu. Konteks Etika Global mengangkat masalah-

masalah konkret terkait dengan egoisme, konsumerisme, kapitalisme, individualisme, 

etnosentrisme, fanatisme agama, dan hedonisme. 

Dengan pemaparan ulang secara ringkas mengenai konteks munculnya dua konsep etika 

ini, maka penulis akan menggunakan pengetahuan ini untuk meninjau secara kritis hubungan dan 

motivasi  Etika Global Hans Küng dan Kaidah Kencana Yesus. 

 

4. 1. 2. Etika Global Hans Küng ditinjau secara kritis dari Kaidah Kencana Yesus 

Pada tahap ini, penulis akan melakukan tinjauan kritis terhadap Etika Global Hans Küng. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan, tinjauan ini akan dilakukan dengan menggunakan kacamata 

(perspektif) Kaidah Kencana Yesus. Memahami Etika Global Hans Küng dari kaca mata Kaidah 

Kencana Yesus, maka penulis menemukan beberapa hal sebagai berikut: (a.) Etika Global Hans 

Küng membawa pesan-pesan etis (demi kepentingan sosio-antropologis) yang sama dengan 

Kaidah Kencana Yesus, meski ke dua konsep etika ini muncul dalam konteks yang berbeda; (b.) 

Etika Global Hans Küng secara teori tidak menonjolkan konsep ke-Tuhan-an (teologis), 

sementara di Kaidah Kencana Yesus erat hubungannya dengan spiritualitas Kerajaan Allah. 
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Meski muncul melalui konflik sosial di konteks yang berbeda, Etika Global Hans Küng dan 

Kaidah Kencana Yesus merupakan suatu acuan (pedoman) perilaku etis yang memiliki kesamaan 

ciri. Penulis menemukan bahwa baik Etika Global Hans Küng maupun Kaidah Kencana Yesus 

telah membawa pesan-pesan perdamaian yang sama, pemutusan diri dari rantai kekerasan, dan 

sebuah ajakan persahabatan untuk segala ciptaan di dunia, yaitu manusia, hewan dan alam. Oleh 

karena itulah, penulis memberi arsiran pada kesamaan motif yang bersifat sosial dan 

antropologis ini. Etika Global Hans Küng dan Kaidah Kencana Yesus telah memberi perhatian 

yang besar terhadap ketidak- adilan ekonomi, penindasan oleh sistem dan penguasa-penguasa 

yang tidak bertanggung-jawab, kekerasan pada wanita dan orang-orang di dalam perbedaan 

pakaian budaya maupun agama, serta memberikan dorongan bagi persabahatan antar semua 

ciptaan. Sifat sosial dan humanis ini ditonjolkan oleh Etika Global melalui petunjuk tak 

terbatalkan yang berbicara mengenai tindakan anti kekerasan dan penghormatan akan hidup, 

keadilan dalam bidang ekonomi, serta tolerasi dan pola hidup yang jujur.

140 Dengan tuntutan-tuntutan tersebut, Etika Global hendak mewujudkan kepentingan 

sosial yang global, yang dapat dirasakan manfaatnya oleh segala lapisan masyarakat di segala 

bidang. Sedangkan sifat antropologi dari Etika Global muncul lewat tuntutan fundamental yaitu 

bagaimana setiap manusia harus diperlakukan secara manusiawi141 dan pedoman yang paten 

mengenai pola kerjasama antara laki-laki dan perempuan di atas budaya penindasan dan 

diskriminasi. 142 Pada Kaidah Kencana Yesus, penulis melihat sisi sosial yang kuat lewat ajaran 

etis Yesus dalam Lukas 6: 31, yang merupakan konsep mengenai perilaku sosial seseorang 

terhadap orang lainnya. Kepentingan sosial ini merupakan pembelaan bagi orang-orang kecil 

                                                             
140 Küng, Yes, 17-21. 
141 Küng, Yes, 15. 
142 Küng, Yes, 23. 
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yang ditindas hak-hak kemanusiaannya, terkucilkan oleh karena status ekonomi, dan dianggap 

rendah akibat bekerja sebagai budak (Luk 4: 18-20). Kepentingan antropologis muncul ketika 

Yesus menentang diskriminasi terhadap orang dari latar belakang budaya yang berbeda dengan 

orang Yahudi, serta perlakuan Yesus terhadap wanita dan anak-anak. Bandingkan pula dengan 

paradigma Yesus terhadap kebudayaan Hari Sabat yang di berlakukan oleh orang Yahudi saat 

itu. Secara terang-terangan Yesus menolak kebudayaan (bahkan yang merupakan peraturan 

agama sekalipun) yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan (Luk 6: 6-11 ; 13: 10-17; 14: 1-6). 

Namun, kesamaan tindakan etis yang mengangkat tema-tema sosialis Etika Global Hans 

Küng dan Kaidah Kencana Yesus ini tidak menutupi perbedaan yang signifikan di antara 

keduanya. Penulis menemukan bahwa Etika Global tidak mencantumkan bahkan menghindari 

penyebutan kata Tuhan. Hans Küng menyadari pentingnya untuk tidak menggunakan simbol-

simbol teologis keagamaan tertentu yang membawa pada paradigma-paradigma yang tidak tepat 

mengenai Etika Global. Küng menjelaskan pentingnya menggunakan instrumen yang lebih 

mudah digunakan untuk berargumen namun sangat berakar pada nilai-nilai kemanusiaan.143 Oleh 

karena itu, Küng mengangkat tema Kaidah Kencana yang bersifat praktis dan realistis untuk 

konteks masa kini, serta dapat diterima oleh semua golongan masyarakat beragama (ber-Tuhan) 

atau tidak beragama (tidak ber-Tuhan). Berbeda dengan Etika Global Hans Küng, Kaidah 

Kencana Yesus malah merupakan tindakan etis yang muncul dari abstraksi hubungan manusia 

dengan Allah dan kerajaan-Nya. Hukum Kasih dan Kaidah Kencana Yesus tidak bisa dilepaskan 

dari konsep Kerajaan Allah yang dipahami oleh Yesus. Pekerjaan Yesus berpusat pada teologi 

ini, dimana Yesus sendiri merupakan pewarta Kerajaan Allah sekaligus sebagai isi dari 

                                                             
143 Küng dan Kuschel, Etik, 78. 
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pewartaan yang utuh dan penuh.144 Tindakan etis yang Yesus lakukan terhadap banyak orang 

pada masa itu merupakan refleksi atas ikatan kasih dan perdamaian yang Yesus rasakan dengan 

Allah yang disebut Bapa. Oleh karena itu, sesungguhnya dasar teologis ini jauh lebih mendalam 

dan menjadi abstraksi yang memotivasi kasih Yesus kepada sesamanya. Bahkan konsep 

“mengasihi musuh” (Luk. 6: 27-36) yang diajarkan Yesus berbicara jauh pada tingkat prinsip 

pengambilan keputusan yang mendalam. 

Hubungan yang bercirikan teologi inilah yang memberikan pemisah antara Etika Global 

Hans Küng dengan Kaidah Kencana Yesus. Penjelasan mengenai tinjauan kritis Etika Global 

Hans Küng oleh Kaidah Kencana Yesus dapat dipahami lewat diagram berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
144 St. Darmawijaya, Jiwa dan Semangat Perjanjian Baru  (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1992), 165. 

Kaidah Kencana Yesus 

· Teologis 

Etika Global Hans Küng 

· Sosiologi 

· Antropologi 

Keterangan Diagram IV. I. II : 

Etika Global yang berada pada lingkaran kecil memunculkan konsep-konsep dengan motif sosio-antropologis yang 
berada pada arsiran dalam lingkaran besar Kaidah Kencana Yesus. Sementara itu, motif teologis berada di luar 
perspektif Etika Global dan dimiliki secara konseptual oleh Kaidah Kencana Yesus. 
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4. 1. 3. Hubungan Etika Global menurut Hans Küng dengan Kaidah Kencana Yesus 

4. 1. 3. 1. Pola Saling Terkait  

Melalui pemaparan di atas, penulis hendak menambahkan sudut pandang lain mengenai 

hubungan antara Etika Global Hans Küng dan Kaidah Kencana Yesus. Hal ini dapat dipahami 

dalam kerangka hubungan yang penulis deskripsikan sebagai model keterkaitan. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa Etika Global yang diprakarsai oleh Hans Küng berada 

dalam suatu wawasan seorang teolog Katolik. Dengan latar belakang pendidikan dan pekerjaan 

tersebut, maka Küng nampaknya terinspirasi dengan kuat oleh nilai-nilai keagamaannya sendiri. 

Kaidah Kencana Yesus sebenarnya adalah salah satu sumber kuat untuk mengusung ide-ide 

Etika Global. Nilai-nilai universal seperti kasih, keadilan, kepedulian, dan persahabatan yang 

terkait dalam Etika Yesus ini diangkat bersama dengan etika agama-agama lain. Namun, Küng 

fokus pada nilai-nilai yang menjunjung keluhuran kemanusiaan dan kemudian nilai tersebut 

dikemas khusus untuk menghadapi konteks masa kini yang lebih global, kompleks, dan 

majemuk. 

Meski demikian, menurut penulis, Küng sendiri tidak berusaha menonjolkan latar-

belakang pribadinya sebagai seorang Katolik. Ia malah terkesan tidak memihak pada agama 

tertentu, tapi berkonsentrasi penuh pada nilai-nilai bersama yang dapat dijadikan dasar minimum 

bagi perwujudan Etika Global. Ditinjau dari tujuan (motif)-nya, Kaidah Kencana Yesus seperti 

yang dijelaskan di atas, erat berkaitan dengan konsep Kerajaan Allah (teologis) yang penuh 

dengan kasih, sedangkan Etika Global mengajukan dirinya sebagai langkah awal untuk 
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mewujudkan perdamaian dunia secara umum. Ditinjau dari esensinya, Kaidah Kencana Yesus 

dapat terwujud melalui pemahaman dan hubungan yang erat dengan Allah, sedangkan Etika 

Global mengutamakan kesadaran akan manusia sebagai manusia yang sejati. Penulis setuju 

perbedaan yang mencolok antara konteks munculnya Kaidah Kencana Yesus dengan konteks 

Etika Global Hans Küng dapat dipandang sebagai kekayaan akan konsep keberagaman. Namun, 

perbedaan semacam itu tidak dapat menghilangkan arsiran keterkaitan yang sama-sama diangkat 

oleh kedua konsep etika ini. Meski berangkat dari dua titik yang berbeda, Etika Global dari 

realita masa kini, dan Kaidah Kencana Yesus dari konsep Kerajaan Allah, namun berjalan pada 

tujuan yang sama yaitu sebuah perjuangan untuk merubah dunia ke arah yang lebih baik dan 

lebih damai.  

 

4. 1. 3. 2. Pola Saling Melengkapi  

Model kedua yang penulis angkat sebagai pola hubungan antara Etika Global Hans Küng 

dengan Kaidah Kencana Yesus adalah model melengkapi atau memperkaya. Hal ini harus 

menjadi perhatian bagi pembaca, karena pada penjelasan inilah kedua konsep etika ini menjadi 

konkret dan siap diolah menjadi lebih kontekstual dan ‘mendarat’ pada realitas kehidupan 

manusia.  

Menurut penulis, manusia merupakan makhluk yang terus berproses dan belajar dari 

masa ke masa. Manusia harus mengaktualisasikan dirinya pada kondisi masa kini, di tempat ini. 

Oleh karena itu, ia akan menjadikan hal-hal di masa lampau sebagai pelajaran yang direfleksikan 

pada masa kini dan konteks di sini. Demikian pulalah, manusia mengintrepetasikan Kaidah 

Kencana Yesus yang merupakan ajaran tradisional dari konteks lampau yang jauh berbeda 
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dengan konteks kini.145 Kaidah Kencana Yesus, seperti yang telah dijelaskan pada bab II adalah 

suatu ajakan bagi para penguasa Rowami, pemuka agama Yahudi, maupun rakyat biasa untuk 

hidup dalam tatanan komunitas Palestina yang lebih adil, penuh dengan hormat, dan kasih. 

Serupa tapi tidak sama dengan ini, di masa kini, masyarakat diperkenalkan dengan Etika Global 

Hans Küng yang perduli akan tatanan global berkeadilan dan damai. Etika Global Hans Küng  

juga membawa pesan-pesan khusus yang bertujuan untuk memelihara kelestarian lingkungan, 

kepedulian terhadap habitat dan kelangsungan hidup hewan serta tumbuhan. Sementara itu, 

Kaidah Kencana Yesus tidak menyebutkan pengajaran yang berkaitan dengan lingkungan hidup. 

Dengan mengerti Etika Global Hans Küng, sebuah komunitas khususnya komunitas 

Kristen, ditantang untuk merefleksikan diri pada permasalahan global kini dimana kondisi dunia 

makin kompleks, plural, dan terikat pada sistem-sistem yang berkuasa secara global. Etika 

Global menjawab panggilan untuk merefleksikan diri di tengah konteks yang baru, Etika Global 

melengkapi Kaidah Kencana. Demikian juga sebaliknya, ketika humanisme Etik Global dirasa 

terlalu abstrak untuk diterapkan, maka konsep “kasih” dan pengampunan dalam Kaidah Kencana 

Yesus memperkaya dan melengkapi usaha-usaha untuk mewujudkan kedamaian bagi bumi ini.  

 

4. 2. Etika Global sebagai langkah awal berdialog antar umat beragama di Indonesia 

                                                             
145 Menurut Albert Schweitzer, Yohannes Weiss, K. F. Proost, Yesus merencanakan sebuah etika dengan tuntutan-
tuntutan yang istimewa beratnya, yang harus berlaku untuk jangka waktu yang pendek, yakni masa, yang masih 
memisahkan Dia dan murid-muridNya dari Kerajaan Allah yang datang dengan pesatnya. Oleh karena itu, etika ini 
oleh Schweitzer dinamakan “etika-interim” karena ini tak berlaku bagi setiap orang dan hanya berlaku bagi 
sekumpulan orang di dalam masa “interim”, yaitu “masa-antara” yang masih harus berlaku sampai Kerajaan itu 
datang. Dengan demikian, menurut mereka, etika “khotbah di bukit” itu sekarang sudah tidak berlaku lagi karena 
pengikut-pengikut Kristus masa kini harus menyelaraskan diri dengan suatu sejarah dunia yang telah berubah. 
Verkyul, Khotbah di Bukit (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1976), 143-144. 
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Negara kesatuan Republik Indonesia secara geografis memiliki beribu-ribu pulau, dengan 

berbagai macam suku, kebudayaan, bahasa daerah dan adat-istiadat. Berdasarkan kondisi 

semacam ini, Indonesia menjadi negara yang unik, namun juga rawan konflik. Kemajemukan 

yang menjadi ciri dari negara Indonesia sering kali menjadi alasan terjadinya perselisihan dan 

perang. Hal ini dapat kita perhatikan lewat konflik yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, 

seperti Poso, Sampit, dan Ambon. Persoalannya adalah masyarakat Indonesia seringkali 

berinteraksi dalam prasangka dan kesalah-pahaman yang berujung pada konflik dan 

kekerasan.146 Masyarakat Indonesia kurang menyadari, mensyukuri, dan memberdayakan 

keragaman budaya yang dimilikinya. Namun, cita-cita mengenai penghormatan dan 

pemberdayaan terhadap keragaman budaya ini, tidak dapat dilakukan tanpa adanya pemahaman 

akan budaya-budaya itu sendiri. Menurut penulis, cara untuk memahaminya adalah dengan 

mengenal dan mempelajari. Hal yang sederhana ini dapat dilakukan lewat dialog. Masyarakat 

yang berdialog idealnya sudah dibekali dengan pemahaman etis dalam berdialog. Menurut 

penulis, pemahaman etis yang tepat sebagai langkah awal berdialog dalam konteks Indonesia 

adalah pemahaman mengenai Etika Global. Namun, menyadari keberagaman budaya lokal yang 

ada di Indonesia, Etika Global harus dikembangkan sehingga menjadi relevan dengan konteks 

pluralitas semacam ini. Etika Global yang ingin dikontekstualisasikan di Indonesia harus 

bekerjasama dengan kebudayaan-kebudayaan yang hadir dan juga menjadi panutan norma rakyat 

Indonesia. 

Sebagaimana yang diutarakan Küng, Etika Global merupakan tempat bagi agama-agama 

yang berkomitmen untuk menjawab tantangan-tantangan kemanusiaan masa kini. Etika Global 

adalah esensi dari dialog bagi setiap wanita atau pria yang mengikrarkan diri pada pesan yang 

                                                             
146 Mega Hidayati, Jurang di antara Kita – Tentang Keterbatasan Manusia dan Problema Dialog dalam 
Masyarakat Multikultur (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2008, 24-26. 
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utuh di masing-masing agamanya dan bekerja sama untuk menjadi agen perdamaian dan 

keadilan. Penulis mengusulkan pola hubungan antar agama yang dilandasi oleh Etik Global akan 

berkaitan dengan dua hal. Yang pertama adalah mencari persamaan, dan yang kedua adalah 

menghormati perbedaan. Di dalam pengertian ini, tiap agama dapat bergabung dan berdialog 

oleh karena sama-sama menghadapi persoalan kemiskinan, ketidak-adilan, diskriminasi, dan 

masalah lingkungan hidup yang sama. Segala perbedaan yang ada dijadikan topik dalam 

berdialog, bukan untuk dihindari. Perbedaan bukan menjadi penghalang untuk mewujudkan 

kondisi dunia yang lebih baik. Dengan asumsi tersebut, dialog yang ada menjadi lebih hidup, 

menjunjung tinggi nilai perbedaan, menghormati, dan menghargai kemajemukan. Dialog akan 

berhasil dan berguna jika diantara pihak yang berdialog memenuhi karakteristik-karakteristik 

yang positif. Karakteristik yang penulis maksud adalah nilai keterbukaan terhadap perbedaan, 

bersikap kritis bagi diri sendiri maupun partner dialog, adanya kesediaan untuk saling mendengar 

dan mengemukakan pendapat secara seimbang.147 Dialog yang berdaya guna idealnya telah 

menghasilkan kesadaran baru tentang konsep-konsep dan mengarahkan diri pada kerja sama 

untuk memecahkan suatu persoalan melalui konsep-konsep tersebut. Karakteristik dialog yang 

positif dapat menunjang keberhasilan pencapaian kesepakatan mengenai Etika Global atau 

wacana aktual yang dibahas dalam suatu pertemuan dialog. 

Etika Global tentulah perlu dikembangkan lebih spesifik dan kontekstual lagi melalui 

dialog antar agama di Indonesia. Dengan cara demikian, Etik Global tidak hanya menjadi 

wacana, namun dapat memberi kontribusi yang signifikan bagi seluruh masyarakat. Sebagai 

salah satu contoh, Etika Global dapat dikembangkan sebagai modal bagi kepercayaan 

masyarakat kepada sistem perekonomian. Melalui dialog, peserta dialog akan mengerti 

pentingnya landasan etis, dalam hal ini Etika Global, dipakai sebagai pedoman pengiring 
                                                             
147 Th. Sumarta,dkk, Dialog: Kritik & Identitas Agama, (Yogyakarta: Institut DIAN, 2004), xxiii-xxv. 
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tindakan atau pengambilan keputusan dalam kegiatan perusahaan. Peserta dialog kembali ke 

perusahaan (organisasi) masing-masing dan terus mempraktekan nilai-nilai Etika Global yang 

adil, jujur, perduli lingkungan dan kemanusiaan sehingga dapat diduplikasi oleh rekan kerjanya 

yang lain. Idealnya, perusahaan (organisasi) tersebut membentuk pola kerja berlandaskan nilai-

nilai Etika Global dan menjadi teladan bagi perusahaan yang lain. Dengan setiap orang 

menerapkan Etika Global, semestinya, perekonomian dunia akan masuk pada tatanan yang adil, 

merata, dan memenuhi hak tiap manusia. Selanjutnya, sistem perekonomian yang bernilai etis 

idealnya akan meningkatkan tanggapan positif dan pola kerja yang berkeadilan bagi semua 

pihak. Kepercayaan terhadap sistem yang lebih baik ini akan terbentuk pada tiap individu dalam 

masyarakat dan dapat diberlakukan pada semua bidang kehidupan, termasuk: teknologi, budaya, 

agama, dan sosial.  

4. 3. Gereja-gereja di Indonesia dan Panggilannya dalam Era Globalisasi 

Gereja dalam era kini tidak harusnya sekedar menjalankan tugasnya sebagai institusi, 

namun juga menyadari esensinya sebagai sekelompak orang yang diutus dan dipanggil keluar 

dari kegelapan dan kekacauan menuju kepada pewartaan kasih Allah. Hal ini dilakukan dengan 

memperhatikan dengan seksama konteks sosial dan teologis. Tanpa memperhatikan konteks 

sosial, gereja-gereja di Indonesia hanya menjadi boneka penghibur, candu masyarakat, 

berkonsep secara abstrak, dan pada saatnya nanti, ia akan ditinggalkan oleh jemaatnya karena 

tidak mampu menjawab persoalan aktual, kini, dan disini. Dengan memperhatikan kenyataan-

kenyataan sosial yang terjadi, sembari itu gereja juga merefleksikan pesan-pesan teologis yang 

diyakini sebagai ajaran universal, dalam hal ini kaidah kencana dalam kitab suci. 

Misi gereja yang kontekstual baiknya melihat dan menghargai keberagaman, baik itu 

agama, budaya, dan status-status sosial. Oleh karena itu usaha yang dilakukan tidak hanya 
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berpedoman pada dogma juga aturan yang sifatnya kebaratan. Misi gereja di Indonesia harus 

bersentuhan langsung dengan realita dunia dimana para pengikutnya tinggal dan berinteraksi. 

Setiap orang, apapun agamanya secara global tenggelam dalam persoalan ekonomi, budaya, 

kemiskinan, dan ketidakadilan. Gereja mengambil tanggung jawab yang besar untuk menjadikan 

dirinya pelita di tengah-tengah persoalan global. Namun, gereja tidak dapat menjawab persoalan 

yang bersifat global ini sendirian, gereja harus bekerja sama dengan berbagai pihak, dan berbagai 

perwakilan agama mengenai masalah-masalah ini. Dialog akan mengawali jalannya proses 

pencarian  jawaban, dialog menjadi langkah awal setiap orang untuk melihat perbedaan, 

menurunkan ego serta gengsi diri, menghargai orang lain, dan mencintai perbedaan itu sendiri. 

Dialog ini tidak hanya melulu membahas soal eksistensi atau kulit belaka, tapi juga masalah 

esensi (isi) dan makna kehidupan. Dialog antar agama tidak hanya meributkan masalah kitab 

suci, bahasa, dan nyanyian, tetapi juga masalah lingkungan hidup, Hak Asasi Manusia (HAM), 

dan keadilan sosial. Keadilan yang dimaksudkan bukanlah keadilan yang berdiam hanya pada 

suku-suku atau kubu tertentu. Namun, keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang merupakan 

hak dari semua ciptaan secara utuh dan mengglobal. 

Disamping itu, gereja tidak hanya berkoar-koar di luar, ia juga harus dengan semangat 

dan kepedulian mensukseskan keadilan sosial. Sebagai contoh, kemiskinan yang selau menjadi 

pembicaraan hampir setiap kalangan. Gereja sangat perlu melakukan suatu analisis situasi yang 

objektif dan kritis mengenai kemiskinan. Menurut penulis, kemiskinan adalah tandanya 

minimnya tingkat spiritualitas manusia. Kemiskinan adalah tanda keegoisan, keserakahan, 

ketidakpedulian, dan awal dari kehancuran sebuah negara.  Di ranah inilah, gereja turut memiliki 

tanggung jawab yang besar sebagai tempat dimana spiritualitas orang-orang Kristen ditempa. 
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Gereja harus bermawas diri, karena gereja dapat menjadi peluang sekaligus ancaman yang 

mempengaruhi ukuran kesejahteraan setiap bangsa. 

Kritik bagi gereja-gereja di Indonesia saat ini adalah untuk lebih memahami kembali 

maksud dari panggilannya di tengah-tengah dunia, terutama dalam konteksnya di Negara 

Indonesia. Gereja tidak selayaknya hanya sibuk membangun gedung, dan meningkatkan 

kuantitas warga jemaatnya, tanpa memberi empati kepada orang-orang miskin yang tiap hari 

Minggu berdoa dan berharap belas kasih Tuhan datang kepada mereka. Gereja harusnya lebih 

peka kepada krisis ekologi dan mengusahakan perbaikan alam. Gereja harusnya menegaskan 

etika-etika yang melindungi hak-hak ciptaan Tuhan. Gereja hanya mempunyai masa depan 

apabila ia dapat memancarkan kebaikan, belaskasihan, dan kebesaran hati Ilahi secara 

meyakinkan ke dalam masyarakat.148 Menurut penulis, gereja sering kali mengambil jalan pintas 

bagi persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah keberadaanya. Pemberian bantuan 

diakonia atau sembako diberikan jika menjelang Hari Paskah atau Peayaan Natal. Tidak jarang, 

jika musibah telah terjadi, gereja dengan tergesa-gesa bertindak. Gereja harusnya membekali 

masyarakat atau paling tidak warga jemaatnya dengan pelatihan yang sifatnya berkelanjutan. 

Pelatihan tersebut diharapkan bisa mengembangkan minat dan bakat Sumber Daya Manusia 

(SDM) dalam atau luar gereja, agar nantinya SDM tersebut tidak bergantung pada makanan atau 

sumbangan yang diberikan gereja, tetapi ia sendiri bisa memberdayakan dirinya, mencukupkan 

kebutuhannya, dan merasakan damai sejahtera Tuhan lewat fasilitas yang diberikan oleh gereja-

gereja yang kontekstual, yang menyadari panggilanNya secara utuh di dunia ini. 

Dalam kerangka inilah, penulis menawarkan Etika Global sebagai kelengkapan dari 

Kaidah Kencana Yesus untuk tidak sekedar menjadi wacana, tetapi juga sebagai langkah awal 

                                                             
148 Suseno, Franz Magnis. “Keagamaan Masa Depan” dalam Spiritualitas Agama-agama untuk keadilan dan 
Perdamaian, (Yogyakarta: Institut Dian, 2011), 62. 
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untuk menjawab tantangan-tantangan global. Etika Global menawarkan sebuah tindakan yang 

juga sangat kristiani, berkaitan tentang pembebasan, persahabatan, kepedulian, dan cinta kasih. 

Gereja yang mengerti makna dari Kaidah Kencana Yesus, pasti merupakan gereja yang terpacu 

untuk terus memperbarui diri dalam konteks kekinian. Gereja ini akan belajar banyak untuk 

membawa dampak positif bagi masyarakat global, terlibat pada segala bidang kehidupan, 

menyentuh kebutuhan masyarakat, dan mempermuliakan Tuhan. Bahkan sesungguhnya, gereja 

yang telah melaksanakan pesan Kaidah Kencana Yesus dengan tepat adalah gereja yang sudah 

bahkan telah melampaui Etika Global Hans Küng, mengingat bahwa makna Kaidah Kencana 

Yesus jauh lebih mendalam daripada Etika Global. Sehingga, dapat dikatakan bahwa gereja yang 

sungguh-sungguh melakukan Kaidah Kencana Yesus inilah yang siap untuk masuk ke dalam 

tatanan global, siap menghadapi segala kemungkinan, dan siap untuk merefleksikan Kerajaan 

Allah di tengah-tengah dunia di mana Gereja bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus 

dan berproses menjadi lebih baik. 

4. 4. Perdamaian adalah Penggerak Utama 

 Perdamaian adalah faktor utama yang mendorong perilaku etis yang global. Menurut 

penulis, segala usaha yang dilakukan manusia dalam hidupnya harusnya dilakukan dalam 

kerangka perwujudan perdamaian. Perdamaian adalah misi umat manusia sebagaimana 

perdamaian itu menjadi hak semua ciptaan Allah. Perdamaian yang hendak diraih oleh manusia 

di masa kini adalah perdamaian yang konkret di ranah afektif, kognitif, maupun psikomotorik 

manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan usaha yang keras oleh setiap individu yang menginginkan 

kedamaian ada di lingkungannya. Glen Stassen dan David Gushee mengusulkan 10 praktek 

menciptakan perdamaian yang adil yang dapat dilakukan manusia sebagai bagian dari kelompok, 

pemerintahan, maupun individu dalam suatu komunitas: (1) Mendukung aksi langsung non-
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kekerasan; (2) Mengambil inisiatif untuk berdamai dan mengurangi ancaman; (3) Menggunakan 

cara penyelesaian konflik yang kooperatif; (4) Mengakui tanggung jawab atas konflik dan 

ketidakadilan, serta mencari pertobatan dan pengampunan; (5) Memajukan demokrasi, Hak 

Asasi Manusia (HAM), dan kebebasan beragama; (6) Mengembangkan ekonomi yang adil; (7) 

Bekerja bersama berbagai kekuatan kooperatif yang sedang muncul dalam sistem internasional; 

(8) Memperkuat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berbagai organisasi internasional; (9) 

Mengurangi senjata-senjata ofensif dan perdagangan senjata; dan (10) Mendorong berbagai 

kelompok pencipta perdamaian. 149 

 Secara spesifik, tidak seorang pun bisa menjadi orang Kristen jika dia tidak menjadi 

pembawa damai.150 Meski demikian, sering kali orang Kristen menggunakan nama Allah sebagai 

dalih penciptaan kedamaian, padahal, tindakan yang dilakukannya adalah perbuatan kasar dan 

tidak manusiawi. Hal ini disebut Nouwen sebagai tragedi spiritual yang besar. 

 Dalam kerangka yang sama, para pengikut Kristus hendaknya menerapkan ajaran-ajaran 

agamanya, dalam rangka perwujudan perdamaian. Kasih dan pengetahuan yang mendalam 

mengenainya menjadi kekuatan untuk mejadi pelaku-pelaku perdamaian.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
149 Glen Stassen & David Gushee, Etika Kerajaan : Mengikut Yesus dalam Konteks Masa Kini, (Surabaya: Penerbit 
Momentum, 2008), 205-210. 
150 Henri Nouwen, The Road to Peace – Karya untuk Perdamaian dan Keadilan, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 
2004), 56. 
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4. 5. Kesimpulan  

 Etika Global Hans Küng ditinjau dari Kaidah Kencana Yesus adalah sebuah harapan baru 

akan terwujudnya perdamaian di bumi ini dan saat ini. Etika Global menerima kontribusi 

langsung dari Kaidah Kencana Yesus, sehingga sebagai orang yang mengenal Yesus Kristus 

pastilah terpanggil untuk menjawab tantangan kini dan disini. 

Perbedaan konteks dan motif antara Etika Global dan Kaidah Kencana Yesus dapat 

dipandang sebagai informasi yang memperkaya pemahaman kita mengenai nilai-nilai etis yang 

sudah ada sejak dari abad mula-mula. Etika Global dan Kaidah Kencana Yesus dapat saling 

melengkapi kekurangan dengan kelebihan yang dimilikinya. Etika Global dengan pedoman 

mengenai kepedulian akan kelangsungan lingkungan hidup yang tidak ada pada Kaidah Kencana 

Yesus. Konsep kasih, bela rasa, dan pengampunan yang merupakan nilai-nilai mendasar dalam 

Kaidah Kencana Yesus juga menjadi pedoman tambahan terhadap perilaku berlandaskan 

kemanusiaan pada Etika Global. 

 Etika Global Hans Küng tidak akan berkembang dengan baik di Indonesia jika tidak 

bekerja-sama dengan budaya-budaya lokal. Mengingat bahwa norma yang dianut oleh 

masyarakat Indonesia tidak lepas dari budaya-budaya lokal, maka Etika Global hendaknya kritis 

diri dan bertransformasi di tengah-tengah kondisi semacam ini. 

 Kaidah Kencana Yesus adalah dorongan yang kuat bagi umat Kristen untuk mengambil 

langkah etis baru, memilih untuk mempraktekkan Etika Global dalam segala aspek kehidupan 

bermasyarakat. Etika Global bagi orang Kristen di masa kini adalah pengingat bahwa dunia 

tempat kita tinggal membutuhkan kasih dan kepedulian kita. Menurut penulis, dengan 

mempraktekkan Etika Global, setiap orang, terutama orang Kristen sedang memenuhi tujuan 

penciptaan dunia, yaitu saling melengkapi, menjaga, dan mencintai antar semua makhluk hidup. 


