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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Pertama, sebuah konsep etika dibangun berdasarkan konteks atau realita pada masa 

tertentu. Untuk menjawab topik dari penelitian ini, yakni “Etika Global menurut Hans Küng 

ditinjau dari perspektif Kaidah Kencana Yesus”, maka memahami konteks tiap konsep etika 

adalah langkah awal untuk memulainya. Etika Yesus yang terwujud dalam Kaidah Kencana 

berbunyi, “Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga 

demikian kepada mereka.” (Lukas 6:31). Kaidah Kencana Yesus yang ditonjolkan oleh Lukas 

adalah suatu sikap etis Yesus yang merupakan hasil dari refleksi spiritual akan Kerajaan Allah, 

dan dinyatakan dalam tindakan persahabatan yang universal pada semua orang, serta 

mewujudkan nilai-nilai perdamaian di dalam konteks masyarakat Palestina pada masa penjajahan 

Roma. Sedangkan konteks dari Etika Global Hans Küng adalah realita masa kini, dimana 

kapitalisme, teknologi, industrialisasi bergerak tanpa batas dan menghilangkan nilai-nilai 

kemanusiaan. Realita ini telah mengglobal sehingga Küng mencetuskan Etika Global dengan 

tuntutan dasar bahwa setiap manusia harus diperlakukan secara manusiawi dan 4 pedoman yang 

paten yakni komitmen kepada budaya anti kekerasan dan penghormatan akan kehidupan, 

komitmen kepada budaya solidaritas dan keadilan ekonomi, komitmen kepada budaya toleransi 

dan kejujuran, dan komitmen kepada budaya persamaan hak dan kerja-sama antara laki-laki dan 

perempuan. 

Kedua, Etika Global Hans Küng ditinjau dari Kaidah Kencana Yesus adalah sebuah 

harapan baru akan terwujudnya perdamaian di bumi ini dan saat ini. Etika Global Hans Küng 
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ditinjau dari Kaidah Kencana Yesus memang berangkat dari dua titik (konteks) yang berbeda. 

Namun, menuju pada garis akhir yang sama yaitu bertujuan untuk mencapai peningkatan nilai 

kehidupan lewat nilai-nilai sosial dan antropologis. Nilai sosial yang angkat oleh keduanya 

adalah perhatian kedua konsep etika tersebut terhadap ketidak-adilan sosial, kekerasan, dan 

tindakan yang menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai antropologis yang diangkat 

keduanya adalah fokus kepada budaya (seperti patriarkhi, rasisme) yang mengekang, dilegitimasi 

oleh pihak tertentu, dan harus diubah agar tidak membawa pada hancurnya peradaban dan 

lingkungan hidup.  

Ketiga, Etika Global Hans Küng dan Kaidah Kencana Yesus merupakan konsep yang 

saling berkait dan melengkapi, khususnya bagi pengikut Kristus. Orang Kristen ditantang untuk 

tanggap terhadap persoalan yang aktual seperti ketidakadilan ekonomi, pengrusakan bumi, 

pemburuan hewan-hewan; sehingga orang Kristen diajak untuk bekerja sama dengan agama-

agama lain di dalam dialog agar persoalan tersebut dapat dicegah atau diatasi. Di samping itu, 

Kaidah Kencana Yesus membantu orang Kristen untuk memiliki prinsip yang mendalam 

mengenai kasih, bela rasa, pengampunan dan pengorbanan demi kepentingan sesama ciptaan 

Tuhan. 

5. 2. Saran 

5. 2. 1. Saran kepada Gereja 

Saran penulis ditujukan kepada gereja secara keseluruhan yakni pendeta, majelis, para 

pelayan, dan jemaat. Penulis akan mengunggunakan istilah ‘gereja’ untuk merangkum pribadi-

pribadi yang penulis maksudkan. 



78 
 

Pertama, gereja, di satu sisi, harus belajar banyak mengenai Yesus dan karyaNya di dunia 

Perjanjian Baru. Gereja harus memahami yang diimaninya sebagai pengikut Yesus Kristus. 

Gereja harus memperkaya diri dengan pengetahuan konteks, sejarah, dan budaya tempat Yesus 

hidup untuk memperdalam pengetahuannya mengenai Sang Pembebas itu sendiri. Di sisi lain, 

gereja harus memperhatikan kondisi masyarakat tempat gereja tinggal dan berkarya. Ia tidak 

mengasingkan diri dan menolak kenyataan-kenyataan pahit, konflik, dan tragedi yang terjadi. 

Gereja tidak menjadi candu yang menyejukkan mental pada hari minggu saja. Penulis 

menyarankan gereja untuk memperbaiki diri menjadi lebih bermakna, perduli, dan berusaha 

untuk menjadi jawaban atas masalah-masalah sosial yang hadir disekitanya. Gereja harus 

meneladani Yesus dengan berefleksi pada masa kini, sehingga gereja memberikan kontribusi 

bagi perwujudan perdamaian. Secara konkret, gereja tidak hanya pandai berkhotbah namun juga 

bertindak, membangun lapangan pekerjaan, mengadakan pelatihan dan kursus, memberdayakan 

dan memberikan kesempatan pada orang yang tidak mampu untuk belajar sesuatu, mengasihi 

dan berbagi dengan tulus. 

 Kedua, gereja di Indonesia harus membangun relasi dengan penganut agama-agama lain. 

Saran ini berkaitan erat dengan kaidah kencana di dalam Etika Global. Di dalam Etika Global, 

kerja-sama antar agama merupakan pendorong yang efektif untuk meminimalisir konflik dan 

kejahatan pada alam dan manusia. Gotong royong antar agama di Indonesia, menurut penulis 

lebih berdaya maksmimal untuk menyelesaikan konflik sosial dibandingkan dengan penyelesaian 

secara individu. Gereja hendaknya memulai dialog dan pertemuan dengan penganut agama lain 

untuk membahas kemungkinan adanya kerja sama yang berkelanjutan demi kebaikan masyarakat 

dan bangsa. 
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5. 2. 2 Saran kepada Institusi Akademik, Yayasan Sosial, Media Komunikasi, dan semua 

pihak yang perduli pada perdamaian 

Menjunjung tinggi nilai perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan bukan hanya merupakan 

beban yang ditempatkan pada lembaga keagamaan tertentu. Panggilan untuk mewujudkan 

kondisi masyarakat yang bernilai luhur adalah bagian dari tanggung jawab semua pihak. Oleh 

karena itu, institusi akademik, yayasan-yayasan sosial,dan media mengambil peran yang besar 

dalam tugas ini 

Saran penulis, institusi akademik harus mengembangkan sarana untuk berdialog secara 

terbuka, jujur, dan kritis yang tidak didominasi oleh kepentingan tertentu. Dialog di dalam 

institusi akademik idealnya dapat menghasilkan calon-calon pelaku dialog yang dapat 

meneruskan budaya dialog bahkan sampai pada ruang lingkup terkecil di luar institus akademik. 

Demikian juga Yayasan Sosial diharapkan menjadi fasilitator yang baik bagi seminar-seminar 

atau pertemuan-pertemuan yang menjadikan dialog sebagai unsur utama dalam upaya 

penyelesaian masalah-masalah sosial. Dialog yang dibangun harus mengajarkan para pelaku 

dialog untuk memperhatikan dan menghargai pendapat orang lain. Proses dan cara dalam 

berdialog harus berkualitas. Setelah itu, setiap pelaku dialog dapat mencari jalan untuk 

menjawab permasalahan-permasalahan sosial yang dialami bersama. 

Kepada orang-orang yang bekerja di Media Komunikasi masyarakat, penulis 

menyarankan suatu pedoman etis yang digunakan dalam seluruh kegiatan, baik itu pengumpulan 

informasi, penulisan data-data, wawancara, maupun penyebaran berita kepada masyarakat. 

Pedoman etis yang penulis maksudkan adalah Etika Global. Di dalam Etika Global, para pekerja 
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Media diharapkan jujur, adil, tidak menyudutkan pihak tertentu, menampilkan fakta secara netral 

dan berani mengungkapkan konsep-konsep perdamaian. 

Penulis menyarankan sebuah dialog yang tidak hanya terjadi pada forum akademik atau 

institusi formal, tetapi juga dapat dilakukan oleh semua orang di pertemuan-pertemuan informal. 

Dialog yang dilakukan ini tidak bertujuan untuk memenangkan pendapat pribadi dan 

menjatuhkan keyakinan orang lain, tetapi dengan tulus hati menemukan cara yang dapat 

digunakan bersama untuk mengatasi masalah-masalah aktual yang terjadi di masyarakat. 

5. 2. 3 Saran kepada Pemerintah Indonesia 

Penulis hendak memberikan saran kepada pemerintah Indonesia yang terlibat sebagai 

fasilitator atau penyelenggara dalam sebuah dialog. Pemerintah harus memberikan dukungan 

terhadap dialog mengenai Etika Global ataupun dialog antar pemeluk agama dengan cara: (1) 

Tidak memberikan penekanan terhadap pihak atau pandangan tertentu. Dengan kata lain, 

pemerintah tidak menggunakan wewenangnya untuk mengontrol dialog demi kepentingan salah 

satu kelompok atau oknum; (2) Membangun dialog yang berkontribusi bagi masyarakat, 

meningkatkan hubungan dan kerjasama antar-kelompok, menjunjung penghormatan terhadap 

tiap pribadi yang berdialog. 

 


