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BAB II

PANDANGAN MENGENAI UJARAN KEBENCIAN DAN MORAL KRISTIANI

2.1 Konsep Ujaran Kebencian

2.1.1 Definisi Ujaran Kebencian

Kata “ujaran” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna sebagai berikut,

Pertama, ujar: ucapan, kalimat yang dilisankan. Kedua, mengujarkan: mengatakan,

mengucapkan. Oleh karena itu ujaran mengandung makna sebagai komunikasi verbal yang

dilakukan seseorang kepada yang lainnya. Sedangkan kebencian berasal dari kata benci:

sangat tidak suka. Kebencian merupakan kata kerja bantu yang mengungkapkan perasaan dan

kehendak hati sesorang untuk menyatakan bahwa dia tidak menyukai dan menolak seseorang

atau sesuatu.  Istilah kebencian mengacu pada perasaan merendahkan, menghina, membenci

yang kuat serta irasional yang ditujukan kepada seseorang, kelompok atau sasaran tertentu.

“Kebencian” berkaitan erat dengan perasaan negatif dalam diri manusia karena adanya

suatu sebab tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ujaran kebencian memberi pengertian

tentang adanya daya upaya dari sesorang ataupun pihak tertentu untuk menyatakan perasaan

ketidaksukaan kepada orang lain dengan alasan tertentu. Tindakan yang dilakukan telah

merujuk pada suatu aksi komunikatif yang bertujuan menyerang seseorang atau pihak

tertentu. 

Arti dari ujaran kebencian (Hate Speech) sendiri adalah tindakan komunikasi yang

dilakukan oleh satu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, hoaks, ataupun

hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna
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kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Tindakan ujaran

kebencian yang dilakukan baik oleh oknum maupun kelompok tertentu memiliki alasan

tertentu yakni atas dasar ketidaksukaan dan lain sebagainya.

2.1.2 Hakikat Ujaran Kebencian Dan Dampak Yang Ditimbulkan

Kondisi kemajemukan atau pluralitas merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari

dalam hidup berbangsa dan bernegara. Indonesia sebagai negara kepulauan, memang sejak

awal sudah menjadi negara-bangsa yang terdiri dari multi ras, multi etnis, multi agama dan

multi budaya. Heterogenitas sebagai fakta sejarah telah berlangsung selama ratusan tahun

lamanya. Keberagaman, terutama yang bercirikan primordialistik mempunyai wajah ganda.

Di satu sisi dapat menimbulkan konflik komunal yang berakibat pada luluh lantahnya sebuah

bangsa. Tetapi keberagaman juga dapat menjadi wadah sosial dan kekayaan bagi budaya

bangsa yang bersangkutan apabila heterogenitas dapat dikelola dengan berpijak pada

nilai-nilai yang mendukungnya, seperti kemanusiaan, kesetaraan, toleransi dan lain

sebagainya.

Hakikat ujaran kebencian sebenarnya merujuk pada persolan moralitas dalam

masyarakat yakni memiliki dampak yang dapat merendahkan martabat manusia. Konteks

yang melatarbelakangi hal ini merupakan suatu persoalan sosial di tengah keanekaragaman

budaya, suku, ras dan agama. Paham fundamentalisme yang bertendensi radikal dari setiap

kelompok menjadi ancaman yang membahayakan. Dari kenyataan ini maka bahaya konflik

sosial yang ditimbulkan akan berdampak luas serta merugikan banyak pihak. 

 Indonesia sebagai salah satu negara dan tatanan masyarakat yang plural baik suku,

agama, ras dan lain sebagainya telah mencantumkan kebebasan beragama dalam konstitusi
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Undang-Undang Dasar 1945. Namun fakta yang terjadi bahwa saat ini masih banyak

pelanggaran-pelanggaran serta penodaan terhadap agama yang termasuk dalam kategori

minoritas di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa agama adalah sebuah institusi yang pada

hakikatnya melahirkan nilai-nilai luhur kebaikan namun telah tercoreng oleh para

pemeluknya sendiri yang bertindak merendahkan martabat kemanusiaan.

 Penodaan agama dan ujaran kebencian berupa hasutan atas dasar agama yang

mengakibatkan kekerasan, diskriminasi dan permusuhan hadir justru mempersempit ruang

demokrasi seperti menghambat orang atau sekelompok orang untuk berpendapat dan

berekspresi. Kemudian juga, penodaan agama dan ujaran kebencian tersebut digunakan untuk

menyerang eksistensi kelompok-kelompok agama minoritas baik internal agama maupun

eksternal agama.

2.1.3 Bentuk Dan Sasaran Ujaran Kebencian

2.1.3.1 Ujaran Kebencian Secara Lisan

 Proses komunikasi adalah aktivitas yang diperlukan untuk mengadakan dan

melakukan tindakan komunikatif, baik yang dilakukan oleh komunikator, komunikan atau

aktivitas penyampaian pesan, yang biasa terjadi dalam setiap tindakan komunikasi lainnya.

Proses komunikasi yang dimaksudkan di sini adalah tentang komunikasi verbal berupa ujaran

kebencian dengan dalil propaganda yang memancing konflik sosial antara pihak atau

kelompok sosial tertentu.

Ujaran kebencian atau menebar kebencian secara lisan merupakan ungkapan yang

dilakukan secara verbal, atau tanpa media perantara. Tindakan ini dilakukan secara langsung
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dengan mengatakan sesuatu hal yang bernada provokatif serta menista sebuah agama atau pun

kelompok tertentu. Contoh ujaran kebencian yang dilakukan secara lisan adalah sebagai

berikut: demonstrasi, orasi dan lain sebagainya.

 Bentuk ujaran kebencian secara lisan ini beserta contoh yang telah diangkat di atas

seperti demonstrasi dan orasi adalah tindakan yang sudah diprakarsai oleh oknum-oknum

tertentu dengan dalil menciptakan situasi kaos di tengah masyarakat umum. Artinya, tindakan

verbal tentang ujaran kebencian merupakan ciri lain dari politisasi terhadap

kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat seperti suku, agama dan ras. Dalam kasus ini

maka dampak yang ditimbulkan ialah perseteruan secara langsung dan terang-terangan.

2.1.3.2 Ujaran Kebencian Secara Tertulis

Sebagai sarana komunikasi dan informasi, media massa berperan sangat besar dalam

kehidupan manusia dengan menghadirkan informasi-informasi penting kepada manusia. 

Media adalah sasaran utama untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi. Peningkatan

tingkat pendidikan tidak bisa dilepaskan dari sumbangan media. Sayangnya, hak publik untuk

mendapatkan informasi yang benar sering tidak dijamin karena adanya pertarungan

kepentingan hak politik, ekonomi, atau budaya. 

Kehadiran media informasi dan komunikasi membuat manusia pada suatu belahan

dunia dapat mengetahui secara cepat peritiwa-peristiwa yang terjadi dalam belahan bumi yang

lain meskipun dipisahkan oleh jarak yang jauh. Media komunikasi dan informasi juga

seringkali menjadi jalan penting dalam perang kepentingan politik. Hal ini mendorong

terjadinya hal-hal negatif yang merusak relasi kehidupan sosial. Dengan dan melalui media,
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masyarakat pada umumnya akan diseret masuk ke dalam jerat informasi yang membodohkan

atau menyesatkan.

Peranan media sosial khususnya media elektonik era kini mempunyai dampak

beragam, baik yang positif maupun negatif. Melalui media elektronik sangat terbuka peluang

untuk menebar kebencian terhadap kelompok tertentu. Ujaran kebencian ditujukan dengan

maksud menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok tertentu

seperti suku, agama, aliran kepercayaan, keyakinan, ras, golongan, warna kulit, etnis, gender,

kaum difabel dan orientasi seksual. Ujaran kebencian secara tertulis dapat melalui beragam

media seperti spanduk, unggahan media sosial, media massa dan pamflet.

2.1.4 Realitas Ujaran Kebencian Dalam Lingkungan Sosial

Persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian masyarakat luas dan

aparat penegak hukum, baik nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya

kepedulian terhadap perlindungan atas hak asasi manusia (HAM). Ujaran kebencian dapat

juga mendorong terjadinya kebencian kolektif misalnya: pengucilan, penghasutan,

diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang mengerikan, pembantaian etnis.

 Dalam era global dan ketika demokratisasi diluaskan, aspirasi-aspirasi berbagai

kelompok keagaman terlihat semakin menguat, dan gesekan-gesekan antar pemeluk agama

semakin muda melahirkan konflik. Di samping itu, cara dan tingkat pemahaman yang
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dimiliki oleh para pemeluk agama juga ikut menentukan corak keberagaman yang akan

muncul di permukaan.

Ujaran kebencian seharusnya dapat ditangani dengan baik dan bijak karena dapat

merongrong kehidupan sosial masyarakat. Rusaknya suatu tatanan hidup masyarakat

diakibatkan oleh sikap egoisme, seseorang atau pihak tertentu demi memperoleh sesuatu

keuntungan dengan mengorbankan pihak lain. Jalur yang ditempuh adalah dengan

menghidupi sikap kebencian di tengah lingkungan masyarakat.

2.1.5 Ujaran Kebencian Berhadapan Dengan Sistem Hukum Di Indonesia

Bahwasyanya ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang

berbentuk antara lain: Penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak

menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong. Dan semua tindakan

di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindakan diskriminasi, kekerasan,

penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial. Bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud

di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau

kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek: suku, agama,

aliran keagamaan, keyakinan dan kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender,

kaum difabel (cacat), orientasi seksual.

Berlakunya surat edaran (Hate Speech) memperlihatkan keseriusan pemerintah dan

Kapolri untuk mencegah terjadinya ujaran kebencian serta untuk penegak hukum di

Indonesia. Dalam hukum pidana memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang
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sebagai tindak pidana, masalah pertanggungjawaban serta ancaman sanksinya yang dapat

terwujud dalam berbagai peraturan perundangan hukum pidana. Secara lengkap pasal 156

KUHP berbunyi:

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan

terhadap suatu atau lebih suku bangsa Indonesia, dihukum dengan hukuman penjara

selama-lamanya empat tahun dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus

rupiah.”

Ujaran Kebencian dapat pula dilihat sebagai sesuatu yang sangat abstrak. Sebab,

kebencian itu sendiri ada didalam perasaan yang sebetulnya tidak terlihat jelas. Kebencian

memang tidak dapat dilihat, akan tetapi akibat dari kebencian dapat dilihat bahkan rasakan

dengan sangat jelas. Ujaran kebencian pada awalnya didasari oleh perasaan ketidaksukaan

yang bertumpuk-tumpuk dalam dirinya tetapi tidak dilihat dengan jelas. Kebencian

selanjutnya merupakan awal dari tindakan buruk yang mengancam kehidupan sosial

masyarakat.

2.1.6 Akibat Ujaran Kebencian

Persoalan mengenai ujaran kebencian yakni sebuah penghinaan, celaan, atau penodaan

pada suatu agama yang pada dasarnya mengutarakan kebencian atau ketidaksukaan secara

lisan maupun tertulis serta menyinggung berbagai aspek merupakan tindakan pelanggaran

moral. Jika dilihat dari motifnya maka ada beberapa sebab yang ditimbulkan. Pertama,

karena ketimpangan sosial (kaya-miskin). Kedua, karena hegemoni politik yang seringkali

memakai agama sebagai alat. Dua hal inilah yang paling kuat menyulut sentimen antar kelas

dan golongan. 
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Ujaran kebencian sering dipakai hanya untuk memancing reaksi serta membuat

suasana yang kondusif menjadi keruh. Dalam situasi genting seperti ini, akan ada suatu pihak

yang mendapat keuntungan dan juga merugikan pihak lain. Akibat yang ditimbulkan bisa saja

terjadi saling serang antara kedua pihak yang berseteru, serta mendatangkan konflik yang

berkepanjangan. Akibat lain dari tindakan ini adalah menjungkirbalikkan nilai-nilai dan

norma dalam masyarakat serta merusak struktur pemerintahan dalam suatu negara.

2.1.7 Agama Berhadapan Dengan Ujaran Kebencian

 Agama merupakan pengalaman paling khas dan ekistensial dalam kehidupan manusia.

Sebagai pengalaman batin atau yang lazim dikenal sebagai instansi internal, agama tersembul

dari kedalaman inti-hakiki diri manusia dalam kaitan dengan Yang Ilahi.Agama menyanggupi

manusia dalam memaknai hidup dan kehidupannya, bersikap terbuka, saling menghargai dan

hidup toleran terhadap sesama. Relasi kepada Tuhan tidak semestinya mengeksklusifkan

manusia.

Sebagaimana yang diungkapkan Karen Amstrong, ‘Fundamentalisme Agama’

merupakan salah satu fenomena paling mengejutkan di akhir abad ke-20. Radikalisme agama

maupun terorisme merupakan tindakan fondasional, yang perlu rujukan sebelum

diaktualisasikan dalam tindakan. Sesungguhnya setiap agama adalah ajaran suci, jalan damai,

kemuliaan dan penghargaan tertinggi bagi kemanusiaan. Namun, kaum fundamentalis

mengatasnamakan Allah untuk menyingkirkan sesama ciptaan. 

 Agama yang disalahgunakan bisa berakibat sangat destruktif dan mengerikan. Orang

akan dengan mudah saling membunuh atas nama Tuhan. Fenomena ini tidak saja terjadi
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antara pemeluk agama yang berbeda, tetapi juga terjadi di kalangan intern pemeluk agama

yang sama. Dengan begitu, situasinya menjadi tidak sederhana. Jika keadaan semacam ini ini

yang berlaku, maka ketulusan dan kejujuran sebagai manifestasi yang autentik dari iman

sudah tidak berdaya lagi. Yang berkuasa ialah bisikan setan yang menjerumuskan.

 Ujaran kebencian atas dasar agama adalah hulu dari persoalan konflik beragama dan

praktik intoleransi di Indonesia. Di samping itu, adanya kebebasan berekspresi dan

berpendapat yang dijamin secara konstitusional oleh UUD 1945 dijadikan sebagai dasar

untuk membenarkan praktik penyebaran kebencian. Persoalan perbedaan terlebih perbedaan

keyakinan dan agama membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah selaku institusi

negara yang memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan warga negaranya.

2.2 Agama Dan Moral

Tak bisa disangkal, agama mempunyai hubungan erat dengan moral. Setiap agama

mengandung suatu ajaran moral. Ajaran moral yang terpendam dalam suatu agama dapat

dipelajari secara kritis dan sistematis dengan tetap tinggal dalam konteks agama itu. Upaya itu

sering disebut “Teologi Moral”. Teologi adalah refleksi kritis dan sistematis yang dilakukan

oleh penganut agama tentang agamanya sendiri. Jadi, teologi moral hanya merupakan

sebagian dari teologi sebagai studi lebih luas tentang agama. perlu ditekankan, studi teologi

ini __baik teologi moral maupun cabang-cabang teologi lain__hanya dapat dijalankan oleh

penganut agama itu sendiri.

Bagi orang beragama, Tuhan adalah dasar dan jaminan untuk berlakunya tatanan

moral. Atau sebagaimana yang dikatakan oleh seorang tokoh dalam novel yang ditulis

pengarang termasyhur, Dostoyevski: “Seandainya Allah tidak ada, semuanya diperbolehkan.”
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Agama adalah bersifat spiritual, di mana berhubungan dengan keyakinan, dalam artian bahwa

keyakinan itu sendiri merupakan iman atau tanggapan dari manusia terhadap wahyu Allah.

Moral akan mengajarkan kepada manusia tentang nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat,

sedangkan agama mengharuskan kepada manusia untuk mempertanggungjawabkan sikap

hidup kepada Allah.

2.2.1 Moral Kristiani

2.2.1.1 Definisi Dan Makna Moral

 Untuk mengetahui definisi dan pengertian moral maka terlebih dahulu perlu

dibedakan antara moral dan etika. Kata-kata “etika, moral, amoral, inmoral, kode etik, etiket”

merupakan kata yang lazim digunakan dalam masyarakat kita. Namun, sering kali kata-kata

tersebut digunakan dan dipahami secara kurang tepat. Kekeliruan dalam penggunaan

term-term tersebut menimbulkan “kekaburan makna” yang sesungguhnya terkandung dalam

term tersebut. 

Untuk mengetahui apa itu moral, maka kita harus membedakan pengertian sekaligus

makna  dari term moral dan etika. Kata moral, berasal dari bahasa Latin, mos-mores, yang

berarti kharakter, kebiasaan. Maka dari sudut etimologis, etika dan moral memiliki isi

semantik yang identik. Moral berhubungan dengan norma-norma yang mengatur prilaku

manusia; sementara etika adalah refleksi filosofis atas fenomena-fenomena moral. Kedua

term ini saling berkaitan erat yakni secara bersamaan membicarakan persoalan hidup

manusia. 
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Moral secara khusus berhubungan dengan tindakan manusia, segala bentuk sikap dan

prilaku manusia dalam hidup keseharian. Konsep moral mengandung makna keseluruhan

aturan  dan norma yang berlaku, yang diterima oleh suatu masyarakat tertentu sebagai

pegangan dalam bertindak dan diungkapkan dalam kerangka baik dan jahat. Tinjauan tentang

moralitas senantiasa membantu manusia untuk meningkatkan kualitas hidup yang baik dalam

lingkungan hidup masyarakat. 

2.2.1.2 Kekhasan Moral Kristiani

Kekhasan moral Kristiani adalah menempatkan Yesus Kristus sebagai tokoh sentral

dalam kehidupan moral orang Kristen. Yesus Kristus merupakan dasar keberadaan orang

Kristen dan kekristenan (bdk. Yoh.15:5). Kesatuan dengan Dia merupakan prasyarat utama

bagi kehidupan dan keberadaan setiap orang Kristen sebagai jalan, kebenaran dan kehidupan

(bdk. Yoh. 14:16; 15:4). 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa panggilan hidup orang Kristiani bersumber

pada kebenaran dan ajaran dari Yesus Kristus. Istilah moral Kristiani mengacu pada ajaran

moral yang didasari oleh iman Katolik. Sumber utama dari moral Kristiani ialah Kitab Suci

dan tradisi apostolik yang hidup dalam Gereja Katolik dari jaman para rasul sampai sekarang

ini. Moral Kristiani secara istimewa menuntun manusia dalam menjalankan hidup keseharian

serta hidup sosial dengan sesama di lingkungan sekitar.

Pada dasarnya, iman kepada Kristus dapat ditegaskan sebagai tawaran menuju

persekutuan universal atau persekutuan dalam Allah. Iman kristiani secara khas dipahami
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sebagai sebuah tawaran dari Allah, sehingga manusia berperan untuk menanggapinya.

Dengan alasan ini maka tawaran ini maka manusia diberi kehendak yang bebas untuk

menanggapinya tanpa ada unsur pemaksaan. 

Konsili Vatikan II menyatakan bahwa Kristus, Adam yang Baru, dalam perwahyuan

misteri Bapa serta cinta kasih-Nya sendiri, sepenuhnya menampilkan manusia bagi manusia,

dan membeberkan kepadanya panggilannya yang amat luhur. Maka mengherankan pula,

bahwa dalam Dia kebenaran-kebenaran yang diuraikan di atas mendapatkan sumbernya dan

mencapai puncaknya.

2.2.1.3 Prinsip-Prinsip Moral Kristiani

Pribadi Yesus merupakan tanda kehadiran Kerajaan Allah. Kerajaan Allah diidentikan

dengan Pribadi Kristus. Kerajaan Allah terjelma dalam dalam hidup dan karya Yesus. “Roh

Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab ia telah mengurapi Aku untuk menyampaikan kabar baik

kepada orang-orang miskin...memberitakan tahun rahkmat Tuhan telah datang”(Luk

4:18-19). Teologi kristiani memandang Yesus sebagai pemenuhan wahyu Allah yang utuh.

Yesus dalam ajaran moralnya menyeruhkan hukum cinta kasih, pertobatan, perbaikan hidup

dan lain sebagainya. Ajaran moral yang diwariskan Yesus adalah keberlanjutan bagi semua

orang dalam alam lingkungannya.

Prinsip moral Kristiani juga mengharapkan agar semua insan mengintergasikan

nilai-nilai yang merupakan kebajikan tertinggi. Kebajikan hidup adalah sikap atau tingkah

laku setiap individu melalui tindakan-tindakan konkrit. Misalnya, kerendahan hati, cinta kasih

 serta memiliki rasa hormat terhadap sesama. Kebajikan seperti ini memperlihatkan pola

hidup dalam mengamalkan nilai-nilai Kristiani di tengah masyarakat. Pengalaman iman
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dalam keseharian hidup menunjukkan suatu tanggapan bahwa tanggung jawab manusia

sangat luas dalam artian memiliki kepekaan terhadap segala ketimpangan yang terjadi

dilingkungan sekitar.  

Prinsip-prinsip moral Kristiani secara umum berbicara tentang corak hidup iman

orang Kristiani dan kehidupan moral. Moral Kristiani sangat berkaitan dengan Tuhan karena

yang terkandung di dalamnya merupakan refleksi wahyu ilahi. Moral juga berkaitan erat

dengan orang lain karena manusia hidup dan tinggal berdampingan dengan sesamanya.

Manusia harus mampu membangun jalinan hidup kasih dengan Allah melalui Yesus Kristus

sehingga terciptanya hubungan yang kondusif. Jika tidak maka, manusia akan terbelenggu

pada hawa nafsunya sendiri.

Mengikuti Yesus Kristus berarti harus sepenuhnya ambil bagian dalam hidup dan misi

Kristus. Para pengikut Kristus dipanggil untuk menyerupai Kristus dalam perhatian dan

keberpihakan terhadap kaum miskin, lemah dan tertindas, menyerupai Kristus dalam

mencintai, mengampuni, melayani dengan pengorbanan diri. Maka sebagaimana ditegaskan

dalam Ensiklik Veritatis Splendor (VS.19):

“Mengikuti Kristus merupakan fondasi esensial dan original moral kristiani; sebagaimana bangsa

Israel mengikuti Yahwe yang menuntun mereka di padang gurun menuju Tanah Terjanji,

demikianlah juga murid Kristus harus mengikuti Kristus yang menuntun dan membawa mereka

kepada Allah”

2.2.1.4 Pentingnya Refleksi Moral Kristiani Bagi Dunia Aktual
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Moral Kristiani menekankan kenyataan bahwa pesan dan nilai-nilai Kristiani

ditujukan pada dasarnya kepada pribadi individual. Berbicara tentang iman berarti berbicara

tentang hubungan kepercayaan pribadi yang menyatukan pribadi yang beriman kepada

Kristus. Hal-hal aktual yang dimaksudkan dari nilai Kristiani adalah tentang, pertobatan,

pengampunan, hidup dalam perdamaian. Pandangan mengenai moral kristiani bagi dunia

aktual merupakan refleksi terhadap fenomen-fenomen yang menghadapkan manusia dengan

sesamanya, dengan alam lingkungan dan dengan Tuhan. 

Pengakuan iman akan Yesus Kristus sebagai tokoh sentral dalam seluruh perjalanan

hidup manusia merupakan ciri khas dari nilai moral Kristiani. Hal ini menjadikan setiap

pribadi Kristiani untuk teguh menghayati imannya dalam diri Yesus melalui cara hidup yang

baik dan benar. Kebaikan ciptaan Allah, entah itu alam maupun manusia yang ditegaskan

dalam iman Kristiani seringkali berbenturan dengan realitas dosa. Situasi dosa atau

kekurangan dari kebaikan Allah adalah tantangan iman dan manusia harus berani bertanggung

jawab kepada dirinya sendiri. Iman dan perbuatan, keduanya penting, yang satu tidak

mungkin tanpa yang lain tetapi iman berada di tempat utama. Itu berarti: orang diselamatkan

pertama-pertama karena IMAN, baru sesudah itu dia harus hidup baik supaya keselamatan

sesudah diperolehnya itu tetap miliknya.  

 Iman itu harus harus diamalkan dalam hidup sehari-hari, dalam perbuatan nyata. Itu

adalah perbuatan manusia tetapi berkat bantuan rahkmat Allah. Tuhan memberi iman yang

menyelamatkan, tetapi manusia harus berjuang untuk menerima dan menghayati iman itu.

Refleksi moral Kristiani bagi dunia aktual memberi dampak bahwa dalam kehidupan nyata,

manusia senantiasa mengaktualisasikan iman dalam bentuk perbuatan yang bertumpuh pada
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Yesus Kristus. Dapat pula dikatakan bahwa bentuk tanggung jawab iman kristiani adalah

mengamalkan nilai-nilai kebaikan yang telah diwariskan oleh Kristus sebagai Guru ilahi.

Untuk itu, keselamatan manusia bergantung pada iman dan perbuatannya terhadap sesama di

lingkungan sekitar.

 Refleksi moral Kristiani bagi dunia aktual meletakan fokus kepada manusia, iman dan

lingkungan sekitar. Dalam artian segala hal yang berkaitan dengan corak hidup dan tingkah

laku manusia memberi dampak bagi penghayatan imannya. Misalnya, di tengah gempuran

zaman yang kian hebat serta membawa arus relativisme menjadikan setiap manusia

mengabaikan hal-hal prinsipil yang pada hakikatnya adalah pilar-pilar kehidupan. Bukan ilmu

pengetahuanlah yang menyelamatkan manusia. Manusia diselamatkan oleh kasih. Ini bahkan

berlaku di tataran yang melulu duniawi. Apabila seseorang dalam hidupnya mengalami kasih

yang besar, maka itulah saat “penyelamatan” yang memberikan makna baru bagi hidupnya.

 Berhadapan dengan realitas dunia yang semakin sengkarut oleh arus paham

sekularisme maka peranan moral Kristiani justru menjadi lebih penting dan urgen. Kualitas

hidup yang baik seharusnya berlandaskan pada ajaran iman dan moral. Ajaran iman Katolik

melihat bahwa pada hakikatnya semua manusia dipanggil untuk hidup bertanggung jawab

berdasarkan iman akan Kristus. Tanggung jawab iman berarti melibatkan diri, mewajibkan

diri menanamkan nilai-nilai Kristiani, yakni cinta kasih, kebenaran dan keadilan, martabat

manusia dan kebaikan bersama. 


