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BAB III

UJARAN KEBENCIAN

DALAM PANDANGAN MORAL KRISTIANI

3.1 Inspirasi Bilblis

3.1.1 Perjanjian Lama

“Namun demikian lebih baiklah aku jatuh ke dalam tangan kamu dengan tidak berbuat demikian,

dari pada berbuat dosa di hadapan Tuhan.” (Tamb. Daniel 13:23)

Konflik yang ditimbulkan dalam kisah ini adalah persoalan intern masyarakat Yahudi

dan tokohnya adalah seorang wanita. Susana dan ketaatan akan hukum berhadapan dengan

tuduhan palsu, maupun juga pemaparan kebijaksanaan Daniel dan kecerdikannya dalam

mencari jalan keluar. Namun Susana adalah seorang yang benar dan takut akan Tuhan maka

dia menolak untuk berbuat jahat. Selanjutnya, karena dibutakan oleh nafsu berahi maka kedua

tua-tua yang nota bene sebagai hakim waktu itu, memberitakan keterangan palsu di hadaan

orang banyak dengan maksud agar Susana dihukum mati.

Kisah Susana dan Daniel secara gamblang memberikan pemahaman tentang kefasikan

kedua hakim yang menyebarkan ujaran kebencian. Susana menjadi korban fitnah dari upaya

kedua tua-tua yang hendak berbuat jahat kepada dia di taman milik suaminya. Susana

mengajarkan tentang kemurnian, kesetiaan, dan doa yang diganjar Allah. Ini semua

mengihlami Daniel untuk menanyai penuduhnya dan memerlihatkan pengharapannya. 

Konflik sosial mengenai ujaran kebencian menjadi persoalan universal yang telah

menyebar ke segala lini kehidupan manusia. Dalam Kitab Suci Perjanjian Lama, persoalan
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tentang ujaran kebencian tengah menjadi hal aktual yang diperbincangkan. Gambaran secara

umum bahwa para tokoh yang menjadi korban adalah mereka yang dengan getol

menyuarakan kebenaran tentang kerajaan Allah.

“Kejahatan yang dilakukan orang akan berguling atas dirinya sendiri, dan ia tidak tahu dari mana

datangnya, cemooh dan caci maki untuk orang yang congkak, dan hukuman mengadang bagaikan

singa.” (bdk. Sir. 27:28)

Wejangan dalam Kitab Yesus Bin Sirakh mengemukakan beberapa persoalan mengenai

dendam dan kebencian. Perspektif dalam kisah ini menerangkan bahwa dari perbuatan yang

memfitnah ke korban akibat pembicaraan yang jahat ini seperti hidup dan mati, disingkirkan

dari masyarakatnya, suatu keadaan yang lebih buruk dari kematian fisik. Menutup seluruh

pengajarannya, Sirakh mengatakan bahwa musuh di sini adalah maut, lebih dari pada musuh

duniawi.

3.1.2 Perjanjian Baru

“Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau, yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak

bebas dari salah. Sebab, dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena

engkau yang menghakimi orang lain, melakukan hal-hal yang sama. (Rom. 2:1-2)

Paulus mengingatkan para pembaca bahwa masig-masing orang akan menuai

akibat-akibat dari tindakan individualnya. Mereka yang mencari kemuliaan, kehormatan, dan

kebakaan dengan sabar dan tekun melakukan pekerjaan-pekerjaan baik akan mendapat

kehidupan abadi, tidak peduli apakah orang itu Yahudi atau Yunani. Sikap saling

menghakimi merupakan tindakan yang merendahkan martabat manusia. Kebencian dalam diri

manusia membawa dampak terhadap sesama dan lingkungan sekitar.
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Surat Katolik yang diberitakan Paulus, juga menyatakan tentang tindakan manusia yang

dikuasi oleh kebencian dan dendam kesumat terhadap sesamanya. Kepada jemaat di Roma,

Paulus menyerukan tentang kebenaran yang datang dari Allah. Situasi kontekstual pada waktu

itu menunjukkan bahwa manusia telah dikuasai oleh nafsu duniawi serta menjauhkan diri dari

kasih Allah. 

Melalui Kitab Suci Perjanjian Baru tokoh Yesus Kristus menjadi korban atas

kekejaman manusia sebagai akibat dari sikap kebencian secara personal kepada-Nya. Sikap iri

hati dan kebencian merujuk pada hukuman kepada Yesus. Hukuman salib pada zaman itu

memberikan indikasi bahwa  hal demikian merupakan penghukuman lazim pada bagi para

pemberontak dan penjahat. Yesus dimasukan dalam kelompok penjahat. Namun kenyataan

teologis memberikan penerangan yakni, peristiwa salib dan kebangkitan adalah kemenangan

dan hidup mulia.

Pada dasarnya, ujaran kebencian merupakan sesuatu yang tidak dapat dilepaspisahkan

dari diri manusia. Manusia pun tak dapat mengelak dari persoalan internal ini. Kitab Suci

sebagai sumber inspirasi biblis membicarakan tentang ujaran kebencian sebagai sebuah

kekurangan dari manusia atau dengan kata lain adalah situasi keberdosaan manusia.

Kebencian entah dalam bentuk apapun termasuk dalam komunikasi verbal akan menimbulkan

konflik, baik terhadap pergulatan dalam batin maupun kepada sesama di sekitar. Artinya

kebencian menjadi awal mula terjadinya kaos dalam lingkungan sosial manusia.

“Seperti Bapa telah mengasihi Aku, demikianlah juga Aku telah mengasihi kamu; tinggalah di

dalam kasih-Ku itu.” (Yoh. 15:9)
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Kasih yang dibicarakan Yesus adalah satu, tetapi banyak. Hal ini dimulai dengan kasih

bapa terhadap Kristus, kasih itu kemudian bergerak dari Yesus kepada sahabat-sahabat-Nya.

Kasih Yesus ini ditanggapi dalam ketaatan kasih para murid terhadap Kristus, dan bersinar

dalam kasih mereka satu sama lain. Cinta kasih yang ditunjukan Yesus memberi indikasi

bahwa kebencian harus disingkirkan dalam dalam diri manusia. 

Berhadapan dengan situasi kebencian yang kerap terjadi dan dilakukan manusia, maka

Yesus sebagai Tokoh utama dalam Perjanjian Baru memproklamirkan hukum cinta kasih

sebagai keutamaan dalam hidup. Perintah supaya saling mengasihi adalah ujaran dan ajaran

dari Yesus kepada kita. Hukum cinta kasih adalah hukum tertua yang telah Allah berikan

kepada semua umat-Nya. Dengan demikian cinta kasih dapat mengalahkan segala bentuk

kebencian. 

3.2 Ujaran Kebencian Dalam Magisterium Gereja

3.2.1 Dignitas Humanae

Kebencian merupakan sikap dasar manusia yang sangat berpengaruh pada kehidupan

beserta relasi sosial dengan sesamanya. Dalam hal beragama pun, iman dan keyakinan

menjadi prioritas utama yang harus dipertahankan sebagai pilihan dan keputusan yang bebas.

Berkaitan dengan itu, ditegaskan pula dalam Dignitatis Humanae tentang kebebasan

beragama. Maka terjadi ketidak-adilan terhadap pribadi manusia dan tata sosial yang

diterapkan oleh Allah baginya, bila ia diperbolekan mengamalkan agamanya secara bebas

dalam masyarakat, padahal ketertiban umum tetap dihormatinya. 
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Pembahasan mengenai hubungan Gereja dengan agama-agama yang bukan Katolik

dalam tradisi Gereja Katolik sudah dimulai sejak konsili Vatikan II. Dalam Nostra Aetate,

dianjurkan kepada umat Kristiani untuk menerima kenyataan bahwa perbedaan agama harus

diterima dengan sikap yang bijaksana. Perbedaan karena latar belakang agama tidak harus

menjadi pemicu terjadinya konflik dalam masyarakat. Umat Kristiani perlu menjaga

perdamaian dunia dengan menerima segala bentuk perbedaan agama dan mewartakan pesan

Injil dalam hidup keseharian.

Berbagai bentuk konflik sosial dalam masyarakat pada umumnya adalah cerminan

dari kecenderungan manusia yang bersikap egois dan tertutup terhadap satu dan yang lainnya.

Misalnya, kerap terjadi keributan hanya karena mempersoalkan agama seseorang. Agama

tidak dianggap lagi sebagai yang sakral dari Tuhan melainkan dijadikan bahan pergunjingan

demi mempermasalahkan yang satu dan membenarkan yang lainnya. Masalah yang makin

marak terjadi zaman kini yakni timbulnya kebencian antar penganut agama yang juga

diakibatkan oleh sikap radikalisme dan inklusivisme.

Banyak orang Kristiani terdorong untuk memberi kesaksian otentik demi keadilan

melalui pelbagai cara bertindak demi keadilan. Tindakan itu dijiwai oleh cinta kasih menurut

rahkmat yang mereka terima dari Allah.  Dalam ajaran moral Kristiani, pihak Gereja Katolik

sangat mengharapkan adanya keterbukaan untuk menerima segala keberagaman. Tindakan

umat Kristiani dalam menanggapi perbedaan terkhusus perbedaan agama adalah selalu

mengedepankan sikap cinta kasih dan saling menghargai. 

3.2.2 Ensiklik Caritas In Veritate
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Dalam ensikliknya tentang Caritas In Veritate, Paus Benediktus XVI menyeruhkan

kasih dan perdamaian serta menjauhi kebencian dan kekerasan. Aspek lain dari kehidupan

modern yang sangat berkitan erat dengan perkembangan: penolakan atas hak kebebasan

beragama. Saya tidak menunjuk semata-mata pada pertentangan dan konflik yang terus

menerus bergolak di dunia dengan alasan agama, juga kadang-kadang motif agama itu hanya

untuk menutupi alasan-alasan lain, seperti misalnya ambisi kekuasaan dan kekayaan. Konflik

sosial di tengah masyarakat yang terjadi merupakan perbuatan tak terpuji dan menghambat

segala tugas dan pembangunan.

 Manusia Kristiani adalah manusia yang mempraktekan hidup keberimanan dalam

Yesus Kristus di tengah perbedaan dan keberagaman. Maka dari itu, setiap pribadi Kristiani

dengan segala upaya berusaha mengamalkan cinta kasih dan persaudaraan. Konflik dan

pertentangan hanya akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan. Sekularisme dan

fundamentalisme meniadakan kemungkinan dialog subur dan kerja sama efektif antara akal

budi dan iman kepercayaan. Akal budi selalu perlu dimurnikan oleh iman, dan ini juga

berlaku untuk pikiran politik, yang tidak boleh menganggap dirinya mahakuasa. Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa segala bentuk kebencian dan permusuhan merupakan

kekurangan dari sikap manusia yang mesti diperbaiki dan diperbaharui setiap waktu.

 Moralitas Kristiani melihat dengan jelas bahwa terhadap segala bentuk ketimpangan

yang terjadi dalam situasi masyarakat menjadi tanggung jawab bersama. Praktik moral yang

mengedepankan kasih dan persaudaraan merupakan nilai yang harus diperjuangkan. Pihak

Gereja akan selalu menyerukan kebenaran Injil demi kebaikan bersama terutama mereka yang



32

menjadi korban politik dan kebencian. Zaman modern ini memberi dampak besar sekaligus

juga tantangan bagi etika dan moral.

3.3 Ujaran Kebencian Dan Moral Kristiani

3.3.1 Cinta Kasih

Hakekat cinta kasih haruslah menjadi dasar segala sesuatu bagi setiap umat manusia.

Kepada Jemaat di Korintus, Paulus menyerukan tentang kasih yang melekat dalam jiwa setiap

manusia dan merupakan pendorong serta pembangkit paling besar demi kebaikan hidup.

“Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan

tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada

faedahnya bagiku.”(1Kor 13:3) Kasih yang nyata dapat diaktualisasikan dalam lingkungan

sekitar dengan berlandaskan hati nurani yang luhur. 

Dalam ajaran Kristen, kasih kepada sesama mempunyai warna yang khas. Ketika

ditanyai oleh seorang ahli Taurat, manakah hukum yang paling utama, Yesus menjawab:

“Kasihilah Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan

segenap akal budimu; itulah hukum yang pertama dan utama.” Yesus langsung menyambung,

“Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti

dirimu sendiri” (Mat 22:37-39)

Dalam Yesus Allah menyediakan Diri untuk mengabdi manusia sekaligus

mengungkapkan makna hidup Kristiani, bahkan lebih lagi: hidup bakti, yakni hidup dalam

cinta kasih yang menyerahkan diri, praktek melayani dengan murah hati. Dalam

komitmennya mengikuti Anak Manusia, yang “datang tidak untuk dilayani melainkan untuk
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melayani” (Mat. 20:28). Pribadi Yesus merupakan figur yang patut diteladani karena selalu

getol memperjuangkan nilai cinta kasih di dunia ini. Kasih yang total yakni menyerahkan

nyawa demi keselamatan banyak orang (bdk. Yoh 10:17). “Kasih itu sabar; kasih itu murah

hati; ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang

tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri” (1 Kor. 13:4-5).

Cinta kasih merupakan nilai tertinggi dalam lingkungan masyarakat yang senantiasa

selalu diperjuangkan dalam kehidupan sehari-hari. Cinta kasih bersumber pada ungkapan

perasaan yang didukung oleh daya dari dalam hati nurani serta pertimbangan akal sehat untuk

merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan cinta kasih berorientasi antara

manusia dengan sesama dan dengan Tuhan.  

Moral Kristiani memandang bahwa tindakan ujaran kebencian merupakan sikap atau

prilaku yang menyimpang dari kasih sebagai nilai kebajikan hidup. Pelengseran nilai cinta

kasih dalam kehidupan masyarakat berarti merendahkan martabat manusia dan kemanusiaan.

Cinta kasih yang disertai dengan tanggung jawab berarti usaha dari setiap pribadi untuk

menciptakan keharmonisan, keserasian, keseimbangan dan perdamaian antara manusia

dengan sesama dan dengan Tuhan. 

Kasih adalah jantung hati ajaran sosial Gereja. Setiap tanggung jawab dan setiap

komitmen yang keluar dari ajaran tersebut berasal dari kasih, yang menurut ajaran Yesus,

merupakan sintesis keseluruhan hukum (bdk. Mat. 22:36-40). Ajaran ini memberi hakikat

sejati pada relasi personal dengan Allah dan sesama; inilah prinsip yang bukan hanya sekedar

untuk relasi-mikro (dengan teman, anggota keluarga atau dalam kelompok kecil), tetapi juga

relasi makro (bidang sosial, ekonomi, dan politik).
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3.3.2 Kebenaran

 Persoalan tentang kebenaran selalu berhubungan secara ontologis dan realistis.

Mengatakan suatu proposisi atau suatu realitas itu benar berarti mengatakan bahwa ia ada

hubungan dengan fakta konkret. Oleh karena itu, persoalan kebenaran selalu berada di antara

realitas bahasa atau pikiran manusia. Analisis tentang kebenaran bukan hanya analisa

metafisis, bukan hanya analisa epitemologis, bukan hanya analisia teologis, bukan hanya

analisia filsafat moral dan politik. Persoalan kebenaran adalah persoalan proses bagaimana

kebenaran itu ditemukan di dunia ini. Persoalan bagaimana hal itu dideskripsikan dan juga

bagaimana kita mendeskripsikan diri dan situasi kita. Kebenaran diproses, dirancang-bangun

atau diciptakan.

 Kebenaran yang termaktub dalam ajaran iman Kristiani berlandaskan wahyu dan iman

sebagai tanggapan dari umat manusia terhadap wahyu itu sendiri. Dalam Konsili Vatikan II,

Konstitusi Dogmatis Tentang Wahyu Ilahi, dijelaskan tentang kebenaran-kebenaran dalam

wahyu. Konsisli suci mengakui bahwa “Allah, awal dan tujuan segala sesuatu, dapat

diketahui dengan pasti dengan terang kodrati nalar manusia dari apa yang diciptakannya” (lih.

Rom. 1:20). Kebenaran moral meliputi tindakan yang benar dalam tingkah laku seseorang.

Ketika menjunjung tinggi nilai kebenaran maka martabat manusia harus menjadi hal utama.

Kebenaran objektif dan mutlak merupakan kebenaran yang tidak tergantung pada perasaan,

hasrat dan kepercayaan subjektif suatu ciptaan mana pun.

 Jika kita membutukan kebenaran, kebenaran pun membutuhkan kasih.  Tanpa kasih,

kebenaran menjadi beku, impersonal, dan menekan kehidupan sehari-hari umat manusia.

Kebenaran yang kita cari, kebenaran yang memberi makna akan perjalanan kehidupan kita,
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menerangi kita di mana pun kita disebtuh oleh kasih. Seseorang yang mengasihi menyadari

bahwa ksaih adalah suatu pengalaman kebenaran, yang membuka mata kita untuk

memandang realitas dengan cara baru, dalam kesatua dengan yang dikasihi. Kasih dan

kebenaran memiliki hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Nilai kebenaran

merupakan pengalaman iman setiap orang yang selalu terus dihayati sekaligus dipraktekkan

di tengah masyarakat luas.

3.3.3 Keadilan

Keadilan merupakan suatu keutamaan yang membuat manusia sungguh memberikan

kepada setiap orang atau pihak lain apa yang merupakan haknya. Sebagai orang beriman,

tentunya tugas utama adalah menegakan keadilan. Hal ini bisa dicapai hanya dengan

perjuangan demi pembebasan. Ikatan sosial yang sungguh manusiawi mesti dijiwai oleh

kasih, yakni oleh penghargaan bagi pribadi masing-masing. Bentuk sederhana dalam hal

mempraktikan keadilan misalnya, menerima dan menghargai segala perbedaan di tengah

lingkungan masyarakat dengan cara mengedepankan sikap toleran.

Keadilan dalam masyarakat, tidak dapat tidak, harus mulai dengan kejujuran dan cinta

akan kebenaran, terutama dalam relasi pribadi. Tidak ada kepastian, kalau kita tidak dapat

mengandalkan satu sama lain. Orang hanya dapat diandalkan kalau kata-katanya dan janjinya

dapat diandal-kan. Makin mendesaklah bahwa kita membangun kepercayaan dalam hidup

bersama. Dalam suasana penyuapan dan penipuan seperti yang terjadi dewasa ini,

kepentingan pribadi dan kepentingan kerabat diutamakan di atas segala sesuatu.
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Surat Apostolik Paus Paulus VI menyatakan bahwa Gereja, memang menempuh

perjalanan bersama umat manusia dan ikut mengalami nasibnya dalam kancah sejarah.

Sementara mewartakan kabar gembira cinta kasih Allah dan penyelamatan dalam Kristus,

Gereja menjelaskan kegiatan manusia dalam cahaya Injil, dan dengan demikian membantunya

menanggapi rencana cinta kasih Allah serta mewujudkan kepenuhan aspirasi-aspirasinya.

Keadilan Kristiani merupakan keadilan sosial yang menyeluruh. Orang Kristiani terikat untuk

bersaksi tentang Injil dengan menunjukkan adanya sumber-sumber kemajuan yang lain

daripada konflik, prioritas utama dari cinta kasih ini adalah anti kekerasan. Keunggulan cinta

kasih yang dimaksud menjadi penuntun untuk bertindak tanpa kekerasan.

3.3.4 Martabat Manusia

Manusia diciptakan menurut citra Allah, karena itu dia memiliki martabat sebagai

pribadi. Ia bukan sesuatu, melainkan seseorang. Ia mampu mengenal dirinya sendiri, menjadi

tuan atas dirinya, mengabdikan diri dalam kebebasan dan hidup dalam kebersamaan dengan

orang lain, dan karena rahkmat Allah, ia sudah dipanggil ke dalam perjanjian dengan

Penciptanya, untuk memberi kepada-Nya jawaban iman dan cinta, yang tidak dapat diberikan

suatu mahkluk lain sebagai penggantinya.

“Maka Allah menciptakan manusia menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah

diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.” (Kej. 1: 27). Dengan

alasan ini maka manusia mendapat tempat khusus dalam proses penciptaan. Paulus Uskup

menegaskan dalam Gaudium et Spes tentang martabat manusia, yakni bahwa ada pun Kitab

Suci mengajarkan bahwa manusia di ciptakan “menurut gambar Allah”; ia mampu mengenal
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dan mengasihi pencipta-Nya; oleh Allah manusia ditetapkan sebagai tuan atas semua

mahkluk di dunia ini, untuk menguasainya dan menggunakannya sambil meluhurkan Allah.

Martabat manusia dapat dipahami sebagai sebuah keputusan moral yang mandiri,

artinya manusia sebagai pribadi yang mampu menentukan pilihan, sikap dan tindakkannya

secara bebas. Tindakan manusia entah membangun atau merusak jaringan relasi itulah yang

akan membentuk hidup manusia sebagai pribadi. Kualitas martabat manusia akan selalu

berhubungan dengan Tuhan sebagai tujuan sejarah awal dan akhir dari hidupnya. 

Dimensi relasional dari menjadi manusia mencapai tingkat tertinggi dalam hubungan

kita dengan Allah dalam iman, harapan dan kasih. Setiap pribadi mempunyai makna dan nilai

abadi. Aspek ini penting bagi moral, karena semua relasi harus menemukan sumbernya dalam

Allah. Sesudahnya, keyakinan dasar dari iman kita adalah bahwa hidup manusia akan

mencapai kepenuhannya dalam mengetahui, mencintai dan melayani Allah dalam kesatuan

dengan sesama.

3.3.5 Bonum Commune

Bonum Commune adalah term dalam bahasa Latin yang diterjemahkan secara literal

sebagai “Kebaikan atau Kesejahteraan Umum.” Gereja juga melihat dirinya turut terlibat

dalam mewujudkan bonum commune demi mewujudkan kesejahteraan umum dalam

masyarakat. Maka, Gereja memandang perlu untuk menjalin kerjasama dengan negara dalam

berbagai aspek seturut kebaikan bersama. Gereja dan negara dapat secara lebih efekktif

menjalankan fungsi peran ini demi kesejateraan umum serta menjalin kerjasama yang sehat.
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Karena saling ketergantungan itu semakin mengikat dan lambat-laun meluas

keseluruh dunia, maka kesejahteraan umum sekarang ini juga semakin bersifat universal, dan

oleh karena itu mencakup hak-hak maupun kewajiban-kewajiban, yang menyangkut seluruh

umat manusia. Yang dimaksud dengan kesejahteraan umum ialah: keseluruhan

kondisi-kondisi hidup kemasyarakatan, yang memungkinkan baik kelompok-kelompok

maupun anggota-anggota, perorangan, untuk secara lebih penuh dan lebih lancar mencapai

kesempurnaan mereka sendiri. 

 Gereja juga menegaskan dirinya dalam hubungannya dengan negara. Dalam

masyarakat majemuk, perlu dipahami secara tepat dan jelas hubungan antara Gereja dan

negara. Berdasarkan tugas dan wewenangnya, Gereja sama sekali tidak dapat dicampur

adukkan dengan negara, dan tidak terikat pada sistem politik mana pun juga. Sekaligus Gereja

itu menjadi tanda dan perlindungan transendensi pribadi manusia. Di bidang masing-masing

negara dan Gereja bersifat otonom, tidak saling bergantung. Tetapi keduanya, kendati atas

dasar yang berbeda melayani panggilan pribadi dan sosial orang-orang yang sama. 

Gereja mesti juga terlibat dalam masalah-masalah dunia, khususnya dalam hal

perdamaian. Memajukan perdamaian di tengah dunia adalah bagian terpadu dari misi Gereja

dalam melanjutkan karya penebusan Kristus di muka bumi. Sejatinya, Gereja mengajarkan

bahwa perdamaian yang sejati dimungkinkan hanya melalui pengampunan dan rekonsiliasi.

Dokumen Konstitusi Dogmatis Konsisli Vatikan II tentang Gereja, dalam Lumen Gentium,

menyatakan relasi yang kuat antara Gereja dan Kristus sendiri: “Gereja dan Kristus bagaikan

sakramen, yaitu tanda dan sarana persatuan mesra dengan Allah dan kesatuan seluruh umat

Allah.
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3.4 Peranan Media Komunikasi

3.4.1 Nilai Moral Dalam Media Komunikasi

Tindakan komunikatif iman manusia memiliki kaitan dengan dunia atau masyarakat

luas secara langsung. Manusia beriman adalah pribadi yang mampu mengkomunikasikan

imannya secara baik dan benar. Tindakan ini perlu ditanggapi sebagai upaya pewartaan

kebenaran, baik itu secara verbal maupun non verbal (tindakan). Manusia beriman juga perlu

menujukan sikap imannya dalam penggunaan media komunikasi. Dengan demikian maka

karya pewartaan dapat berjalan sesuai apa yang dikehendaki dalam ajaran iman Kristiani.

Dalam dekrit Inter Mirifica, secara khusus berbicara tentang pandangan Gereja

terhadap media komunikasi. Sikap dekrit ini menyatakan dengan jelas bahwa Gereja tidak

menolak alat-alat komunikasi itu meski di sana-sini ada ancaman yang berdampak merugikan

tatanan sosial dan moral yang ada, karena bagaimana pun sarana itu sangat membantu

manusia untuk mewujudkan dirinya sebagai mahkluk sosial dan religius.

 Media komunikasi memberikan dua dampak dalam hal penggunaanya yaitu dampak

positif maupun negatif. Dampak negatif dari penggunaan media komunikasi ini bisa saja

memunculkan konflik secara terbuka. Salah satu bentuk ujaran kebencian secara tertulis

berasal dari peran media komunikasi. Dengan demikian maka nilai moral dalam penggunaan

media komunikasi patut diperhatikan dalam terang iman.

Karena itulah Gereja memandang sebagai kewajibannya, untuk juga dengan

memanfaatkan media komunikasi sosial menyiarkan warta keselamatan, dan mengajarkan,
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bagaimana manusia dapat memakai media itu dengan tepat. Dalam proses penggunaan media

komunikasi secara benar menutut adanya sikap bijak dari setiap pengguna media komunikasi

itu sendiri. Untuk menggunakan upaya-upaya itu dengan tepat, sungguh perlulah bahwa siapa

saja yang memakainya mengetahui norma-norma moral, dan di bidang itu mempraktekkannya

dengan setia.

3.4.2 Hak Dan Kewajiban Media Komunikasi

Gereja menyadari bahwa berita dan informasi yang dikemas dalam media komunikasi

merupakan hal yang sangat dibutuhkan bagi setiap orang. Dekrit Inter Mirifica merupakan

sebuah instruksi pastoral di mana Gereja melihat hal-hal yang berkaitan dengan isu

komunikasi sosial. Gereja tidak berdiam diri dengan kegiatan komunikasi sosial melainkan

ikut terlibat aktif. Dengan ini Gereja menunjukan peran aktif dalam segala bentuk tindakan

yang berkaitan dengan media komunikasi sosial.

Melalui hak dan kewajiban media komunikasi, Gereja memberikan peluang kepada

siapa saja untuk dapat menggunakan media komunikasi namun perlu ditegaskan bahwa

haruslah mempunyai nilai moral yang baik dan benar. Pertama-tama sungguh perlulah, bahwa

siapa saja yang berkepentingan dengan cermat membina suara hatinya sendiri tentang

pemakaian media itu, terutama berkenan dengan berbagai masalah, yang sekarang ini sedang

diperdebatkan secara sengit.

Berkaitan dengan kewajiban maka, segala bentuk penggunaan media komunikasi

mestinya disadari sebagai upaya yang dilakukan bersifat mentransformsikan nilai-nilai

Kristiani. Dengan maksud bahwa kewajiban setiap pengguna media komunikasi memberikan

sumbangan terhadap karya pewartaan, yakni tidak menimbulkan reaksi yang negatif.
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Kewajiban para pengguna media komunikasi sosial adalah menghindari apa saja, yang bagi

diri mereka sendiri menyebabkan atau memungkinkan timbulnya kerugian rohani, atau yang

dapat membahayakan sesama. Karena contoh yang buruk, atau menghalang-halangi

tersebarnya informasi yang baik dan mendukung tersiarnya informsi yang buruk.

1.1..3 Tanggapan Gereja Bagi Media Komunikasi

Kehadiran media komunikasi di era ini memberikan tantangan tersendiri bagi gereja.

Gereja melihat bahwa kemajuan teknologi komunikasi telah masuk dan merasuk rana

kehidupan sosial termasuk agama. kesadaran ini menimbulkan kecemasan karena sering kali

terjadi peristiwa yang muncul akibat kesalahan manusia dalam menggunakan media

komunikasi. Dengan demikian Gereja sendiri menyadari bahwa penggunaan media sosial

secara tepat dan benar akan berjasa bagi umat manusia yaitu memberikan kesegaran hati dan

mengembangkan budi serta mewartakan Kerajaan Allah.

Dalam dunia media komunikasi yang semakin canggih, Gereja perlu menanggapinya

secara positif demi kegiatan pastoral  dan perlu memanfaatkan media komunikasi dalam

pewartaannya. Gereja sebagai institusi wajib memberikan tanggap serius terhadap segala hal

yang berkaitan dengan penggunaan media komunikasi. Sebagai orang yang beriman Kristiani,

 setiap pribadi sepatutnya memprakarsai penggunaan media sosial menjadi sarana untuk

mewartakan sabda Allah.

Dalam perkembangnya dunia komunikasi sosial mengandung berbagai polemik yang

berdampak mengganggu kenyamanan banyak orang. Terlebih lagi ketika media sosial telah

dipolitisasi dengan tujuan kepentingan sepihak. Media sosial hanya berpihak dan mengabdi

kepada kepentingan kaum elit tertentu (ekonomi dan politik). Maka Gereja memiliki peran
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menjalankan fungsi kontrol agar segala tindakan negatif perlu dijauhi. Fenomena ini jelas

merupakan tantangan bagi Gereja masa kini yakni bagaimana media komunikasi digunakan

secara baik dan benar demi tujuan pewartaan.

Gereja menghendaki agar kaum muda mampu menahan diri dari berita-berita dan

informasi yang tidak sesuai dengan sopan santun, nilai, dan norma kehidupan. Dalam rana ini,

kaum muda diharapkan untuk menjunjung tinggi etika kehidupan berhadapan dengan berita

dan informasi yang tersebar luas di dalam media komunikasi. Ini berarti etika sebagai refleksi

bagi kaum muda, di mana kaum muda harus berpikir tentang apa yang dilakukannya.


