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BAB IV 

PENILAIAN MORAL KRISTIANI ATAS  TINDAKAN BUNUH DIRI  

SEBAGAI PELECEHAN TERHADAP  

MARTABAT MANUSIA  

 

1.1 Dasar Pandangan Gereja 

4.1.1 Keluhuran Martabat Manusia 

Dengan meneropong konsep manusia dari beberapa segi disiplin ilmu kita 

pun telah memperoleh pengetahuan dan pengenalan yang cukup tentang esensi 

dan eksistensi manusia. Manusia mempunyai hakekat dan keberadaannya yang 

khas dan istimewa di tengah-tengah universum, sebagai makhluk yang suci dan 

luhur. Itulah sebabnya bahwa lebih dari kebenaran-kebenaran positif dan partial 

tersebut Gereja berupaya untuk lebih mendalami konsep luhur tentang manusia 

berdasarkan suatu refleksi atas wahyu yang termaktub di dalam Kitab Suci. Gereja 

sacara tidak langsung mau melegatimasi kebenaran tentang manusia sebagai 

kebenaran yang bersumber dari Allah, dan bukannya dari manusia sendiri. 

Pengakuan Gereja akan kebenaran “ada” manusia yang bersumber dari 

Allah mendorong Gereja untuk membela hak dan martabat manusia. Sekali-kali 

dari teks-teks Kitab Suci yang ditampilkan terdahulu kita menemukan bagaimana 

manusia itu diciptakan oleh Allah secara istimewa dari pada ciptaan lainnya. 

Manusia menjadi cerminan Allah pencipta Mulia yang menempati dunia sebagai 
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mahkota dari seluruh ciptaan. Karya penciptaan Allah selesai dengan diciptakan 

manusia. Sebagai mahkota seluruh ciptaan manusia diberi kuasa dan kebebasan 

untuk menguasai (dalam arti menjaga dan mengelola dunia ini) bagi kemuliaan 

Tuhan Pencipta dan kebahagiaannya sendiri. Segala sesuatu diarahkannya kepada 

Tuhan sebagai tujuan keselamatan yang terlestari. Ketika manusia memuliakan 

Allah hatinya pasti selalu merasa bahagia, itulah keselamatan nyata yang menjadi 

bukti dan kebaikan kemulian Allah (Luk 17:15)
1
 

Maka dari hal-hal tersebut di atas dapat ditegaskan sekali lagi bahwa 

manusia itu sungguh memiliki martabat yang secara essensial luhur dan mulia. 

Gereja sendiri mengakui kebenaran itu. Allahlah sumber dan jaminan keluhuran 

martabat manusia. Maka seharusnya juga secara esensial harkat dan martabat 

manusia diakui dan dihargai. Sebagaimana orang mengakui dan mencintai Allah 

yang luhur dan mulia demikian pulahlah hendaknya kita  harus mengakui dan 

mencintai manusia sebagai ciptaan Tuhan, yang jujur dan mulia. 

Bunuh diri merupakan salah satu tindakan pelecehan terhadap martabat 

luhur manusia. Dari uraian yang cukup panjang lebar mengenai apa dan 

bagaimana tindakan bunuh diri seperti yang telah dijelaskan terdahulu, maka 

diketahuilah indikasi bahwa orang tidak lagi menghargai prinsip-prinsip moral 

yang mendasar seperti yang dihargai oleh Gereja. Bunuh diri adalah salah satu 

tindakan yang berlawanan dengan ajaran iman Gereja yang sesuai dengan prinsip-

prinsip moral fundamental yang ada dalam Kitab Suci. Tidak salah kalau sekarang 

Gereja sangat menantang dan mengecam keras tindakan bunuh diri, karena 

                                                             

1 Rm. Emanuel Hane, Liturgi Pastoral (Manuskrip), (Kupang: FFA, 2006), hlm. 1 
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tindakan ini melecehkan pribadi manusia dan hal ini adalah suatu kejahatan 

terhadap diri sendiri. 

4.1.2 Makna Sebuah Kehidupan 

4.1.2.1 Nilai Kehidupan Manusia 

Martabat manusia  terletak dalam kenyataan bahwa ia merupakan makhluk 

berakal budi dan berkemauan, bahwa ia memiliki suara hati dan kebebasan untuk 

menentukan diri sendiri. Dalam filsafat dikatakan bahwa manusia itu persona, 

yang mempunyai hubungan mendasar dengan penciptanya karena diciptakan 

menurut citra Allah. Itulah yang membedakan manusia dengan makhluk hidup 

lainnya di dunia ini. Dan itulah sebabnya mengapa  manusia dan hanya manusia 

dapat menajdi alamat sapaan Tuhan Penciptanya. Manusia adalah satu-satunya 

makhluk hidup yang terbuka pada transendensi. Itulah yang menjadi dasar dan 

nilai yang tak terhingga dari seorang manusia. Maka setiap manusia merupakan 

tujuan pada dirinya sendiri, dikehendaki secara personal oleh Pencipta dan tidak  

boleh dibuat menjadi sarana untuk berbagai tujuan  manusia. 

Nilai khusus manusia terletak dalam kenyataan bahwa kehidupan itu 

merupakan basis eksistensi dan pengembangan manusia dalam martabatnya. Maka 

kehidupan manusia tak pernah boleh sekedar dipakai untuk pelbagai tujuan.  Nilai 

kehidupan manusia mendahului penataan diri masyarakat. Maka keutuhannya 

merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling dasaria. 

Kehidupan manusia adalah sesuatu yang suci dan tidak boleh dijamah 

demi berbagai keuntungan. Bahkan dalam situasi kematian yang penuh derita, 
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kesucian hidup tidak hilang. Bagi manusia yang percaya akan Allah pencipta 

wewenang mutlak Tuhan atas kehidupan dan kematian manusia merupakan dasar 

yang paling kokoh.
2
 

4.1.2.2 Hidup Sebagai Suatu Anugerah Dengan Nilai Hak Asasi Yang Sangat 

Tinggi 

Manusia pada dasarnya melihat hidup sebagai suatu anugerah yang bertitik 

tolak dari realitas hidupnya sehari-hari, di mana dalam kehidupanya manusia tidak 

pernah luput dari segala macam persoalan hidup seperti kesenangan, kegembiraan, 

kekecewaan, sakit hati dan masih banyak lainya. Bertolak dari hal ini maka 

munculah keyakinan bahwa  hidup ini benar adalah anugerah dari Allah. Manusia 

memang meneruskan dan melanjutkan kehidupan ini tapi kehidupan ini tidak 

berasal daripadanya melainkan dari Tuhan Sang Pencipta. Tuhanlah yang menjadi 

pemilik kehidupan itu sendiri dan berkuasa mutlak atas hidup dan mati. Gagasan 

tentang Allah sebagai Tuhan berkuasa  secara mutlak atas hidup dan mati secara 

ekslusif antara lain terdapat dalam Gaudium et Spes art. 51:3 .
3
 Amanat Paus Pius 

XI. mengenai sucinya kehidupan yang tidak dapat diganggu gugat antara lain 

diuraikan dalam ensilik Casti Connubis No. 64 “Kehidupan masing-masing sama 

suci, dan tidak ada yang memiliki kekuatan, bahkan tidak otoritas publik, untuk 

mengahancurkannya”.
4
 Dibandingkan dengan Tuhan, hidup manusia itu adalah 

suatu yang bersifat kontingen, artinya dapat ada sekaligus dapat tidak ada, tetapi 

secara de facto ada karena diciptakan oleh Tuhan. Oleh karena itu apapun 

                                                             
2 Emanuel Bili, Op.cit, hlm. 17 
3
 GS. No 51: 3 

4 Paus Pius XI, Ensiklik Casti Connubii (31 Desember 1930), Seri Dokumen Gereja, 

(Yogyakarta Kanisius, 1930) .No 64  
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alasannya, manusia tidak berhak sedikit pun untuk mencabut atau menghilangkan 

nyawa orang lain ataupun diri sendiri karena hidup itu tidak berasal dari padanya 

melainkan berasal dari Tuhan sebagai pemilik tunggal dan syah atas kehidupan. 

Oleh sebab itu hanya Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan dan kematian 

seseorang. Manusia adalah penerima anugerah dan Allah adalah pemberi 

anugerah 

Dalam refleksi hidup manusia, disadari benar bahwa manusia adalah suatu 

nilai yang sangat tinggi, bahkan dalam arti tertentu lebih tinggi dari nilai-nilai 

lainnya yang ada di dalam dunia yang fana ini. Hidup pertama-tama dinilai 

sebagai nilai dasar, kiranya menjadi jelas bahwa tanpa hidup, sebenarnya nilai-

nilai lainya menjadi sesuatu yang absurd dan kurang berarti. Karena itulah  maka 

hidup dilihat sebagai nilai asasi yang sangat tinggi. 

4.1.2.3  Hidup Sebagai Nilai Asasi Dan Nilai Yang Harus Dilindungi 

 Karena hidup adalah anugerah dengan nilai asasi yang sangat tinggi, maka 

hidup menjadi hak asasi manusia dan karenanya juga harus dilindungi. Hidup 

bersifat asasi bagi manusia karena jika kalau diambil maka eksistensinya sebagai 

manusia dengan sendirinya akan lenyap. Terhadap segala hal yang dapat dilihat 

mengancam dan membahayakan hidup membuat manusia harus berusaha untuk 

melindungi hidupnya. Hidup dalam hal ini sebagai suatu anugerah dengan nilai 

asasi yang sangat tinggi. Karena  merupakan hak asasi manusia maka hal ini 
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membuat manusia dengan berbagai cara berusaha untuk melindungi kehidupanya 

dari segala ancaman.
5
 

 

4.2 Tinjauan Menurut Firman Tuhan 

Dari berbagai daya upaya Gereja, baik Gereja lokal maupun Gereja 

universal dan juga dibalik keterlibatan dalam persoalan-persoalan sosial dapat kita 

insyafi bahwa motivasi Gereja tidak bisa terlepas dari misi keselamatan universal 

yang diembankanya di dalam Yesus Kristus. Gereja menghendaki agar semua 

orang selamat dalam naungan Yesus Kristus dan bukannya di dalam hal-hal lain. 

Gereja melihat bunuh diri sebagai suatu tindakan kejahatan terhadap diri 

sendiri yang melecehkan martabat luhur manusia sebagai citra Allah. Oleh karena 

itu Gereja sangat menentang dan mengecam keras tindakan ini. Segala bentuk dan 

daya upaya Gereja terhadap pengentasan masalah bunuh diri ini merupakan sikap 

dan ungkapan Gereja akan penolakan yang begitu mendalam mengenai tindakan 

bunuh diri. 

4.2.1 Bunuh Diri Bertentangan Dengan Kedaulatan Allah Atas Kehidupan 

Bunuh diri merupakan salah satu tindakan yang dapat menyebabkan 

kematian. Secara moral hal ini tidak dapat dibenarkan atau tidak dapat diterima 

dalam perspektif iman Kristen karena jelas bahwa hal ini sangat bertentangan 

sekaligus menolak kedaulatan Allah atas hidup manusia (Kej 1;1). Allah 

menciptakan manusia menurut gambar-Nya sendiri (Kej 1: 27), dan memberikan 

                                                             
5
 Ibid, 
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tanggung jawab kepada mereka atas kehidupan ini. Dalam  Kitab Ulangan 32:39 

Allah berfirman kepada Musa: “Akulah yang mematikan dan 

menghidupkan….dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan diri dari 

tangan-Ku. Karena hidup manusia seturut gambar dan citra-Nya, Allah telah 

menempatkan sanksi sosial atasnya. Allah sendirilah yang menciptakan hidup 

manusia dan Allahlah yang memiliki hal itu untuk mengambil nyawa seseorang. 

Karena bunuh diri di sini di lihat sebagai suatu tindakan yang merampas 

kedaulatan Allah atas hidup dan mati. 

4.2.2 Bunuh Diri Bertentangan Dengan Kekudusan Manusia 

Dewasa ini topik kesucian hidup manusia tampil kembali sebagai bagian 

penting dalam diskusi mengenai pelecehan martabat manusia. Kalau dulu orang 

menganggap kesucian hidup manusia menjadi kekhasan Gereja Katolik kalau 

berbicara mengenai martabat manusia, sekarang ini banyak yang non-Katolik pun 

berbicara mengenai kesucian hidup manusia. 

Hidup manusia adalah kudus.
6
 Hal ini bertolak dari asumsi yaitu karena 

manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Hal ini berarti hidup 

manusia itu kudus karena menyerupai Allah karena itu tindakan membunuh orang 

lain atau diri sendiri tidak dapat dibenarkan. 

Manusia adalah makluk yang memiliki rasio (Kol 3;10) dan bermoral. 

Manusia menyerupai Allah dan secara moral bertanggung jawab kepada-Nya. 

Manusia dapat kudus sebagaimana Allah adalah kudus (Im 11;44). Bertolak dari 

kekudusan hidup inilah maka Gereja berpendapat bahwa bunuh diri adalah 

                                                             
6 KGK, No 2258 
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tindakan keji dan melecehkan pribadi manusia serta secara tidak langsung telah 

menyerang Allah. 

Leon R. Kass yang adalah “President’s Councill on Bioethics”, Amarika 

Serikat, memberikan defenisi menarik. Dia mengatakan, “Dalam arti yang sangat 

seksama, kesucian hidup manusia berarti bahwa hidup dalam dirinya sendiri 

merupakan suatu yang kudus atau suci, transenden dan disendirikan-seperti Tuhan 

sendiri… Dalam arti yang lebih sederhana dan lebih praktis, memandang hidup 

sebagai suci berarti bahwa hidup iu tidak  oleh dilanggar, dihina ataupun 

dihancurkan. Akan tetapi, secara positif ini berarti hidup ini harus dilindungi, 

dibela dan dilestarikan.”
7
 

Berbicara mengenai kesucian hidup manusia (sanctity of life)  berarti 

hidup manusia itu berada dalam lingkup ilahi, oleh sebab itu manusia lainnya 

tidak bisa melanggar ataupun melecehkannya. Jadi dalam hal ini  kesucian hidup 

manusia harus diperjuangkan. Menurut asal-usulnya ciptaan Allah itu suci dan 

baik sebab melibatkan karya penciptaan Allah. Hidup manusia adalah anugerah 

Allah dan manusia menerimanya dengan penuh rasa syukur. Oleh sebab itu 

kesucian hidup manusia berakar dari asal-usulnya yang berada dalam kawasan 

ilahi, maka kesucian bukanlah ditambahkan pada saat tertentu tetapi kesucian itu 

ada bersama dengan adanya manusia dan berakir dengan berakirnya manusia. 

Artinya bahwa semua bentuk pembunuhan kapan saja dan di mana saja ataupun 

dalam tahap perkembangan manusia, entah dalam awal kehidupanya (aborsi), 

                                                             
7 Leon R. Kass, Life, Liberty And The Defense Of Dignity: The Challenge For 

Bioethics, Encounterbook, San Francisco,2002, hlm. 234; Leon R Kass, Death With Dignity And 

The Sanctity of Life, In Michael M (Ed). Uhlmann, Last Right? Assisted Suicide And 

Euthanasia, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, 1998, hlm, 203 
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bunuh diri, euthanasia adalah pelanggaran berat terhadap kesucian hidup manusia. 

Donum Vitae meringkas ajaran ini dengan mengatakan, “hidup manusia adalah 

suci sebab sejak permulaan sudah menyangkut karya penciptaan Allah dan akan 

tetap demikian selamnya dalam hubungan yang khusus dengan Sang Pencipta 

yang adalah tujuan satu-satunya hidup manusia
8
 

4.2.3 Bunuh Diri Melawan Hukum Kasih 

Dalam Matius 22:39 Tuhan Yesus memberikan hukum kasih yang 

berbunyi “kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri”. Paulus 

mengatakan bahwa seorang suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya 

sendiri sebab tidak pernah seorang yang membenci tubuhnya sendiri, tetapi justru 

mengasuhnya dan merawatnya (Ef.5:28-29). Hal ini menegaskan bahwa jika kita 

mengasihi diri kita sendiri, mengapa kita tega menyakiti tubuh kita dan 

membunuhnya? Tentu ini menegaskan bahwa orang yang bunuh diri tidak 

mengasihi atau menyayangi akan tubuhnya. 

Mengambil nyawa itu salah bahkan nyawa sendiri. Bunuh diri adalah 

tindakan kebencian terhadap diri sendiri. Bunuh diri sama halnya dengan 

pembunuhan, sebab melanggar perintah mengasihi diri sendiri. Bunuh diri adalah 

tindakan mementingkan diri sendiri, mengambil jalan keluar yang mudah dari 

kesulitan hidup  bukanlah jalan keluar yang penuh kasih dan bertanggung jawab. 

Kasih tidak pernah kehilangan tujuan hidup. Mengasihi adalah obat penawar bagi 

godaan mengancurkan diri sendiri. Jadi, tindakan bunuh diri bertentangan dengan 

                                                             
8 Paus Yohanes Paulus II, Donum Vitae, (22 Januari 1987), dalam Seri Dokumen Gereja, 

(Yogyakarta: Kanisius,1968), Pengantar 5 
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hukum kasih yang telah diajarkan oleh Yesus kepada kita. Hukum kasih yang 

dimaksudkan disini adalah hukum kasih demi kemuliaan Allah. 

 

4.3 Bunuh Diri Dalam Ajaran Kristiani 

Dalam Kitab Suci Perjanjian Baru sebagian besar tidak memuat secara 

langsung tentang aturan-aturan kehidupan secara konkret. Injil hanya memberikan 

prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang oleh seorang katolik dalam bertingkah 

laku, seperti misalnya: cinta kasih, keadilan, kesediaan untuk mengampuni orang 

lain, berbelas kasihan dan sebagainya. 

 Pada intinya Injil menghendaki agar umat Katolik bersedia menghormati 

martabat manusia sebagai makluk ciptaan menurut gambar dan rupa Allah. Umat 

Katolik dalam menghadapi berbagai masalah harus tetap berpegang teguh pada 

prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Kitab Suci. Dalam menghadapi kasus 

bunuh diri seorang katolik harus dapat mengambil sikap yang bijaksana, penuh 

tanggung jawab dan bermoral. 

 Masalah bunuh diri yang cukup problematis adalah ketika sesorang berada 

pada taraf kekosongan, depresi tingkat tinggi, kekecewaan yang luar biasa dan 

keinginan kuat untuk mati. Dalam menghadapi situasi seperti ini kecendrungan 

orang untuk mencari jalan pintas yang pragtis-pragmatis sebagai jalan keluarnya 

yakni melakukan tindakan bunuh diri.  
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Pada prinsipnya “Bunuh diri adalah pelanggaran berat terhadap keadilan, 

harapan dan cinta kasih. Ia dilarang oleh perintah ke lima
9
.” Melanggar keadilan 

karena manusia tidak mempunyai hak untuk menghilangkan nyawanya, yang 

tidak dia ciptakan sendiri namun didapat dari Tuhan. Melanggar harapan karena 

sesorang yang bunuh diri tidak mempunyai kasih dan belaskasih Tuhan. Dan 

pelanggaran terhadap cinta kasih, terjadi karena  merusakan ikatan solidaritas 

dengan keluarga, bangsa dan umat manusia. 

“Bunuh diri bertentangan dengan kecondrongan kodrati manusia supaya 

memilihara dan memperthankan kehidupan. Itu adalah pelanggaran yang berat 

terhadap cinta diri yang benar. Bunuh diri juga melanggar cinta kepada sesama, 

karena merusak ikatan solidaritas dengan keluarga, bangsa dan dengan umat 

manusia, kepada siapa kita selalu punya kewajiban. Akhirnya bunuh diri 

bertentangan dengan cinta kepada Allah yang hidup”
10

 

4.3.1 Pandangan Biblis 

 Alkitab  memandang bunuh diri sama bobotnya dengan dengan 

pembunuhan, karena itu adalah kenyataanya pembunuhan terhadap diri.  

A. Perjanjian Lama 

Dalam Kitab Kejadian 1:27 dikatakan bahwa manusia diciptakan menurut 

gambar dan rupa Allah sendiri. Manusia sebagai makluk hidup menyadari bahwa 

ia adalah ciptaan Allah yang luhur dan oleh sebab itu manusia berkewajiban untuk 

menjaga kehidupan ini. 

                                                             
9 KGK, No 2325     
10 KGK, No 2281 
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  Tidak ada satu manusia pun yang berhak atas kematian seseorang maupun 

diri sendiri, manusia tidak diperbolehkan untuk mengambil otoritas Allah dan 

mengakhiri kehidupan mereka. Allah adalah pemberi kehidupan. Ia memberi dan 

ia yang mengambilnya kembali (Ayub 1:21). Bunuh diri merupakan tindakan 

pembunuhan terhdap diri sendiri, menjadi tindakan durhaka, Karen a hal ini 

merupakan penolakan manusia atas kasih karunia Allah. 

  Allah adalah satu-satunya yang boleh memutuskan waktu dan dengan cara 

apa seseorang meninggal. Seperti di ungkapkan dalam Mazmur 31;15, “masa 

hidupku ada di dalam tangan-Mu”. Jadi menurut Alkitab bunuh diri adalah 

tindakan dosa dan tercela.  

B. Perjanjian Baru 

Dalam Perjanjian Baru tidak secara eksplisit berbicara mengenai tindakan 

bunuh diri Yudas Iskariot adalah seorang murid Yesus yang tega menjual Yesus 

kepada kaum Farisi. Akibat dari perbuatannya itu dia dihantui rasa bersalah yang 

luar biasa sehingga dia mengambil keputusan untuk mengakiri kehidupanya 

dengan gantung diri.  Tindakan Yudas ini diartikan sebagai tindakan orang yang 

kehilangan iman dan harapan akan Allah. Contoh dari pengertian ini adalah Yudas 

Iskariot yang menggantung diri di pohon (Mat 26:5; bdk. Kis 1: 18). Penyesalan 

Yudas akan penghianatannya sedemikian hebat (Mat 26:4), tetapi dia tidak 

percaya lagi pada pengampunan Allah, sehingga dia menghukum diri sendiri 

melalui bunuh diri
11

. Keputus-asaan dan rasa malu inilah yang mendasari bunuh 

diri dan yang membuat seseorang tidak mampu lagi membuat keputusan rasional 

                                                             
11 Petrus Maria Handoko, CM, Misa Requem Korban Bunuh Diri, Majalah Hidup 

Mingguan Katolik, Pastoral Aids, Hormati Manusia, Makasar 18 Januari 2015, hlm. 18 
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atau mengendalikan dorongan dalam dirinya, mestilah lebih mengundang belas 

kasihan Allah dari pada murka Allah (1 Yoh 4:8-16b; Roma 13:10; 1 Kor 13:2-

3,5). 

Dalam doktrin Katolik argumen tentang bunuh diri didasarkan pada 

perintah Tuhan “tidak boleh membunuh” (diberlakukan dalam Perjanjian Baru 

oleh Yesus dalam (Mat 19:18), serta pemikiran bahwa hidup adalah karunia yang 

diberikan oleh Tuhan yang tidak boleh di tolak, dan bunuh diri merupakan 

tindakan melawan “hukum alam” sehingga mengganggu rencana Allah bagi 

dunia. 

Walaupun demikian, di dalam Alkitab kasus bunuh diri tidak dinyatakan 

secara jelas dan tegas. Tidak ada juga nasihat atau pernyataan sikap terhadap 

orang yang melakukan bunuh diri. Secara tegas hanya yang berkaitan dengan 

pembunuhan seperti hukum kelima dari sepuluh perintah Allah. “Jangan 

membunuh”(Kel. 20:13). Di dalam Matius 22:39, orang Kristen tidak hanya 

diperintahkan untuk mengasihi orang lain tetapi juga dirinya sendiri. Oleh karena 

itu, bunuh diri adalah tindakan yang tidak mengasihi dirinya sendiri tetapi justru 

membenci dirinya sendiri. Jadi dalam Kitab Suci tidak secara ekspilisit 

menjelaskan bunuh diri dan mengutuk tindakan tersebut. Tetapi intinya bunuh diri 

merupakan tindakan yang merampas hak Allah sebagai Pecipta kehidupan. 

4.3.2 Pandangan Magisterium Gereja. 

   Gereja Katolik sungguh menjunjung tinggi kehidupan, karena kehidupan 

ini diberikan oleh Allah. Membunuh secara  moral tidak pernah diizinkan. Hidup 

manusia dipercaya sebagai anugerah Tuhan. Ciptaan tersebut harus dijaga, 
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dirawat, dan terlebih harus di syukuri. Perintah kelima dalam dekalog dengan jelas 

dinyatakan bahwa: “Jangan Membunuh”. Tuhanlah yang berkuasa mutlak atas 

hidup ini. 

4.3.2.1  Paus Yohanes XXIII (Pacem In Terries) (1963) 

Dalam ensiklinya mengenai “Pacem In Terris”, beliau mengatakan bahwa 

hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia
12

. Dan hak ini bukan 

diberikan kepada orang lain tetapi hak asasi ini diterima dari sang pencipta. 

Karena itu manusia dituntut untuk menghormatinya secara wajar.
13

 Bunuh diri 

merupakan tindakan yang tidak menghormati kehidupan dan merupakan salah 

satu dosa karena merebut hak Allah atas kehidupan dan kematian. 

 Ensiklik ini memahami ketidakterpisahkanya hak dan kewajiban sebagai 

berikut: hak manusia untuk hidup dan didalamnya juga terkandung kewajiban 

untuk memelihara kehidupan. Lebih lanjut, Konsili Vatikan II, Gaudium et Spes, 

No.27: menandaskan bahwa: 

“Segala sesuatu yang mengancam kehidupan itu sendiri seperti tiap jenis 

pembunuhan ras atau suku, pengguguran, euthanasia dan bunuh diri dengan 

sengaja….itu semua adalah perbuatan keji. Karena itu berlawanan dengan 

kemulian Allah sebagai Sang Pencipta”.
14

 

4.3.2.2 Paus Yohanes Paulus II (Evangelium Vitae) (1995)  

                                                             
12  Paus Yohanes XXIII, Pacem In Terris, (11 April 1963), dalam Seri Dokumen Gereja, 

Yogyakarta: Kanisius 1965, No 9,10,11 
13 F. M Suseno, Beriman Dalam Masyarakat, Butir-Butir Teologi Kontekstual, 

(Yogyakarta: Kanisius, 1995) hlm, 94 
14 GS, No 27 



75 

 

Paus Yohanes Paulus II, dalam ensikliknya Evangelium Vitae (injil tentang 

kehidupan) atau dikenal juga dengan injil tentang martabat hidup manusia “Injil 

tentang kasih Allah kepada manusia, injil tentang martabat hidup pribadi manusia 

dan injil tentang kehidupan adalah injil yang satu dan tak terpisahkan”
15

  

Evangelium Vitae meringkaskan inti ajaran katolik mengenai martabat hidup 

pribadi manusia sebagai berikut : “Manusia diberi martabat yang sangat luhur, 

berdasarkan ikatan mesra yang mempersatukannya dengan Sang Pencipta: dalam 

diri manusia terrpancar gambar Allah sendiri dan hidup itu selalu merupakan 

sebuah harta yang tak ternilai.”
16

 Beliau  juga menekankan penghormatan 

terhadap nilai hidup dan martabat manusia. Bahwa hidup manusia itu harus 

dihormati, dibela, dijunjung tinggi, dikasihi dan dilayani. Menyangkut masalah 

bunuh diri dituangkan dalam deklarasi Euthanasia, 26 juni 1980, bahwa bunuh 

diri adalah pelanggaran terhadap kedaulatan Allah pemberi kehidupan. Orang 

yang melakukan bunuh diri adalah orang yang tidak mencintai dirinya sendiri, 

sesama dan Tuhan. Karena itu secara moral tidak dapat dibenarkan.
17

 

“Mengenai nilai  hidup manusiawi yang tidak dapat diganggu gugat, 

sekaligus suatu seruan mendesak, ditujukan kepada setiap orang, demi nama 

Allah: Hormatilah, cintailah dan layanilah kehidupan, tiap hidup manusiawi. 

Hanya dalam arah inilah anda akan menemukan keadilan, perkembangan, 

kebebasan yang sejati, dama dan kebahagiaan.”
18

 

4.3.2.3 Donum Vitae (1987) 

                                                             
15

EV,  No 2 
16 EV, No 34 
17

William F. Maestri Choose Life And Not Death (A Primer On Abortion, Euthanasia, 

And Suicide), (New York: Alba House,1986), hlm. 128 
18

 EV, No 5 
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 Ajaran kongregasi iman ini secara garis besar menggaris bawahi bahwa 

hidup manusia adalah anugerah dari Allah Pencipta yang harus dihormati dan 

dihargai dengan nilai yang tak terhingga dan harus dipertanggungjawabkan. 

Penghargaan harus  dilakukan sejak awal keberadaannya. ”Manusia harus 

dihormati sebagai pribadi (persona) sejak saat pertama kali keberdaannya.” 
19

 Jadi 

bunuh diri dilihat sebagai suatu pelecehan terhadap pribadi manusia, sehingga 

dengan ini Paus Yohanes Paulus II melarang keras manusia untuk melakukan 

tindakan ini karena bertentangan dengan penghormatan pribadi manusia. 

4.3.2.4  Dignitas Personae (2008) 

Dignitas Personae hadir untuk menegaskan kembali Donum Vitae dan 

Evangelium Vitae. Menurut instruksi dignitas personae manusia harus dihormati 

dan di perlakukan sebagai pribadi sejak saat pembuahan, dan karena itu dari saat 

yang sama hak-haknya sebagai seseorang harus diakui, di antaranya di tempat 

pertama adalah hak tak tergoyahkan dari setiap makhluk makhluk tak berdosa 

yang hidup. Fokus instruksi ini lebih kepada penghargaan martabat manusia sejak 

awal embrio. Sejak awal penciptaan manusia adalah pribadi yang berharga dan 

bermartabat. Penghormatan atas martabat ini adalah karena setiap orang 

membawa martabatnya sendiri yang  terukir dalam dirinya sendiri. Martabat 

seseorang harus diakui di setiap manusia dari konsepsi hingga kematian alami
20

 

4.3.2.5 Katekismus Gereja Katolik 

                                                             
19

 DV, Pengantar 1,1  
20 Kongregasi Ajaran Iman, Dignitas Personae, (8 Desember 2008), Paus Paulus II 

(Promulgator), dalam Seri Dokumen Gereja, (Yogayakarta: Kanisius, 2008), No 1, 4, 7 
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    Katekismus Gereja Katolik merupakan salah satu dokumen Gereja yang 

berbicara mengenai bunuh diri. Setiap manusia bertanggung jawab atas 

kehidupanya dan berkewajiban untuk mempertahankan hidup demi kehormatan-

Nya. Bunuh diri bertentangan dengan kencodrongan kodrati manusia supaya 

memilihara dan mempertahankan kehidupan. Bunuh diri adalah suatu pelanggaran 

berat terhadap cinta diri yang benar dan bertentangan dengan cinta kepada Allah 

yang hidup. 

 Bantuan secara sukarela dalam hal bunuh diri, melawan hukum moral. 

Keduanya  tergolong berdosa. Tapi di sisi lain orang tidak boleh kehilangan 

harapan akan keselamatan abadi bagi mereka yang telah mengakhiri 

kehidupannya. Dengan cara yang diketahui Allah, ia masih dapat memberi 

kesempatan kepada mereka untuk bertobat supaya diselamatankan. Gereja berdoa 

bagi mereka yang telah mengakiri kehidupannya.
21

  

4.3.2.6 Konsili Vatikan II, (Gaudium et Spes, No 27) 

 Pemahaman tentang keberadaan manusia secara kristiani juga memiliki 

ketegangan-ketegangan tertentu yang bersifat kreatif. Di sisi lain umat kristiani 

percaya bahwa segala kehidupan itu nikmat dan harus dilindungi dan dihormati 

sesuai dengan kehendak Tuhan. Bunuh diri, misalnya merupakan sebuah dosa 

karena bukanlah hak kita untuk mengambil hidup yang diberikan Tuhan kepada 

kita
22

. “Segala sesuatu yang mengancam kehidupan itu sendiri, misalnya bentuk 

pembunuhan yng mana pun, penumpasan suku, pengguguran, euthanasia atau 
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KGK,  No 2283 
22

 Gregory C. Higgins, Dilema Moral Zaman Ini,  Dipihak Manakah Anda, 

(Yogyakarta : Kanisius, 2006), hlm. 96 
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bunuh diri yang disengaja,…….itu semua adalah perbuatan keji. Oleh sebab itu 

semua perbuatan itu melawan hukum Tuhan dan berlawanan dengan kemuliaan 

sang pencipta.”
23

 

 

4.3.2.7 Dalam Sepuluh Perintah Allah 

 Hukum kelima berbunyi: “Jangan Membunuh”. Hukum ini secara tidak 

langsung memberikan suatu pandangan positif bagi seluruh umat Katolik  bahwa 

membunuh adalah suatu tindakan yang dilarang oleh Allah, karena tindakan ini 

menentang kedaulatan Allah sebagai pencipta. Menghormati diri sendiri dan 

menghormati orang lain adalah tugas kita sebagai manusia dan yang selalu 

dikehendaki oleh Allah. Membunuh diri sendiri atau orang lain melawan hukum 

Tuhan dan ini adalah perbuatan dosa yang terbesar dalam hidup. 

4.3.3 Pandangan Teolog Moral Kristiani 

4.3.3.1 St. Agustinus (354-430) 

 Menurut St. Agustinus bunuh diri merupakan pembunuhan terhadap diri 

sendiri. Oleh sebab itu sebagai moralis ia menolak dan menentang adanya 

tindakan bunuh diri. Manusia berkewajiban untuk memilihara harta milik Allah  

yang dipercayakan kepadanya. Tubuh dan jiwa kita adalah kepunyaan Allah dan 

orang yang bunuh diri berdosa terhadap Penciptanya. Baginya bunuh diri itu 

melawan hukum Tuhan, terutama hukum ke lima yakni “Jangan Membunuh”. 

Secara sederhana St. Agustinus mau menyampaikan bahwa: “Engkau tidak 
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membunuh manusia. Aku adalah seorang manusia. Karena itu aku tidak 

membunuh diri sendiri.”
24

 Selain itu bunuh diri merupakan dosa yang tak 

terampuni yang merampas kesempatan pertobatan dan penyesalan. 

 

 4.3.3.2 St. Thomas Aquinas (1225-1274) 

  Menurut St. Thomas Aquinas bunuh diri adalah suatu suatu pelanggaran 

dari kemurahan hati. Sebagai manusia kita perlu untuk mencintai diri sendiri dan 

mencari jalan untuk menjaga dan melindungi diri kita dalam eksistensi kita 

sebagai manusia, oleh sebab itu ia katakan bahwa bunuh diri ada suatu tindakan 

yang merugikan diri sendiri.
25

  Thomas Aquinas mendasarkan pada tiga alasan 

untuk menentang tindakan bunuh diri antara lain. Yang pertama tindakan tersebut 

tidak natural karena berlawanan dengan kecendrungan alam dimana semuanya 

berkeinginan untuk mempertahankan hidup dan berlawanan dengan kemurahan 

hati (belaskasih) karena semua orang harus mengasihi dirinya sendiri. Yang kedua 

tindakan bunuh diri merupakan serangan melawan dan sebuah luka bagi suatu 

komunitas karena seseorang milik dari sebuah komunitas. Yang ketiga suatu 

tindakan perampasan terhadap kuasa Allah yang memiliki hak untuk memberikan 

dan mengambil kembali kehidupan. 

4.3.3.3 Imanuel Kant (1724-1804) 

                                                             
24 Ibid,  
25

 Robert N. Wennberg, Terminal Choises Euthanasia, Suicide And The Right To Die, 

(Keputusan Pemberian Euthanasia, Bunuh Diri Dan Kematian Yang Sesungguhnya), 

(Eerdmans Publishing, 1989) hlm. 66 
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Imanuel Kant melihat tindakan bunuh diri dari prinsip yang dikenal 

dengan imperatif kategoris: “Bertindaklah sesuai dengan motivasi tindakan yang 

bisa diterapkan sebagai hukum universal”. Artinya, lakukanlah tindakan yang 

memotivasinya bisa disetujui sebagai hukum umum  oleh semua orang. Dalam hal 

ini tindak bunuh diri tidak dapat dibenarkan. Ia tidak dapat diberlakukan sebagai 

sebuah hukum umum yang berlaku untuk semua. Di sisi lain Kant melihat bunuh 

diri sebagai sebuah tindakan pelanggaran kewajiban orang terhadap dirinya 

sendiri. Tindakan bunuh diri baginya adalah tindakan pecundang terhadap 

kemanusiaan. Baginya orang yang mengasihi dirinya sendiri tidak mungkin 

membenarkan bunuh diri. Karena orang yang mengasihi dirinya sendiri berjuang 

untuk melanjutkan kehidupannya. Orang yang bunuh diri sejatinya makluk aliens 

yang tidak mengenal dunia kehidupanya.
26

 

4.3.3.4  Frans Magnis Suseno (1936) 

Pada umumnya secara moral bunuh diri tidak dapat dibenarkan 

berdasarkan tiga alasan etis yakni sebagai berikut: 

a) Bunuh diri bertentangan dengan cinta diri etis. 

b) Bunuh diri bertentangan dengan kepentingan masyarakat. 

c) Bunuh diri bertentangn dengan hak eksklusif Allah pencipta atas 

hidup dan kematian manusia.
27

 

Jadi bunuh diri adalah tindakan yang tidak mau mengakui dan 

menghormati martabat manusia. Secara moral bunuh diri adalah perbuatan tercela 
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 Seri Buku Majalah Vox, Op.cit, hlm. 24 
27

Frans Magnis Suseno,  “Euthanasia Dan Pertanggung  Jawaban Etis,” Makalah Pada 

Symposium Euthanasia, (Jakarta: Higina 24 November 1984), hlm. 19 
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yang mencerminkan sikap putus asa. Bahkan di negara Inggris percobaan bunuh 

diri adalah merupakan tindak pidana, dan terhadap siapa yang gagal melakukan 

tindakan bunuh diri dapat dituntut di muka pengadilan.
28

. 

 

 

4.4 Bunuh Diri Dalam Tinjauan Agama-Agama Lain 

 Hampir semua penganut kepercayaan (orang yang beragama dan 

mengakui Tuhan) di dunia ini menolak tindakan bunuh diri karena merupakan 

suatu kejahatan terhadap diri sendiri. Mereka berpendapat bahwa kehidupan dan 

kematian seseorang berasal dari Tuhan sebagai Pencipta segala sesuatu. Karena 

itu semua penganut agama menganut satu prinsip dasar yakni tidak membenarkan 

perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada tindakan-tindakan penghentian 

kehidupan yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa
29

 sebab perbuatan itu 

bertentangan dengan kehendak Tuhan. 

Dalam agama Islam yang secara mayoritas dianut oleh bangsa Indonesia 

menolak dan melarang tindakan bunuh diri sehubungan dengan ini Hadist Nabi 

Muhammad yang riwayatkan oleh Annas r.a menandaskan demikian: 

Bahwa Rasullah pernah bersabda; janganlah tiap-tiap orang diantara kamu 

meminta minta mati karena kesukaran-kesukaran yang menimpanya, jika memang 

sangat sulit dia berbuat demikian, maka ucapkanlah doa sebagai berikut; Ya Allah 

                                                             
28

 Petrus Yoyo Karyadi, Op.cit, hlm. 148-149 
29 Djoko Prakoso, SH dan Djaman Andhi Nirwanto, Euthanasia, Ham Dan Hukum 

Pidana, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984) hlm. 64 
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panjangkanlah umurku, kalau memang hidup lebih baik bagiku dan matikanlah 

aku manakalah mati lebih baik bagiku.
30

 

Bertolak dari bunyi Hadist ini, maka dapatlah ditarik kesimpulan yaitu 

bahwa bunuh diri pada dasarnya merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam 

agama Islam. Dalam ajaran Islam dengan tegas dikatakan, jika karena adanya 

kesukaran-kesukaran hidup atau penderitaan hidup, lalu meminta minta atau 

bercita-cita ingin mati, juga merupakan suatu perbuatan yang dilarang.  

Agama Islam juga mengakui adanya hak seseorang untuk hidup dan 

mengakhiri kehidupan, namun hak tersebut merupakan anugerah Allah kepada 

manusia. Allah yang menentukan kapan seseorang lahir dan seseorang mati (QS 

22:26;2:243). Oleh karena itu bunuh diri diharamkan dalam hukum islam. Dalam 

QS 4;29: “Janganlah engkau membunuh dirimu sendiri”. Sesungguhnya Allah 

maha penyayang kepadamu, dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar 

dan aniaya, maka kelak akan di masukan ke api neraka. Yang demikian itu mudah 

bagi Allah.” Manusia hidup dan dituntut untuk berikhtiar dan tawakal kepada 

Allah dan Islam telah menganjurkan agar jangan bersikap putus asa, frustasi dan 

depresi dalam menghadapi persoalan hidup sehingga bisa menghindari hal-hal 

yang tidak dinginkan.
31

 

Seperti layaknya agama Katolik, agama Kristen Protestan juga menganut  

paham yang sama yaitu melihat tindakan bunuh diri sebagai suatu tindakan yang 

dilarang, sebab hidup dan mati seseorang berada di dalam tangan Allah  sebagai 

pencipta dan asal dari segala makhluk hidup. 

                                                             
30
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Sama seperti agama Kristen dan agama Islam, agama Hindu dan Budha 

juga berpendapat demikian. Kedua agama ini menolak keras tindakan bunuh diri. 

Berkaitan dengan ini seorang tokoh agama Budha Siti Hartati Murdaya melihat 

bunuh diri sebagai suatu perbuatan yang terlarang. Menurutnya, setiap manusia 

mempunyai kewajiban untuk membantu umat lain agar bisa hidup sepanjang 

masih bisa hidup. Oleh karena itu setiap manusia haruslah bisa menjaga 

kehidupan ini bukan mengakhirinya. 
32

  

Berdasarkan kepercayaan umat Hindu, apabila seseorang melakukan 

bunuh diri maka rohnya tidak akan masuk neraka ataupun surga melainkan rohnya 

tetap berada di dunia yang fana ini sebagai roh jahat yang berkelana tanpa tujuan 

hingga ia mencapai masa waktu di mana seharusnya ia menjalani kehidupan. 

Misalnya seorang bunuh diri pada usia 17 tahun, padahal ia ditakdirkan untuk 

hidup 60 tahun. Maka selama 43 tahun rohnya berkelana tanpa arah dan tujuan, 

setelah itu rohnya masuk neraka untuk menerima hukuman yang lebih berat, 

kemudian kembali ke dunia (reinkarnasi) untuk menyelesaikan “karma”-nya 

terdahulu yang belum selesai dijalaninya.  

4.5 Penilaian Moral Kristiani Atas Bunuh Diri Sebagai Pelecehan Martabat 

Manusia 

Hidup manusia adalah dasar segala nilai sekaligus sumber dan persyaratan 

yang perlu bagi semua kegiatan manusia dan  juga untuk hidup bersama 

masyarakat. Sementara kebanyakan orang menganggap hidup manusia sebagai 

sesuatu yang sakral dan mengakui bahwa tak seorang pun dapat sesukanya 

                                                             
32 Cf, Emanuel Bili, Op.cit, hlm. 64 
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memutuskannya. Mereka yang percaya kepada Kristus dapat mengakui sesuatu 

yang lebih luhur, yakni anugerah kasih Allah yang harus dipelihara.  

Hidup adalah anugerah tertinggi Allah, karena Allah adalah Tuhan 

tertinggi kehidupan.  Hidup manusia mengandung misteri penciptaan karena itu 

tindakan bunuh diri adalah tindakan merampas kehidupan dan menghilangkan 

jejak Allah dalam hidup manusia. Manusia adalah makhluk hidup tetapi bukan 

pemilik kehidupan. Manusia bukan pemilik kehidupan sejak mula ia diciptakan, 

Allah-lah yang menghembuskan nafas kehidupan bagi manusia. Manusia 

bermartabat karena keutuhan pribadinya yang dijiwai oleh nafas kehidupan Allah, 

karena itu memutuskan nafas hidup manusia adalah cara yang paling brutal untuk 

memutuskan hubungan dengan Allah sebagai Tuhan tertinggi atas kehidupan. 

Sejak manusia diciptakan ia dikarunia kuasa untuk memilihara kehidupan. 

Garis tanggung jawab ini sungguh mulia di kala manusia sadar dan terpanggil 

untuk mencegah niat bunuh diri. Kecondongan kodrati manusia yakni 

mempertahankan hidup dan memiliharanya inilah hukum kodrat manusia. Hukum 

kodrat menyatakan pengetahuan moral yang mendasar, yang memungkinkan 

manusia melalui akal budi, membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara 

kebenaran dan kebohongan.  

Teologi moral Kristiani umumnya  mengecam  dan menolak setiap bentuk 

bunuh diri sebagai pelanggaran berat. Penolakan dan pengecaman ini tentunya 

memiliki dasar dan pertimbangan-pertimbangan moral tertentu yang menjadi nilai 

dan point penting  dalam penilaian etis moral kristiani dalam menyikapi segala 

tindak tanduk kehidupan ini.  
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Berkaitan dengan tindakan bunuh diri ini teologi  moral Kristiani melihat 

bunuh diri sebagai suatu kejahatan dan pelanggaran terhadap diri sendiri, sesama 

dan kepada Tuhan Sang Pencipta. Adapun alasan sebagai berikut: Berkaitan 

dengan segala bentuk pembunuhan langsung, entah itu oleh diri sendiri (bunuh 

diri) atau oleh orang lain (pembunuhan, euthanasia, aborsi). Alasannya adalah 

kenyataan bahwa orang tidak memiliki hak atas diri dan kehidupannya. Ia hanya 

mempunyai hak kelola dan pakai secara bertanggung jawab. Pemilik dan tuan 

sesungguhnya atas kehidupan adalah Allah sendiri. Ia memberikan kehidupan 

kepada manusia sebagai hadiah, agar dengan itu berguna dalam pelayanan rencana 

ilahi terhadap manusia dan alam ciptaan. 

 Manusia seharusnya menghayati kehidupanya dan menyelaraskan dengan 

kehendak Allah, sebagaimana termaktub dalam rencana tersebut. Kerena itu  

bunuh diri atau pembunuhan terhadap orang lain melanggar hak milik Allah yang 

berdaulat atas manusia. Pada prinsipnya argumen hak kepemilikan Allah atas 

manusia melarang sepenuhnya tindakan bunuh diri sebagai hal yang bertentangan 

dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh Allah bagi manusia.  

Di sisi lain bunuh diri dilihat sebagai pelanggaran terhadap kewajiban 

seseorang untuk mencintai diri dan terhadap kehidupan. Seorang manusia yang 

melakukan tindakan bunuh diri berarti mematikan bertumbuhnya kedewasaan 

untuk mencapai kesempurnaan ke arah mana ia dipanggil oleh Allah.
33

 Melakukan 

bunuh diri tidak hanya bercorak malapetaka bagi pelaku tetapi juga merusak cita 
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rasa solidaritas dengan sesama dan keluarga, bangsa dan seluruh umat manusia 

dan pada akhirnya bertentangan dengan cinta kepada Allah yang hidup.
34

 

Teologi moral katolik mengenal pandangan yang menyatakan bahwa ada 

tindakan yang memang pada dirinya jahat secara moral (malum in se/intrisece 

malum), terlepas dari subyek (maksud, tujuan, motivasi serta kondisi dan keadaan 

yang mempengaruhinya). Veritatis splendor hadir dan menggarisbawahi kembali 

konsep (opera ipsa peccata sunt)
35

 tindakan yang pada dirinya jahat adalah 

tindakan yang tidak pernah dibenarkan walaupun dilakukan dengan maksud dan 

tujuan yang baik ataupun terdorong oleh keinginan yang baik. Apapun tujuan dan 

motivasinya membunuh adalah tindakan kejahatan. Gaudium et Spes menjabarkan 

sejumlah tindakan  yang memang jahat pada dirinya sendiri. Tindakan yang 

berlawanan dengan nilai kemanusiaan, yang melanggar keutuhan pribadi, yang 

melukai dan merendahkan martabat manusia.
36

 Salah satu tindakan itu adalah 

bunuh diri. Keadaan atau niat yang baik tidak mengubah tindakan jahat menjadi 

baik.
37

 

Pada dasarnya bunuh diri adalah tindakan kejahatan yang melecehkan 

martabat manusia sebagai makhluk  luhur secitra  dengan Allah. Bunuh diri bukan 

merupakan suatu tindakan bebas, tindakan bebas selalu terarah pada kebaikan, dan 

bunuh diri adalah suatu yang jahat pada hakikatnya adalah jahat dan keji sejauh 

menyangkut pematian sengaja pribadi manusia, hal ini secara moral tidak dapat 

diterima. Bunuh diri suatu tindakan yang tidak bermartabat dan melecehkan 
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35 Opera ipsa peccata sunt yang berarti suatu tindakan atau perbuatan yang pada dirinya 

salah atau dosa 
36 GS, No 27 
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martabat pribadi manusia sebagai makhluk yang diciptakan seturut gambar dan 

rupa Allah. 

Bunuh diri selalu sama buruknya dengan pembunuhan. Tradisi Gereja 

selalu menolaknya sebagai putusan berat yang buruk, meskipun keadaan 

psikologis, kultural dan sosial  dapat mengakibatkan seseorang melakukan 

tindakan  yang radikal bertentangan dengan kecendungan alamiah untuk hidup. 

Bunuh diri dari sudut pandang obyektif merupakan keburukan berat. Pada intinya 

bunuh diri berarti menolak kedaulatan  Allah yang mutlak atas kehidupan dan 

kematian. “Engkau berdaulat atas hidup dan mati; Engkau membawa kepada 

gerbang alam maut dan ke atas kembali” (Keb 16:13; bdk. Ayub 13:2).
38

. Satu hal 

yang perlu diketahui dan disadari oleh manusia adalah bahwa Allah mempunyai 

kekuasaan untuk mematikan dan membangkitkan untuk hidup:” Akulah yang 

mematikan dan menghidupkan” (Ul 32:39; bdk.2 Raj 5:7; 1 Sam 2:6) 

 Berkaitan dengan korban bunuh diri ini dalam Katekismus Gereja Katolik 

No 2283, dikatakan bahwa “orang tidak boleh kehilangan harapan akan 

keselamtan abadi bagi mereka yang telah mengakiri kehidupannya. Dengan cara 

yang diketahui Allah, ia masih dapat memberikan kesempatan kepada mereka 

untuk bertobat supaya diselamatkan. Gereja berdoa bagi mereka yang telah 

mengakhiri kehidupanya”.
39

 

Kutipan di atas mengajarkan kita bahwa entah apa persoalan kasuistik 

yang menodai hidup umat manusia, keyakinan akan karya keselamatan mesti tetap 

dilantunkan  termasuk mereka yang bunuh diri. Gereja dalam satu persekutuan 
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pada prinsipnya berdoa untuk mereka yang telah mengakhiri kehidupannya 

termasuk dengan cara yang paling tragis pun. Keyakinan ini meski didahului oleh 

keyakinan bahwa karya keselamatan terjadi pada diri mereka atas cara yang 

diketahui Allah dan atas cara itu pula Allah masih memberikan kesempatan 

kepada mereka untuk bertobat supaya diselamatkan. 

Walaupun demikian, keyakinan atau harapan akan keselamatan ini bukan 

sebuah legitimasi agar merajalelanya tindakan membunuh. Ajaran tentang 

keselamatan bagi mereka meski dirumuskan dengan baik agar tidak terkesan 

membanalkan tindakan bunuh diri dengan jaminan bahwa kelak diselamatkan oleh 

Allah.  

 


