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K A T A  P E N G A N T A R

Saya bersyukur kepada Tuhan bukan saja karena akhirnya saya 
berhasil menyelesaikan re�isi buku  Etika  ini, tetapi karena saya sungguh 
mengalami pertolongan-Nya yang ajaib. Sesungguhnya pengalaman 
mengerjakan buku Etika ini merupakan berkat tersendiri dari Tuhan, sebab 
Dia telah menjadi Gembala yang baik yang menguatkan dan membimbing 
saya melalui masa yang sulit. 

Dalam buku ini membahas masalah Etika untuk mengetahui bagaimana 
seharusnya seorang menjalani kehidupannya di dunia ini. Terutama 
mengetahui bagaimana menjalani hidup ini dengan benar dan bertanggung 
jawab, sehingga tidak akan pernah menyesal pada akhir hidupnya. Hidup 
yang kita jalani hanya berlangsung satu kali.  Belajar Etika hidup bertujuan 
untuk dapat memahami bahwa hidup ini hanya bermakna kalau kita dapat 
mengerti tujuan Allah menciptakan kita. Tuhan Yesus Kristus berfirman : 
Aku datang supaya mereka mempunyai hidup,  dan  mempunyainya dalam 
segala kelimpahan. Yohanes 10: 10b.  Dialah sumber hidup dan menjadi 
pusat dari tujuan hidup setiap manusia yang dicipta dan dicintai-Nya.
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Menurut saya, Etika dalam perspektif iman Kristen adalah suatu 
hadiah dari Allah. Jika kita mau menerima dan menghayatinya, kita akan 
menemukan hadiah itu, yaitu hidup yang berkelimpahan, hidup yang 
berhasil dan bermakna. Orang sering berpikir bahwa mempelajari Etika 
akan bertemu dengan seperangkat peraturan dan norma yang sulit, berat 
dan melelahkan. Tetapi belajar Etika dengan perspektif yang benar, justru 
sebaliknya. Kita akan menemukan rahasia hidup, hidup yang berhasil 
dan bermakna. Etika Kristen, menawarkan kehidupan yang terbaik dan  
berarti. Dengan berkomitmen menjalankan etika hidup sebagaimana yang 
Allah kehendaki,  akan menjadikan hidup kita sebagai hadiah bagi diri kita 
sendiri, bagi  sesama dan bagi Allah. Anda tertarik untuk mempelajari 
Etika dalam perspektif yang baru? Selamat membuka hadiah dari Allah 
dan memilikinya! Selamat belajar memahami dan memaknai hidup dalam 
kasih. berkat dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang 
menyertai kita senantiasa. Immanuel.

Hamba yang dipanggil untuk menggenapkan rencana-Nya

Magdalena Pranata S.
Dosen Uni�ersitas Kristen Petra Surabaya
Mei 2008



Panduan Mahasiswa - Mata Kuliah: ETIKA �ii

D A F T A R  I S I

Kata Pengantar V

Daftar Isi Vii

Pelajaran 1.  Pendahuluan 1

Pelajaran 2.  Realita Hidup Manusia 9

Pelajaran 3.  Tuhan Allah Sumber Hidup dan Sumber Kasih Sejati 23

Pelajaran 4. Panggilan Hidup Manusia Sesuai Rencana Allah 
 dalam Perspektif Kebenaran Alkitab 29

Pelajaran 5.  Membangun Hidup Bermakna 37

Pelajaran 6. Mewujudkan Hidup yang Berhasil dan Bermakna 47

Pelajaran 7. Membangun Hidup Pernikahan yang Baik 59

Pelajaran 8. Mewujudkan Pernikahan yang Bahagia 71

Pelajaran 9.  Pemberdayaan Manajemen Diri 81

Pelajaran 10. Hidup yang Berpusat pada Rencana Tuhan Allah 89

Daftar Pustaka 95

Tentang Penulis 99





Panduan Mahasiswa - Mata Kuliah: ETIKA 1

P E N D A H U L U A N

A.	Pembukaan:	Doa	
B.	Perkenalan	Dosen	dan	Mahasiswa		

Dosen memperkenalkan diri, keluarga dan pelayanannya.
Mahasiswa memperkenalkan diri, latar belakang dan minat khusus

C.	Konsep	pelaksanaan	MK	Etika	di	kampus	Kristen	atau	bagi	mahasiswa	
Kristen

Pelajaran Pertama (pertemuan pertama)
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MISI KAMPUS KRISTEN 
1.  Menolong mahasiswa dalam proses belajar untuk menjadi ilmuwan 

yang beriman dan berintegritas, yang berhasil menjalankan panggilan 
hidupnya sesuai rencana Tuhan.

2.  Membantu mahasiswa dalam proses pembentukan kepribadian 
yang kreatif, proaktif, mandiri serta memiliki kepedulian sosial/ling-
kungan.

3. Memoti�asi dan menginspirasi mahasiswa untuk berani berkomitmen  
menerapkan etika moral yang tinggi serta nilai-nilai Kristiani.

4.  Menolong mahasiswa dalam pembentukan karakter Kristiani.
5.  Melengkapi mahasiswa agar dapat memiliki wawasan yang luas dan 

profesional di bidangnya.
6. Mempersiapkan mahasiswa sebagai calon pemimpin yang ber-

karakter dan berintegritas tinggi dalam iman, ilmu dan pengabdian, 
dalam  komitmen pengabdian bagi masyarakat, bangsa dan negara 
Indonesia.

7. Membantu proses belajar mahasiswa agar memiliki jiwa kepe-
mimpinan yang siap mengabdi demi sesama, bangsa dan negara, 
dengan hati yang takut akan Tuhan Allah dan mengakui kedaulatan-
Nya. 

PENYELENGGARAAN MK ETIKA
1.  Untuk mewujudkan misi kampus Kristen. 
2.  Dalam perspektif Iman Kristen berdasarkan Alkitab. 
3.  Untuk menolong mahasiswa dengan latar belakang iman Kristiani, 

memahami makna dan tujuan hidupnya, mengalami pertumbuhan 
dan pendewasaan iman pribadi.

4.  Untuk menolong mahasiswa dengan berlatar belakang non Kristiani, 
memahami  pengetahuan Etika Kristen dari sisi yang objektif.

5.  Mengembangkan nilai-nilai Kristiani yang bersifat uni�ersal, yang 
bermanfaat bagi mahasiswa dari berbagai macam latar belakang.

6.  Bersifat interaktif menekankan faktor afektif yang aplikatif dalam 
nuansa dialogis, karena itu MK Etika  akan lebih efektif ketika selain 
kegiatan kuliah tatap muka, juga ada kegiatan terstruktur dalam 
bentuk  tutorial kelompok kecil. 


