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Tinjauan Mata Kuliah 

Mata kuliah ini membahas materi mengenai tugas dan panggilan hidup berdasarkan 
pandangan iman Kristen. Materi bahasan meliputi Tuhan Yang Maha Esa dan 

Allah Tritunggal; Manusia, Hakikat dan Tanggung Jawabnya dalam bermasyarakat dan 
bernegara. Tugas dan panggilan Gereja pada Hukum dan Sikapnya terhadap Hukum 
Allah, Negara dan Hukum Hati Nurani. Selain itu pembahasan tentang Manusia yang 
bermoral, berbudaya, berilmu Pengetahuan dan Teknologi, Politik, dan Kerukunan 
Antarumat Beragama juga menjadi cakupan mata kuliah ini. Penguasaan materi ini bagi 
Anda selaku mahasiswa Kristen merupakan bagian integral dari usaha pengamalan iman 
Kristiani bagi Anda yang sedang menimba ilmu di perguruan tinggi. Tujuan mempelajari 
buku materi pokok ini diharapkan Anda mampu menyerap dan mengaplikasikannya 
dengan baik dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang 
pluralis. 

Buku Materi Pokok ini terdiri atas 9 modul, yaitu :
Modul 1 : Tuhan Yang Maha Esa dan Allah Tritunggal
Modul 2 : Manusia: Hakikat dan Tanggung Jawabnya 
Modul 3 : Masyarakat menurut Iman Kristen 
Modul 4 : Hukum dalam Perspektif Iman Kristen 
Modul 5 : Moral,  Etika, dan  Karakter (Akhlak) Kristen
Modul 6 : Budaya dalam Perspektif Iman Kristen
Modul 7 : Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni dalam Perspektif Iman  Kristen
Modul 8 : Politik dalam Pandangan Iman Kristen
Modul 9 : Kerukunan Antar Umat Beragama

 Urutan pembahasan materi dalam modul ini pertama menguraikan Sang 
Pencipta Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya secara logika berpikir diikuti bahasan 
tentang Manusia. Manusia berkembang menjadi banyak maka terjadilah Masyarakat. 
Kelompok masyarakat yang semakin berkembang dan luas memunculkan berbagai 
kepentingan sehingga diperlukan suatu aturan supaya tidak terjadi benturan-benturan 
antarkelompok dan aturan-aturan itu disebut Hukum. Adanya hukum Negara dan hukum 
agama diharapkan membuat manusia memiliki Moral dan Etika dalam pergaulannya 
antarsesama masyarakat secara lokal, nasional maupun internasional. Dampak 
bertumbuhnya masyarakat ini pun berdampak pada kebiasaan-kebiasaan perilaku 
berupa kesenian, seni lukis, seni baca, kriya, teknik, ilmu dan yang lain-lain yang disebut 
Budaya. Ilmu pengetahuan berkembang mengikuti atau seiring pertumbuhan budaya itu 
sendiri. Dalam masyarakat muncul kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai 
ide, tujuan yang sama dan lainnya maka terbentuklah negara. Dalam Negara terjadi 
tindakan-tindakan menghasilkan produk yang disebut politik dalam berbagai bidang. 
Tidak dapat dipungkiri terbentuknya berbagai ideologi, munculnya bermacam-macam 
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kepercayaan dan agama kemudian disebut kemajemukan dalam masyarakat maka 
sangat perlu ide Kerukunan Antar Umat Beragama di Indonesia ini. Semuanya ini harus 
dipahami dan dihayati oleh masyarakat Kristen, sehingga ketika berperan di tengah-
tengah masyarakat mereka tidak lagi canggung karena telah memiliki modal setelah 
mereka mempelajari mata kuliah ini dengan baik.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Menginterpretasi pribadi dan karya Tuhan Yang Maha Esa

Mengidentifikasi jati diri dan tanggung jawab manusia ciptaan Allah

Mendemonstrasikan tanggung jawab hidup sebagai anggota masyarakat, 
taatan terhadap hukum yang berlaku, hidup bermoral kristiani.

Menganalisis secara kritis dan konstruktif peran budaya, ilmu 
pengetahuan dan teknologi, serta politik di dalam kehidupan.

Menganalisis kehidupan kritis, konstruktif, kreatif dan dinamis di tengah 
kemajemukan agama dan kepercayaan


