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PENGANTAR 

1. Tema umum APPN 2023-2025 adalah KETERLIBATAN GEREJA DALAM MEWUJUDKAN 

GERAKAN SOSIO-EKONOMI BERKEADILAN EKOLOGIS, dengan sub-tema: [a] Keadilan Eko-

Sosial: Peduli Pada Sesama & Alam Ciptaan (2023); [b] Mengembangkan Ekonomi Berkeadilan 

Ekologis (2024); [c] Membangun Pertobatan Ekologis (10 thn LS) (2025). Tema umum ini sama 

dengan Arah Strategis Komisi PSE KWI  2022-2025.  Tema tersebut menjadi bahan refleksi dan 

pendalaman iman selama tiga tahun. Bahan APPN yang disediakan berupa leaflet, poster, dan 

bahan pendalaman iman. Setiap Keuskupan sesuai dengan konteksnya masing-masing dapat 

menentukan tema atau mengembangkan tema ini dengan menyiapkan bahan sendiri.  

2. Tema umum dan sub-tema tahunan secara berurutan membahas ketidakadilan ekologis dalam 

gerakan sosial-ekonomi baik bagi manusia maupun ciptaan lainnya (konteks), kemudian 

menemukan inspirasi iman dalam dasar-dasar panggilan Gereja untuk mewujudkan sosial-

ekonomi yang berkeadilan ekologis (refleksi biblis-teologis-ASG) dan masing-masing Keuskupan 

dapat menyajikan praksis pastoral ekologis yang bisa dilakukan oleh umat katolik Indonesia 

sebagai persekutuan umat beriman di tempatnya masing-masing (aksi atau Gerakan).   

3. Melalui tema umum dan sub-tema tahunan ini diharapkan segenap penggerak kerasulan PSE 

bersama umat di keuskupan menjadikannya sebagai bahan penting dalam proses pembelajaran 

dan penghayatan iman dalam dimensi sosial-ekonomi-ekologis. Langkah selanjutnya atas dasar 

proses pembelajaran dan pendalaman gagasan pokok ini pada masa puasa (Prapaskah), 

kelompok atau komunitas umat basis dalam bekerja sama dengan semua orang yang 

berkehendak baik dapat melangkah bersama menjadi pelopor dan penggerak berbagai usaha 

kegiatan sosio-ekonomi berkeadilan ekologis untuk menyejahterakan masyarakat di sekitarnya 

dan melestarikan lingkungan hidup. 

 

Jakarta 22 September 2022 

Tim Animasi APP Komisi PSE KWI  
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TERMINOLOGI: SOSIO-EKONOMI BERKEADILAN EKOLOGIS 

4. Terminologi ‘sosio-ekonomi’ yang digunakan dalam tema umum ini berkaitan dengan kerasulan 

Pengembangan Sosial Ekonomi. Kerasulan Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) adalah sebuah 

tugas perutusan sosial yang diemban oleh Gereja di tengah masyarakat dan dunia. Persekutuan 

umat beriman memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam mengembangkan masyarakat. 

Selanjutnya, kerasulan sosial ekonomi ambil bagian dalam perutusan Yesus sendiri yang menjadi 

manusia, supaya manusia mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan (Yoh 

10:10).  Sesuai dengan martabatnya sebagai citra Allah, hidup manusia dalam segala kelimpahan 

menyangkut seluruh dimensi kehidupan manusia dalam relasinya dengan Allah, dengan sesama 

dan dengan seluruh ciptaan. (bdk GS 63) 

5. Dalam SDGs ‘sosial’ berhubungan dengan dimensi manusia bahwa kita hidup dalam lingkaran 

masyarakat lokal dan global dalam hubungan yang saling bergantung satu sama lain dan berbagi 

secara sama dan adil atas beragam sumber daya alam dengan cara yang demokratis. Pendeknya, 

membangun sebuah masyarakat dimana keperluan dasar setiap orang terpenuhi dan hak asasi 

manusia dihormati. Aspek sosial adalah mempertahankan secara konstan serta menciptakan 

sebuah kehidupan yang baik. Pertanyaan mendasarnya adalah keperluan manusia manakah 

yang harus lebih diprioritaskan? Bagaimana kita menciptakan sebuah masyarakat yang bahagia 

dan berkecukupan dengan kata kunci seperti keamanan, partisipasi, integrasi dan budaya? (bdk. 

SDGs / BAPPENAS, 2015) 

6. Kata ‘ekonomi’ berasal dari Bahasa Yunani oikos dan nomos. Pada hakikatnya berarti ‘tata 

pengelolaan rumah tangga’. Tata kelola ini diperlukan agar kesejahteraan setiap rumah tangga 

tercapai. Sebagai tata-kelola, istilah ‘ekonomi’ menunjuk pada proses atau usaha pengadaan 

barang-barang dan jasa untuk kebutuhan hidup. Karena sumber daya terbatas, padahal 

kebutuhan hidup sangat banyak, maka istilah ekonomi menyangkut seni memilih secara bijak 

antara banyaknya kebutuhan di satu pihak dan terbatasnya sumberdaya atau sarana di lain 

pihak. Tujuan ‘ekonomi’ adalah kesejahteraan bersama. Dalam perkembangannya tatkala 

lingkup ‘rumah tangga’ diperluas menjadi ‘negara-bangsa’, ekonomi juga berarti seni mengelola 

sumberdaya yang dimiliki negara-bangsa untuk tujuan kesejahteraan bersama. (bdk. NP KWI, 

2006, 4) 

7. Dalam SDGs, ‘ekonomi’ menjelaskan aspek penting perawatan berhati-hati dengan beragam 

sumber daya yang kita miliki, manusia dan materi. Sebuah ekonomi yang menggunakan hasil 

bunga bank daripada modal. Sebuah pembangunan ekonomi yang berarti keuntungan-

keuntungan ekonomi untuk masyarakat secara keseluruhan dan tidak mengandung ancaman 

terhadap modal buatan dan alami. Ekonomi yang tidak adil secara sosial atau tidak berhubungan 

dengan kerangka ekologis adalah tidak berkelanjutan. Dengan kata lain, bertindak secara 

berkelanjutan membuat ekonomi memiliki arti untuk kesejahteraan bersama. (lih. SDGs, ibid) 

8. ‘Ekologi’ berasal dari bahasa Yunani, oikos yang artinya ‘rumah’ (bumi, bahkan alam raya beserta 

seisinya) dan logos yang berarti pengetahuan tentang sesuatu. Ekologi merupakan ilmu 

pengetahuan tentang hubungan antara organisme (biotik: hidup dan abiotik (tak hidup) dengan 

lingkungan sekitarnya.  Ekologi menjadi ilmu pengetahuan yang dapat memahami bagaimana 

alam itu terorganisasi dan berfungsi.   Analisis ekologi digunakan oleh manusia untuk 

menciptakan lingkungan hidup berkelanjutan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan 

demi pengamanan dan kelestarian, dan kesejahteraan. Sedangkan asas-asas ekologi digunakan 

dalam menganalisis lingkungan hidup manusia, pertambahan penduduk, peningkatan produksi 

makanan, penghijauan, erosi, banjir, pelestarian plasma nutfah, dan hewan-hewan langka, serta 

koleksi buah-buahan langka. Ekologi lebih luas dari ekosistem. Ekologi berkaitan erat dengan 

ekonomi.  (bdk. wikipedia.com; kompas.com 19/07/2022).   
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9. Dalam SDGs ‘ekologis’ berhubungan dengan ekosistem yang terjaga serta berfungsi dengan baik 

dengan keanekaragaman hayati yang banyak jumlahnya sebuah landasan ekologis yang 

membentuk dasar dari segalanya. Adalah sangat penting untuk melestarikan proses ekologis 

alam dalam jangka panjang yang pada akhirnya menciptakan jaminan masa depan umat 

manusia. Alam memberikan kita serangkaian layanan gratis, seperti pemurnian air secara alami, 

menyaring radiasi sinar ultra violet, dan penyerbukan oleh serangga. Segala sesuatu yang ada di 

alam dapat dibenarkan. Aspek ekologis membentuk kerangka kerja bagian paling luar untuk 

seluruh kegiatan umat manusia. (SDGs, ibid) 

10. Keadilan menurut ASG adalah: “Kehendak yang teguh untuk memberikan kepada Allah dan juga 

kepada sesama apa yang menjadi hak mereka (bdk. Katekismus Gereja Katolik (KGK) 1807). 

Sebuah nilai yang menyertai kebajikan moral. Dari sisi pandangan subyektif, keadilan 

diterjemahkan ke dalam tingkah laku yang dilandaskan pada kehendak untuk mengakui orang 

lain sebagai pribadi, sedangkan dari sudut pandang obyektif, keadilan merupakan kriteria paling 

menentukan moralitas dalam ranah antar pribadi dan masyarakat. (bdk. Pacem in Terris 282-

283).  ASG menyerukan agar dihormati bentuk-bentuk keadilan klasik seperti keadilan 

komutatif, distributive, dan legal (KGK 2411). Tekanan lebih besar diberikan kepada keadilan 

sosial (KGK 1928-1942, 2425-2449).    

11. Keadilan ekologis berkaitan dengan bagaimana manusia berhubungan dengan spesies non-

manusia dan alam. Kadang-kadang disebut keadilan terhadap alam, dia berusaha 

menggambarkan kewajiban moral kita terhadap spesies lain. Keadilan ekologis berbeda dengan 

'keadilan lingkungan'. Istilah terakhir mengacu pada lingkungan keadilan sosial (berpusat pada 

manusia). Secara singkat dapat dikatakan bahwa sejak awalnya, sebenarnya, ekonomi adalah 

penerapan dari ekologi, dan dengan kata lain, ekologi harusnya menjadi cakrawala dari ekonomi. 

Persoalan ketidakadilan ekologis bersumber pada keterpisahan antara ekonomi dan ekologi ini. 

(bdk. AI. Andang Binawan, SJ. Spiritualitas Keadilan Eko-Sosial, Kanisisus, 2020, hal 85 dst)  

12. Beberapa prinsip keadilan ekologis (eco-justice) menurut visi Fransiskan yang dapat membantu 

kita untuk mewujudkan keadilan ekologis yang diperjuangkan terus menerus. [a] Dunia sebagai 

sakramen. Allah hadir dalam ciptaan dan sejarah manusia. Boleh dikatakan bahwa “Alam semesta 

dalam kesatuannya, merupakan “sakramen Allah”, sebuah tangga yang membantu dan 

menuntun manusia untuk sampai pada Allah Pencipta (bdk. 2Cel 165: LM 9:1)” [b] Keutuhan 

ciptaan. Fransiskus mempunya visi integral tentang kehidupan berdasarkan Kej 1-3. Konsep ini 

menghantar kita pada pemahaman bahwa seluruh dunia merupakan satu kesatuan yang terjalin 

dalam kehidupan. [c] Penghormatan terhadap yang lain-Otherness. [d] Keberadaan setiap sesuatu 

dan setiap manusia memiliki nilai intrinsik karena itu segala sesuatu memiliki hak untuk 

bereksistensi. Konsekuensinya adalah tak ada satupun dari alam semesta ini yang dapat 

dijadikan obyek dominasi manusia.  (bdk. Kristoforus Tara, ibid) 

13. Keadilan sosial berkaitan dengan tuntutan masalah sosial, yang memiliki cakupan luas, 

bersangkut paut dengan segi-segi sosial, politik dan ekonomi. (LE 2) Keadilan bisa menghianati 

dirinya sendiri kecuali ia terbuka pada kekuatan yang lebih dalam yakni cinta kasih (Amanat 

Paus Yohanes Paulus II, untuk Hari Perdamaian Dunia, 2004). ASG bahkan menempatkan 

keadilan bersebelahan dengan solidaritas, dalam arti solidaritas adalah jalan menuju 

perdamaian. Perdamaian adalah buah keadilan dan juga buah dari solidaritas (Yes 32:17; Yak 

3:18): ‘Opus solidaritas pax’ (SRS 39).  

14. Keadilan ekologis mencakup keadilan eko-sosial. Dengan demikian, keadilan ekologis bisa 

dipandang dari dua sisi. Sisi pertama melihat keadilan ekologis adalah bagian dari keadilan sosial 

karena memandang lingkungan hidup adalah sumber‐daya yang harus didistribusikan. Fokusnya 

pada manusia. Sementara itu, pandangan yang kedua melihat alam (ekologi) sebagai pihak yang 
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juga mempunyai ’martabat’ untuk mendapatkan keadilan. Ekologi lebih luas dari ekonomi, 

sehingga hukum ekonomi untuk keadilan ekologis tidak mencukupi. Karena itu, semua unsur 

keadilan (termasuk keadilan sosial) bisa diterapkan. Artinya, keadilan ekologis perlu mencakup 

beberapa unsur ini: pengakuan, hormat, dan dalam skala tertentu juga kesetaraan dan 

kebebasan, yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarananya. (AI, Andang L. Binawan, 

SJ, ibid)  

15. Upaya mewujudkan sosio-ekonomi berkeadilan ekologis adalah partisipasi dalam pengambilan 

keputusan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan mengharuskan 

menempatkan ekonomi pada tempatnya sebagai subsistem dalam masyarakat dan dunia yang 

lebih luas. Dalam ekonomi ekologi, produksi dan konsumsi ditentukan oleh kebutuhan sosial dan 

keseimbangan ekologi.  Tujuan kegiatan ekonomi adalah menghasilkan cukup untuk memenuhi 

kebutuhan penciptaan daripada mencari pertumbuhan tanpa akhir yang tidak mungkin terjadi 

di planet yang terbatas (LS).  

16. Ciptaan adalah terminologi yang digunakan di sini, yang artinya sama dengan lingkungan hidup 

(ekologi). Ciptaan merupakan suatu istilah iman yang menunjuk pada realitas yang diadakan dan 

dihidupkan oleh Allah. Maka iman ekologis berarti sebuah sikap iman bahwa seluruh alam 

semesta adalah ciptaan Allah. Orang Kristen percaya bahwa penciptaan masuk dalam sejarah 

karya keselamatan Allah. “Ciptaan hanya dapat dipahami sebagai hadiah dari tangan terbuka 

Bapa kita semua, sebagai kenyataan yang disinari kasih Allah yang memanggil kita ke dalam 

suatu persekutuan universal” (LS 76). (bdk. Kristoforus Tara, ibid) 

 

KONDISI SOSIO-EKONOMI YANG TIDAK BERKEADILAN EKOLOGIS 

17. Ketidakadilan itu berciri mondial dan terjadi hampir dalam seluruh aspek kehidupan, sosio-

religius, politik, budaya dan bahkan ketidakadilan ekologis. Realita itu semakin mudah terbaca 

misalnya masih adanya kesenjangan sosial dan ekonomi, masih adanya kemiskinan, dan krisis 

lingkungan hidup. Hal senada juga nampak ketika kaum perempuan memperjuangkan keadilan 

dalam budaya patriarkal yang cenderung mensubordinasi mereka; masyarakat adat 

memperjuangkan hak mereka untuk diakui oleh pemerintah; kaum buruh yang berdemonstrasi 

untuk memperoleh undang-undang, upah, waktu dan iklim kerja yang adil; bahkan di tengah 

krisis lingkungan hidup yang kian dasyat saat ini, para pejuang lingkungan hidup menyerukan 

perlu dan mendesaknya keadilan yang berdimensi ekologis. (bdk. Yansianus Fridus Derong OFM, 

Sekretaris Eksekutif JPIC-OFM Indonesia. Dlm JPICOFM Indonesia.org, Mei 2022). 

18. Paus Fransiskus mengingatkan pula bahwa saat ini kita menghadapi satu krisis kompleks yang 

bersifat sosial sekaligus lingkungan hidup. Ia mengatakan bahwa “Eksploitasi terhadap planet 

(bumi) sudah melebihi batas maksimal padahal kita masih belum memecahkan masalah 

kemiskinan dan kesenjangan sosial yang ada.” (LS 27). Ia juga menyebut “‘perubahan iklim 

merupakan masalah global dengan dampak buruk untuk lingkungan, masyarakat, ekonomi, 

perdagangan dan politik” (LS 25). Krisis ekologis, dan perusakan besar-besaran 

keanekaragaman hayati, dapat mengancam keberadaan species dan manusia. Paus 

mengingatkan bahwa dampak perubahan iklim akan terus memburuk jika tidak ada usaha yang 

besar dan transformatif (bdk. LS 26). Jadi ada dua krisis yang dihadapi dan saling terkait satu 

sama lain yakni krisis ekologis sekaligus krisis kemanusian, yang terdampak dan menjadi korban 

adalah bumi dan manusia yang paling lemah (rentan).  

19. Realitas kehidupan manusia menampilkan sejumlah permasalahan sosial yang mengancam 

martabat pribadi manusia dan nilai-nilai kebersamaan yang ada di masyarakat. Permasalahan 

sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, kerusakan lingkungan hidup, pengangguran, 

kesenjangan sosial, dll telah merendahkan martabat manusia sebagai citra Allah. Di antara 
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mereka yang mengalami dampak paling buruk adalah mereka yang miskin, kecil dan tersingkir. 

Orang-orang kecil, miskin dan tersingkir selalu ada dari zaman ke zaman.  Mereka menjadi 

korban ketidakadilan dan tindak kesewenang-wenengan yang muncul dari situasi sosial, 

ekonomi, dan politik pada zamannya. Situasi serupa juga terjadi pada zaman Yesus. Orang-orang 

kecil, miskin dan tersingkir pada zaman Yesus digambarkan sebagai orang yang secara ekonomis 

maupun dalam arti sosial. Injil Lukas mengatakan pokok karya Yesus adalah menyampaikan 

kabar gembira kepada orang miskin (lih. 4: 18; Luk 6:18; Luk.7:22) 

20. Berhadapan dengan realitas ketidakadilan itu, dibutuhkan kepekaan, solidaritas dan kerja sama 

semua pihak. Gereja Katolik sudah lama menyadari ketidakadilan itu dan menyatakan 

komitmennya untuk memperjuangkan keadilan demi menyingkirkan ketidakadilan. Komitmen 

itu nampak jelas dalam Ajaran Sosial Gereja Katolik. Melalui Dokumen Sinode para uskup tahun 

1971 Iustitia in Mundo (Keadilan dalam Dunia) ditegaskan bahwa, “Kegiatan demi keadilan dan 

partisipasi dalam perombakan dunia bagi kami nampak sepenuhnya sebagai dimensi hakiki 

pewartaan Injil, atau, dengan kata lain, perutusan Gereja demi penebusan umat manusia serta 

pembebasannya dari tiap situasi penindasan” (IM art.6). Sangat jelas di sini bahwa bagi Gereja 

Katolik, memperjuangkan keadilan merupakan aspek yang hakiki atau sebagai dimensi 

konstitutif yang harus menjadi ciri Gereja sendiri dan yang harus diwartakan kepada dunia 

dewasa ini yang sarat dengan ketidakadilan. (ibid) 

21. Magisterium Gereja, mencatat beberapa akar penyebab krisis lingkungan hidup (ekologis). 

Berikut ringkasannya yang kami ambil dari ASG.   Pertama, Dominasi manusia untuk menguasai 

segala sesuatu (ciptaan) dan mengeksploitasi semaunya tanpa syarat dan tanpa mengindahkan 

pertimbangan moral. Lingkungan hidup hanya dipandang sebagai ‘sumber daya alam/ciptaan 

dan ini beresiko mengancam lingkungan hidup sebagai ‘rumah’ (oikos). Akibatnya keseimbangan 

antara manusia dan lingkungan hidup mencapai suatu titik kritis. (KASG 461)    

22. Kedua, Alam tampak sebagai suatu sarana (obyek) dalam tangan manusia. Sebuah realitas yang 

terus dieksploitasi dengan memakai teknologi. Sebabnya adalah sebuah pemahaman reduksionis 

yang memandang dunia dalam bingkai mekanistik dan memahami pembangunan dalam bingkai 

konsumerisme. Pemahaman reduksionisme berawal dengan pengandaian (tentu saja keliru) 

bahwa sumber daya alam tersedia tanpa batas, bahwa ada kemungkinan untuk memperbaharui 

sumber daya alam secara cepat, bahwa dampak negatif dari eksploitasi atas tata susunan alam 

dapat dengan mudah ditangkal.  Dalam pemahaman reduksionis tersebut, keutamaan diletakkan 

pada ihwal menguasai dan memiliki sumber daya alam, alih-alih menghargai dan memelihara 

alam’, dan hal ini menimbulkan bentuk-bentuk serius keterasingan manusia (bdk. SRS, 28).  

(KASG 462)   

23. Ketiga, Magisterium Gereja menggarisbawahi tanggung jawab manusia bagi pelestarian 

lingkungan hidup yang bersih dan sehat bagi semua orang (SRS 34). Paus Yohanes Paulus II, 

mengatakan, “jika umat manusia dewasa ini berhasil memadukan kecakapan ilmiah baru dengan 

sebuah matra etis yang kuat, maka niscaya ia akan mampu mengembangkan lingkungan hidup 

sebagai ‘rumah’ (oikos) dan ‘sumber daya bagi manusia’, dan ia akan mampu pula menghilangkan 

penyebab-penyebab pencemaran serta menjamin kondisi higienis dan kesehatan yang memadai 

bagi kelompok2 kecil sekaligus juga pemukiman-pemukiman manusia yang luas”.  (KASG 465) 

 

AMANAT ALKITABIAH DAN MAGISTERIUM GEREJA   

24. Keterlibatan Gereja di tengah dunia tidak dapat dilepaskan dari penghayatan iman yang tumbuh 

dan berkembang dalam Gereja. Penghayatan hidup beriman umat berangkat dari peristiwa Allah 

yang menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus. Injil Yohanes mengatakan karena begitu 

besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal 
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supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal 

(Yoh  3:16). Artinya Allah telah memilih untuk hadir di tengah hiruk pikuk kehidupan manusia, 

berbagai nasib dengan manusia dalam mengarungi kehidupan.  Allah yang hadir dalam diri 

Yesus merupakan Allah yang mau solider dengan kehidupan manusia.  Allah berkenan 

merendahkan diri-Nya dan menjadi sama seperti manusia (Filipi 2:6-7). Paulus mengatakan 

bahwa Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu 

sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, dan 

mengambil rupa seorang Allah yang ingin solider dengan hidup manusia mendorong Gereja 

untuk terlibat dalam perjuangan dan keprihatinan manusia.  

25. Dalam KS, Yesus ditampilkan sebagai pribadi yang peka terhadap kesulitan dan penderitaan 

yang dialami sesama-Nya. Yesus mudah sekali tergerak hatinya oleh belas kasih Allah dan 

membantu orang lain. Sejak  awal  misi-Nya di tengah orang-orang sezaman-Nya,  Yesus sudah 

menegaskan maksud kehadiran-Nya. Luk 4:18-19. Yesus Kristus adalah pemenuhan janji Allah 

bagi keselamatan umat manusia. Dalam memenuhi kehendak Bapa-Nya, Kristus memulia 

kerjaan surga di dunia, dan mewahyukan rahasia-Nya kepada manusia, serta dengan ketaatan-

Nya, Ia melaksanakan penebusan (bdk.LG 3). Sebagaimana Kristus melaksanakan rencana 

penyelematan Bapa-Nya di dalam dan bagi dunia.  

26. Amanat Alkitabiah dan Magisterium Gereja mengilhami sikap dan perilaku orang-orang Kristen 

dalam kaitan dengan memanfaatkan dan melestarikan lingkungan hidup. Juga menyajikan titik-

titik rujukan untuk menilai berbagai masalah yang ditemukan dalam relasi manusia dan 

lingkungan hidup (bdk. OP). Berikut beberapa dasar biblis-teologis dan ASG yang menjadi 

inspirasi untuk mewujudkan keadilan ekologis atau membangun ekologis integral. Gagasan ini 

kami ambil dari beberapa ekseget dan teolog , seperti Pater Martin Harun, OFM,  

Al. Andang Binawan SJ, dan Pater Piter Aman, OFM dan Konpendium Ajaran Sosial (KASG).  

27. Pertama, setiap spesies memiliki nilai intrinsiknya tersendiri di mata Allah yang menilai baik 

setiap karya ciptaanNya (Kej.1). Ia pun menghidupkan segala makhluk hidup dengan memberi 

mereka Roh-Nya (Mzm.104). Menurut kitab Amsal, semua makhluk diciptakan dengan daya 

hikmat-Nya (Ams. 3:19).  Paus Fransiskus mengatakan bahwa “Setiap makhluk memiliki 

kebaikan dan kesempurnaannya sendiri ... berbagai makhluk, masing masing dikehendaki 

sebagaimana adanya, mencerminkan dengan caranya sendiri sinar kebijaksanaan dan kebaikan 

Allah yang tak terbatas. Inilah sebabnya mengapa manusia harus menghormati kebaikan khas 

setiap makhluk untuk menghindari penggunaannya yang tak beraturan”. (LS) Oleh karena itu 

segala ciptaan memiliki hak untuk bereksistensi maka konsekuensinya adalah tidak satupun 

dari alam semesta ini yang dapat dijadikan obyek dominasi manusia.  

28. Kedua, Keutuhan alam ciptaan. Seluruh dunia merupakan satu kesatuan/organisme. Alam 

semesta diciptakan dalam keharmonisan. Sebuah keluarga besar yang elemen-elemennya, 

dalam keanekaragaman, saling tergantung dan membentuk sebuah kesatuan persaudaraan 

semesta (Kej. 2; 3: 6-7,9).  

29. Ketiga, ada keterkaitan erat manusia dengan semua makhluk hidup: mereka dijadikan dari tanah 

yang sama (Kej.2), dihukum dan dibinasakan bersamaan (Kej.3, 6-7), juga menerima perjanjian 

Bersama (Kej.9). Manusia dan makhluk lain adalah satu komunitas universal yang senasib 

seperjuangan. Sebuah keluarga besar yang elemen-elemennya, dalam keanekaragaman, saling 

tergantung dan membentuk sebuah kesatuan persaudaraan semesta. segala ciptaan bukan 

hanya manusia, dipanggil untuk memuji Allah (Mzm. 19; 148). Paus Fransiskus mengungkapkan 

bahwa “Ketergantungan makhluk-makhluk satu sama lain dikehendaki Allah. Matahari dan 

bulan, pohon ara dan bunga liar, rajawali dan burung pipit semua keanekaan dan ketidaksamaan 

yang tidak terhitung banyaknya itu mengatakan bahwa tidak ada satu makhluk pun yang 
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mencukupi dirinya sendiri. Makhluk-makhluk itu ada hanya dalam ketergantungan satu sama 

lain untuk saling melengkapi dalam pelayanan timbal balik” (LS 78). Seluruh dunia merupakan 

satu kesatuan/organisme dan saling ketergantungan.   

30. Keempat, karya Allah melalui Yesus Kristus bukan hanya untuk keselamatan manusia, tetapi 

untuk kedamaian dan kesejahteraan seluruh ciptaan (Kol.1; Rm.8). Makna keselamatan adalah 

keselamatan yang menyeluruh (holistik) dan bagi semua. Hidup yang dipenuhi oleh kasih Allah 

Bapa. Keselamatan berasal dari Allah. Allah-lah yang mendatangi manusia. Keselamatan adalah 

Rahmat (bdk. Tit. 3:5-7 dan Katekismus Gereja Katolik 2010). Dunia adalah sakramen 

keselamatan.   

31. Kelima, Yesus sendiri berpesan kepada para murid-Nya agar mewartakan Injil kepada semua 

makhluk (Mrk.16:15), bukan hanya kepada semua manusia. Artinya adalah ketika mewartakan 

Injil (kabar gembira), dan kabar gembira adalah kasih yang membawa kehidupan, maka 

mewartakan Injil kepada semua makhluk berarti memelihara kehidupan ini dan menjaga hidup 

segala makhluk, bahkan memberi kehidupan yang lebih baik (bdk. Rom. 9:19-20).  

32. Keenam, Para Bapa Gereja, juga mengingatkan pada saat yang sama, mesti tidak bolehlah alam 

dimutlakkan dan ditempatkan di atas martabat pribadi manusia itu sendiri. Hal ini menghindari 

jangan sampai kita jatuh pada Gerakan ekologis yang ekosentrisme atau biosentrisme belaka 

(KASG 463). Yang penting adalah membangun sikap hormat terhadap segenap realitas dari 

dunia dan sekitarnya. Dengan kata lain perlu memberi tekanan lebih besar pada persahabatan 

atau hubungan yang mesra antara ekologi lingkungan hidup dan ekologi manusiawi (CA 38; 

KASG 464).  

 

TEMA APPN 2023:  

“KEADILAN EKO-SOSIAL: PEDULI PADA SESAMA & ALAM CIPTAAN” 

 

33. Tema APPN 2023 adalah “Keadilan Eko-Sosial: Peduli pada Sesama dan Alam Ciptaan”,  ini 

secara tidak langsung merespon dua tujuan laudato yang ada dalam LSAP: [1] Response to 

the Cry of the Earth (Merespon Jeritan Bumi) dan [2] Response to the Cry of the Poor 

(Merespon Jeritan Kaum Miskin/Terpinggirkan). Gereja semakin menyadari perutusannya 

bukan saja memperjuangkan dan berpihak pada orang miskin (prefential option for the poor), 

tetapi juga lingkungan hidup (prefential option for the creation-ecology). Keberpihakan Gereja 

terhadap orang miskin mestinya tidak pernah terlepas dari alam ciptaan yang juga miskin dan 

tertindas. Gereja dipanggil untuk menyelamatkan orang miskin dan tertindas. Gereja dipanggil 

untuk menyelamatkan orang miskin sekaligus lingkungan hidup yang sedang berteriak dalam 

penderitaannya. Kemiskinan dan penderitaan manusia dan alam semesta hendaknya memanggil 

Gereja untuk bertanggung jawab dan terlibat dalam upaya penyelamatan alam semesta saat ini.  

34. Dua seruan untuk melindungi bumi ‘rumah kita bersama’ demi kesejahteraan semua orang. 

Respon tersebut tercapai jika kita secara adil menangani krisis iklim, mengurangi atau 

menghentikan punahnya habitat atau keanekaragaman hayati, dan sanggup membangun sosial 

ekonomi yang keberlanjutan secara ekologis. Respon terhadap jeritan kaum miskin adalah 

panggilan untuk mempromosikan keadilan lingkungan, sadar bahwa kita dipanggil untuk 

mempertahankan kehidupan manusia mulai dari saat pembuahan hingga kematian, dan semua 

bentuk kehidupan di bumi. Gerakan/Aksi/Tindakan yang dapat dilakukan mencakup 

proyek/program untuk mempromosikan solidaritas, dengan perhatian khusus diberikan kepada 

kelompok rentan seperti masyarakat adat, pengungsi, migran, dan anak-anak berisiko, analisis 

dan peningkatan sistem sosial, dan program layanan sosial. (LS) 
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TEMA APPN 2024: 

“MENGEMBANGKAN EKONOMI BERKEADILAN EKOLOGIS” 

 

35. Tema APPN 2024 adalah “Mengembangkan Ekonomi Ekologis” (Ecological Economic). Tema 

ini mengacu pada LSAP ketiga. Ekonomi ekologis mengakui bahwa ekonomi adalah sub-sistem 

dari masyarakat manusia, yang dengan sendirinya tertanam dalam biosfer-rumah kita bersama. 

Gerakan/Aksi/Tindakan yang dapat dilakukan mencakup produksi dan konsumsi berkelanjutan, 

investasi etis, divestasi dari bahan bakar fosil dan aktivitas apapun yang berbahaya bagi planet 

dan manusia, mendukung ekonomi sirkular, dan memprioritaskan tenaga kerja perawatan dan 

melindungi martabat pekerja.  

36. Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), sejak lama mengingatkan bahwa Pola ekonomi yang 

mengakibatkan ketidakadilan dalam masyarakat dan ketidakseimbangan dalam tata alam 

menunjukkan bahwa kita sungguh telah jauh dari tujuan penciptaan (Kej. 1:1-24).  Kitab Suci, 

kitab kejadian mengingatkan kita akan kondisi awal yang dikehendaki Pencipta, yakni 

menghormati keluhuran martabat manusia dalam semangat kekeluargaan seraya terus menjaga 

keseimbangan hidup seluruh ciptaan”. Oleh karena itu berekonomi secara ekologis adil 

merupakan wujud partisipasi kita dalam karya penciptaan Allah dan panggilan hidup manusia 

untuk hidup layak “dalam kesatuan dengan yang lain sebagai ciptaan Allah. (CA 41). (bdk. NP 

KWI, 2006). 

 

TEMA APPN 2025:  

MEMBANGUN PERTOBATAN EKOLOGIS 

 
37. Tema APPN 2025 adalah “Membangun Pertobatan Ekologis”. Dalam LSAP pertobatan ekologis 

adalah bagian dari Spiritualitas ekologis. Spiritualitas ekologis muncul dari pertobatan ekologis 

yang mendalam dan membantu kita untuk “menemukan Tuhan dalam segala hal”, baik dalam 

keindahan ciptaan maupun dalam keluh kesah orang sakit dan rintihan orang yang menderita, 

sadar bahwa kehidupan roh tidak terpisahkan. dari realitas duniawi. Tindakan dapat mencakup 

mempromosikan perayaan liturgi berbasis penciptaan, mengembangkan katekese ekologi, 

program retret dan pembinaan, dll. 

38. Pertobatan ekologis pertama secara sadar kita mengakui bahwa kita telah melakukan dosa 

ekologis. Dosa ekologis berarti pola pikir dan Tindakan manusia selama ini telah melawan dan 

menghancurkan lingkungan hidup. Dalam konteks ini kita tidak hanya berdosa terhadap alam 

tetapi terutama kepada Allah, Sang pencipta karena kita tidak bertanggung jawab terhadap tugas 

perutusan kita sebagai rekan kerja Allah yakni menjaga dan memelihara alam (Kej 1:26-28). Kita 

juga telah berdosa terhadap sesama terutama mereka yang menjadi korban akibat tindakan 

destruktif kita terhadap lingkungan hidup. Paus Fransiskus menawarkan pertobatan ekologis. 

Pertobatan ekologis Paus Fransiskus, sebagaimana yang ditulis dalam Ensiklik Laudato Si’’ 

mensyaratkan pengakuan dosa yang dilakukan manusia terhadap alam. Pertobatan 

ekologis berarti membangun suatu hubungan yang sehat dengan membaharui 

kemanusiaan, pertobatan batin, rekonsiliasi dan pertobatan komunal. Pertobatan ekologis 

berarti memperlakukan dan memandang semua entitas dalam alam semesta sebagai suatu 

persekutuan universal. Selain itu, pertobatan ekologis berarti memandang alam sebagai 

tanda kehadiran Allah di dunia. Intinya keduanya saling berhubungan untuk 

menyelamatkan alam lewat mengubah cara pandang dan tingkah laku manusia terhadap 

alam.  (LS) 
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PENUTUP 

 

39. Tema umum APPN 2023-2025, mengajak umat Katolik menyadari bahwa menghormati ciptaan 

Tuhan adalah dasar dari iman Katolik. Inti dari keyakinan kita adalah pemahaman mendalam 

tentang martabat dan nilai setiap manusia-diciptakan, dihargai, dan sangat dicintai oleh Tuhan. 

Kita juga tahu bahwa sebagai putra dan putri Allah, kita memiliki hubungan yang melekat satu 

sama lain dan tanggung jawab satu sama lain yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Sebagaimana 

diajarkan oleh Yesus dalam Injil, kita dipanggil untuk bekerja tanpa lelah demi kebaikan bersama 

dan untuk membangun masyarakat yang lebih adil-tempat di mana perdamaian dan keadilan 

berkembang dan di mana semua orang-terutama yang paling rentan dihargai, dihormati, dan 

diperhatikan. Dengan solidaritas radikal, kita dipanggil untuk mengasihi sesama kita, mengetahui 

bahwa kita adalah penjaga saudara dan saudari kita. 

40. Kita juga sekaligus dipanggil Allah, untuk menjadi penatalayan yang baik dari dunia kita, merawat 

dan menghormati rumah bersama yang diberikan kepada kita oleh Tuhan. Dalam Laudato Si’, 

Paus Fransiskus mengingatkan bahwa kita diundang untuk mengikuti teladan Santo Fransiskus 

dari Assisi yang melihat 'alam sebagai buku yang luar biasa di mana Tuhan berbicara kepada kita 

dan memberi kita sekilas keindahan dan kebaikan-Nya yang tak terbatas'. Saat ini kita 

menghadapi banyak tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seluruh umat manusia 

dipanggil untuk bersatu bersama untuk melindungi dan merawat planet kita dengan lebih baik-

bukan hanya untuk waktu kita sendiri tetapi untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, Kita 

semua bertanggung jawab dan memiliki peran dalam bekerja menuju kebaikan sejati pribadi 

manusia. 

 

∞∞∞ 

 

 

 

 


