
A Framework for Ethical Decision Making 
Recognize an Ethical Issue 

1. Could this decision or situation be damaging to someone or to some group? Does this 

decision involve a choice between a good and bad alternative, or perhaps between two 

"goods" or between two "bads"?  

2. Is this issue about more than what is legal or what is most efficient? If so, how? 

Get the Facts 

3. What are the relevant facts of the case? What facts are not known? Can I learn more 

about the situation? Do I know enough to make a decision? 

4. What individuals and groups have an important stake in the outcome? Are some 

concerns more important? Why? 

5. What are the options for acting? Have all the relevant persons and groups been 

consulted? Have I identified creative options? 

Evaluate Alternative Actions 

6. Evaluate the options by asking the following questions: 

 Which option will produce the most good and do the least harm? (The Utilitarian 

Approach) 

 Which option best respects the rights of all who have a stake? (The Rights Approach) 

 Which option treats people equally or proportionately? (The Justice Approach) 

 Which option best serves the community as a whole, not just some members?  

(The Common Good Approach) 

 Which option leads me to act as the sort of person I want to be? (The Virtue 

Approach) 

Make a Decision and Test It 

7. Considering all these approaches, which option best addresses the situation?  

8. If I told someone I respect-or told a television audience-which option I have chosen, 

what would they say?  

Act and Reflect on the Outcome 

9. How can my decision be implemented with the greatest care and attention to the 

concerns of all stakeholders? 

10. How did my decision turn out and what have I learned from this specific situation? 

This framework for thinking ethically is the product of dialogue and debate at the Markkula 
Center for Applied Ethics at Santa Clara University. Primary contributors include Manuel 
Velasquez, Dennis Moberg, Michael J. Meyer, Thomas Shanks, Margaret R. McLean, David 
DeCosse, Claire André, and Kirk O. Hanson. It was last revised in May 2009. 
 

 

  



Thinking Ethically: A Framework for Moral Decision Making  

Developed by Manuel Velasquez, Claire Andre, Thomas Shanks, S.J., and Michael J. Meyer  

Moral issues greet us each morning in the newspaper, confront us in the memos on our desks, 

nag us from our children's soccer fields, and bid us good night on the evening news. We are 

bombarded daily with questions about the justice of our foreign policy, the morality of medical 

technologies that can prolong our lives, the rights of the homeless, the fairness of our children's 

teachers to the diverse students in their classrooms.  

Dalam berhadapan dengan isu-isu moral, Dealing with these moral issues is often perplexing. 

How, exactly, should we think through an ethical issue? What questions should we ask? What 

factors should we consider?  

The first step in analyzing moral issues is obvious but not always easy: Get the facts. Some 

moral issues create controversies simply because we do not bother to check the facts. This first 

step, although obvious, is also among the most important and the most frequently overlooked.  

But having the facts is not enough. Facts by themselves only tell us what is; they do not tell us 

what ought to be. In addition to getting the facts, resolving an ethical issue also requires an 

appeal to values. Philosophers have developed five different approaches to values to deal with 

moral issues.  

 

The Utilitarian Approach 

Utilitarianism was conceived in the 19th century by Jeremy Bentham and John Stuart Mill to 

help legislators determine which laws were morally best. Both Bentham and Mill suggested that 

ethical actions are those that provide the greatest balance of good over evil.  

To analyze an issue using the utilitarian approach, we first identify the various courses of action 

available to us. Second, we ask who will be affected by each action and what benefits or harms 

will be derived from each. And third, we choose the action that will produce the greatest 

benefits and the least harm. The ethical action is the one that provides the greatest good for the 

greatest number.  

 

The Rights Approach 

The second important approach to ethics has its roots in the philosophy of the 18th-century 

thinker Immanuel Kant and others like him, who focused on the individual's right to choose 

for herself or himself. According to these philosophers, what makes human beings different 

from mere things is that people have dignity based on their ability to choose freely what they 

will do with their lives, and they have a fundamental moral right to have these choices 

respected. People are not objects to be manipulated; it is a violation of human dignity to use 

people in ways they do not freely choose.  

Of course, many different, but related, rights exist besides this basic one. These other rights (an 

incomplete list below) can be thought of as different aspects of the basic right to be treated as 

we choose.  

 The right to the truth: We have a right to be told the truth and to be informed about 

matters that significantly affect our choices.  

 The right of privacy: We have the right to do, believe, and say whatever we choose in 

our personal lives so long as we do not violate the rights of others.  

 The right not to be injured: We have the right not to be harmed or injured unless we 

freely and knowingly do something to deserve punishment or we freely and knowingly 

choose to risk such injuries.  

 The right to what is agreed: We have a right to what has been promised by those with 

whom we have freely entered into a contract or agreement.  

In deciding whether an action is moral or immoral using this second approach, then, we must 

ask, Does the action respect the moral rights of everyone? Actions are wrong to the extent that 



they violate the rights of individuals; the more serious the violation, the more wrongful the 

action.  

 

The Fairness or Justice Approach 

The fairness or justice approach to ethics has its roots in the teachings of the ancient Greek 

philosopher Aristotle, who said that "equals should be treated equally and unequals unequally." 

The basic moral question in this approach is: How fair is an action? Does it treat everyone in 

the same way, or does it show favoritism and discrimination?  

Favoritism gives benefits to some people without a justifiable reason for singling them out; 

discrimination imposes burdens on people who are no different from those on whom burdens 

are not imposed. Both favoritism and discrimination are unjust and wrong.  

 

The Common-Good Approach 

This approach to ethics assumes a society comprising individuals whose own good is 

inextricably linked to the good of the community. Community members are bound by the 

pursuit of common values and goals.  

The common good is a notion that originated more than 2,000 years ago in the writings of 

Plato, Aristotle, and Cicero. More recently, contemporary ethicist John Rawls defined the 

common good as "certain general conditions that are...equally to everyone's advantage."  

In this approach, we focus on ensuring that the social policies, social systems, institutions, and 

environments on which we depend are beneficial to all. Examples of goods common to all 

include affordable health care, effective public safety, peace among nations, a just legal system, 

and an unpolluted environment.  

Appeals to the common good urge us to view ourselves as members of the same community, 

reflecting on broad questions concerning the kind of society we want to become and how we 

are to achieve that society. While respecting and valuing the freedom of individuals to pursue 

their own goals, the common-good approach challenges us also to recognize and further those 

goals we share in common.  

 

The Virtue Approach 

The virtue approach to ethics assumes that there are certain ideals toward which we should 

strive, which provide for the full development of our humanity. These ideals are discovered 

through thoughtful reflection on what kind of people we have the potential to become.  

Virtues are attitudes or character traits that enable us to be and to act in ways that develop our 

highest potential. They enable us to pursue the ideals we have adopted. Honesty, courage, 

compassion, generosity, fidelity, integrity, fairness, self-control, and prudence are all examples 

of virtues.  

Virtues are like habits; that is, once acquired, they become characteristic of a person. 

Moreover, a person who has developed virtues will be naturally disposed to act in ways 

consistent with moral principles. The virtuous person is the ethical person.  

In dealing with an ethical problem using the virtue approach, we might ask, What kind of 

person should I be? What will promote the development of character within myself and my 

community?  

 

Ethical Problem Solving 

These five approaches suggest that once we have ascertained the facts, we should ask ourselves 

five questions when trying to resolve a moral issue:  

 What benefits and what harms will each course of action produce, and which 

alternative will lead to the best overall consequences?  



 What moral rights do the affected parties have, and which course of action best respects 

those rights?  

 Which course of action treats everyone the same, except where there is a morally 

justifiable reason not to, and does not show favoritism or discrimination?  

 Which course of action advances the common good?  

 Which course of action develops moral virtues?  

This method, of course, does not provide an automatic solution to moral problems. It is not 

meant to. The method is merely meant to help identify most of the important ethical 

considerations. In the end, we must deliberate on moral issues for ourselves, keeping a careful 

eye on both the facts and on the ethical considerations involved.  

This article updates several previous pieces from Issues in Ethics by Manuel Velasquez - 

Dirksen Professor of Business Ethics at Santa Clara University and former Center director - 

and Claire Andre, associate Center director. "Thinking Ethically" is based on a framework 

developed by the authors in collaboration with Center Director Thomas Shanks, S.J., 

Presidential Professor of Ethics and the Common Good Michael J. Meyer, and others. The 

framework is used as the basis for many programs and presentations at the Markkula Center 

for Applied Ethics.  

This article appeared originally in Issues in Ethics V7 N1 (Winter 1996) 

 

2. 1 Moral, Etika, dan Etiket  

Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) secara singkat mendefinisikan moral sebagai “(ajaran 

tentang) baik buruk perbuatan dan kelakuan (akhlak, kewajiban, dan sebagainya).”
1

 Moralisasi, 

menurut KUBI adalah “uraian (pandangan, ajaran) tentang perbuatan dan kelakuan yang baik.” 

Sementara, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mencantumkan definisi yang sedikit 

berbeda, moral adalah (ajaran tentang) baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, 

sikap, kewajiban, dan sebagainya, akhlak; budi pekerti; susila,” sehingga kata bermoral berarti 

“mempunyai pertimbangan baik buruk; berakhlak baik; sesuai dengan moral (adat sopan 

santun, dan sebagainya). Pada definisi bermoral tadi, KBBI justru menambahkan definisi 

moral dengan ‘adat sopan santun’.
2

  

 

Kata ‘etika’, ‘etiket’, dan ‘moral’ memang ada hubungannya, tetapi memiliki pengertian sendiri 

dan dapat berdiri sendiri tanpa dihubungkan dengan yang lain.
3

 Istilah ‘etika’ berasal dari kata 

Yunani ethos yang berarti tempat tinggal yang biasa; padang rumput, kandang; kebiasaan, adat; 

akhlak, watak; perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam bentuk jamak, tha etha, kata ini berarti 

adat kebiasaan. Jika kita melihat dari arti kata secara etimologi, maka ‘etika’ berarti ilmu 

tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.
4

 Namun, penjelasan itu 

belum cukup, Bertens kemudian menjelaskan bahwa etika memiliki tiga arti, pertama, kata 

etika bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan 

seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya; kedua, arti etika adalah 

kumpulan asas atau nilai moral, dan yang ketiga, etika berarti ilmu tentang yang baik atau 

buruk.
5

 Lebih lanjut Bertens mengungkapkan bahwa:  
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 W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1970). 
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 K. Bertens, Etika (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 4. 
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“Etika adalah ilmu yang membahas tentang moralitas atau tentang manusia sejauh berkaitan 

dengan moralitas, atau dengan cara lain, etika merupakan ilmu yang menyelidiki tingkah laku 

moral.”
6

 
 

Magnis-Suseno berpendapat bahwa etika bukan suatu sumber tambahan bagi ajaran 

moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran 

dan pandangan-pandangan moral.
7

 Etika dan ajaran-ajaran moral tidaklah sama. Etika mau 

mengerti bagaimana kita harus mengambil sikap dan bertanggungjawab. Etika tidak pertama-

tama mau menjawab pertanyaan “bagaimana manusia harus hidup?”, melainkan tentang cara 

rasional untuk menjawab pertanyaan itu.
8

 Dari penjelasan-penjelasan di atas, dapat kita tarik 

sebuah kesimpulan bahwa etika adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang pandangan-

pandangan moral. Etika adalah ilmu filsafat moral. Etika berhubungan dengan moral, namun 

etika bukanlah moral.  

Istilah etika dan etiket sering dicampuradukkan, padahal keduanya berbeda. Etika di 

sini berarti “moral”, dan etiket berarti “sopan santun”. Dalam bahasa Inggris, perbedaan antara 

kedua kata ini sangat jelas, ethics dan etiquette. Etiquette sendiri berasal dari bahasa Perancis. 

Etiket berkaitan erat dengan perilaku atau langkah-langkah perbuatan. Perilaku itu dituntut 

secara jelas atau hanya di batin saja untuk dilaksanakan karena dianggap pas, cocok, sopan, 

terhormat.
9

 

Tidak dapat diragukan lagi bahwa etika dan moral memiliki keterkaitan dengan tingkah 

laku manusia. Tetapi, tidak semua tingkah laku manusia dapat diklasifikasikan ke dalam 

tingkah moral, bagaimanapun juga, beberapa dari mereka adalah non-moral, dan karenanya 

berhubungan dengan etiket, yang sebenarnya lebih merupakan masalah cita rasa, bukan 

masalah benar atau salah.
10

  

 

2. 4  Ukuran Moral 

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, moral mengacu kepada baik buruknya manusia 

sebagai seorang manusia. Norma moral dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik-buruknya 

seseorang sebagai manusia. Karena itu, apa yang dapat dijadikan tolok ukur norma itu sendiri? 

Bagaimana kita bisa menilai moralitas?  

Kita juga harus mengerti bahwa tidak ada permasalahan moral yang benar-benar 

serupa. Konteks dalam melihat masalah moral adalah sangat penting. Dalam pengambilan 

keputusan moral, pertimbangan yang diambil oleh satu pihak bisa saja tidak disetujui oleh 

pihak yang lain. Tidak ada keputusan moral yang sama. Karenanya, bukanlah sebuah 

keharusan ketika seseorang yang mengambil sebuah keputusan moral memberikan keputusan 
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yang diambilnya tersebut untuk diuji kebenarannya oleh yang lain baik untuk menguatkan 

maupun menyalahkan keputusan tersebut.
11

 

Meskipun demikian, ukuran moral memang dibutuhkan untuk menilai sikap batin atau 

perbuatan lahir. Sekurang-kurangnya ada dua ukuran moral yang berbeda, yaitu ukuran yang 

ada di dalam hati kita dan ukuran yang dipakai orang sewaktu mereka menilai diri kita. Hati 

nurani sebagai ukuran subyektif dan norma (hukum moral) sebagai ukuran obyektif adalah 

ukuran yang dipakai atas moralitas manusia. Dengan kata lain, hati nurani memberitahukan 

kepadaku mana yang benar dan norma diberikan untuk menunjukkan kepada semua orang 

untuk menentukan mana yang benar itu. Hati nurani juga dapat keliru karena kita terbentuk di 

dalam masyarakat yang tidak sempurna, dan norma-norma juga dapat keliru atau kurang tepat 

dirumuskan karena terbentuk dari rumusan-rumusan hati nurani tadi.
12

 

Karena itu, adalah sangat sulit untuk menilai sebuah moralitas. Moralitas adalah sebuah 

kerangka kerja jangka panjang yang harus dibangun di dalam masyarakat. Standar yang dimiliki 

oleh masyarakat itu juga kemudian akan berkembang dan menjadi dasar penilaian mereka 

untuk menilai sebuah tindakan. Kita menggunakan ide dari diri atau komunitas kita sendiri 

untuk menilai orang lain, dan dengan demikian mengharapkan orang lain untuk menerima 

penilaian kita tersebut.
13

 

2. 4. 1 Hati Nurani 

 Dalam sejarah perkembangan moral, hati nurani selalu menjadi obyek pembicaraan 

dan perdebatan. Hati nurani dianggap telah menjadi pengalaman yang rumit, yang tentunya 

menjadi sangat relatif bagi setiap orang. Dalam bahasa Latin, kata conscientia sebenarnya terdiri 

dari dua kata dasar, yaitu cum (dengan) dan scientia (pengetahuan). Secara harafiah, kata 

conscientia berarti ‘pengetahuan dengan’.
14

 Thomas Aquinas merumuskan hati nurani sebagai 

pengetahuan beserta yang lain (bersama Tuhan dan Tuhan dengan manusia). Dalam bahasa 

Indonesia, kata ‘hati nurani’ bisa berarti ‘hati yang telah mendapatkan cahaya Tuhan’ di mana 

kata ‘hati’ sendiri menunjukkan sesuatu yang ada dalam keberadaan manusia sebagai tempat 

segala perasaan batin dan tempat menyimpan pengertian-pengertian. Kata ‘hati’ lebih 

ditonjolkan daripada pengetahuan.
15

   

 Di dalam kekristenan, suara hati juga dikenal dengan sebutan suara intuisi (the voice of 
intuition), suara Yang Lebih Tinggi (Higher Self), suara Tuhan (God-Self), Roh Kudus (Holy 
Spirit). Namun, di dalam diri kita juga terdapat suara yang salah, yang dikenal sbagai ego. Bloch 

mengatakan bahwa: 
“Pada saat suara hati muncul untuk memperlihatkan ‘siapa kita sebenarnya’, suara yang lain 

muncul dengan berpusat pada ‘siapa kita seharusnya menurut keinginan kita’. Suara hati 

mendukung kepribadian dasar kita, sedangkan suara yang lain menyangkalnya.”
16

 
 

Jika demikian, apakah ada kewajiban mutlak untuk mengikuti hati nurani seseorang? 

Banyak orang di Eropa menganggap bahwa seseorang harus mengikuti hati nuraninya, dan 

bahwa masyarakat harus menghargai orang yang tidak mengikuti hati nuraninya. Dalam hal ini 

                                                           
11

 W. D. Hudson, Modern Moral Philosophy (New York: Anchor Books, 1970), h. 3. Karena itu, 

Hudson berpendapat bahwa moral tidak bisa disamakan dengan sains. Dalam sains, seorang penemu yang 

menemukan sebuah penemuan baru harus mau untuk diuji dalam serangkaian ujicoba, sedangkan pengambil 

keputusan moral tidak harus melakukannya. 
12

 Hadiwardoyo, op.cit., h. 14-16. 

 
13

 Mary Midgley, Can’t We Make Moral Judgements? (Bristol: Bristol Press, 1991), h. 42-43. 

 
14

 William Chang, Pengantar Teologi Moral (Yogyakarta: Kanisius, 2001), h. 129. 
15

 Ibid., h. 129-130. 
16

 Douglas Bloch, Mendengarkan Suara Hati (Yogyakarta: Kanisius, 2002), h. 13-14. 



dikatakan bahwa adalah merupakan tanggung jawab moral seseorang untuk menelurkan 

keputusan moral yang baik dan mencapai tujuan kebaikan dan kompetensi hukum.
17

 

Setiardja membagi suara hati ke dalam lima kategori.
18

 Yang pertama adalah menurut 

waktu, apakah suara hati ini muncul sebelum, ketika, atau sesudah perbuatan terjadi. Yang 

kedua, adalah menurut alasan-alasan, di mana suara hati akan memberikan alasan mengapa 

perbuatan itu dilakukan. Kemudian, suara hati dikaitkan dengan kewajiban obyektif, yaitu yang 

berhubungan dengan kewajiban obyektif. Keempat, ditinjau dari keyakinannya, yaitu suara hati 

yang dilihat dari ketegasan suara hati itu sendiri, apakah dia ragu-ragu, cemas, atau pasti. Yang 

terakhir adalah ditinjau dari reaksinya terhadap keputusan yang diambilnya, apakah dia 

mendengarkan keputusan itu atau dia meremehkannya. Berdasarkan kategori ini, Setiardja 

melihat pentingnya kita membangun hati nurani itu dengan baik dan benar. Kapan tepatnya 

kesadaran moral dari hati nurani bisa muncul, kita tidak tahu secara persis. Yang kita tahu 

pertumbuhan itu adalah sebuah proses. 

 

2. 4. 1. 1 Pembentukan Hati Nurani  

 Hati nurani merupakan pusat kepribadian. Maka seperti seluruh kepribadian, hati 

nurani manusia juga mengalami perkembangan. Perkembangan itu dapat berarti kemajuan dan 

juga kemunduran. Maju atau tidaknya perkembangan hati nurani juga sangat terkait erat dengan 

lingkungan sekitar kita.
19

 Meskipun demikian, ada juga keyakinan bahwa pertumbuhan hati 

nurani juga tetap tergantung kepada usaha masing-masing pribadi. Ada juga orang yang hati 

nuraninya tetap peka meskipun dia berada di lingkungan yang tidak baik. 

 Kohlberg,
20

 seorang tokoh pendidikan moral mengatakan bahwa ada tahap-tahap 

perkembangan moral yang berjalan dalam tahapan dan urutan yang sama. Tahap-tahap 

tersebut adalah; (1) Hati nurani mendorong kita untuk melakukan perbuatan baik karena 

orientasi pada hukuman dan ganjaran serta kekuatan fisik dan material; (2) Kemudian 

bertumbuh kepada orientasi hubungan timbal balik yang saling menguntungkan; (3) Lalu 

orientasi ‘anak manis’, berusaha mempertahankan penilaian orang agar dirinya dilihat baik, (4) 

Orientasi kepada otoritas, hukum, untuk mempertahankan tata tertib; (5) Orientasi kontrak 

sosial dengan penekanan atas persamaan derajat dan kewajiban timbal-balik di dalam suatu 

tatanan yang ditetapkan secara demokratis; misalnya moralitas perundang-undangan Amerika; 

dan yang terakhir (6) Moralitas prinsip suara hati yang individual dan yang memiliki sifat 

kemprehensif logis dan universalitas. Nilai tertinggi diberikan pada hidup manusia, persamaan 

derajat dan martabat. 

 Proses perkembangan ini, menurut Kohlberg adalah proses yang terjadi pada semua 

orang. Tidak semua orang memiliki proses perkembangan yang sama. Seseorang yang 

memiliki perkembangan moral yang baik akan sampai ke tahap yang ke enam, yaitu tahap yang 

tertinggi dalam perkembangan moral. 

Di dalam Katekismus Katolik, gagasan pemikiran pembinaan hati nurani adalah seperti 

berikut: 

“Hati nurani harus terdidik dan keputusan moral diterangi. Hati nurani yang terbina dengan 

baik adalah jujur dan lurus hati. Hati nurani merumuskan keputusannya dengan mengikuti akal 

budi, berpadanan dengan kebaikan yang benar yang dikehendaki oleh kebijaksanaan Pencipta. 

Pendidikan hati nurani merupakan keharusan bagi mereka yang terkena pengaruh-pengaruh 
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negatif dan godaan-godaan dosa untuk lebih menyukai keputusan mereka sendiri dan menolak 

ajaran-ajaran tertentu.”
21

 

 

Di dalam penjelasannya, Chang mengatakan bahwa hati nurani dapat dibina dengan tiga hal, 

pertama pembinaan hati nurani hendaknya memperhatikan pengertian yang jelas mengenai 

norma-norma dengan menerangkan masalah hukum kodrat, hukum yang tertulis dalam batin 

manusia (lihat Roma 2:15). Kedua, diperlukan informasi yang memadai dan faktual untuk 

melihat rangkaian kemungkinan praktis. Ketiga, kesediaan untuk berefleksi moral sebelum 

mengambil setiap keputusan.
22

 

 Masalah hati nurani bukanlah masalah perasaan semata. Di dalam sebuah keputusan 

moral, hanya ada satu keputusan yang benar, meskipun kedua belah pihak yang bertentangan 

ini berasal dari sebuah pengandaian yang sama.
23

 Masalah moral ternyata bukan sekedar 

masalah perasaan, melainkan apa yang secara obyektif menjadi kewajiban kita dan apa yang 

tidak. Penilaian moral juga bersifat rasional dan obyektif.  

 

2. 4. 1. 2 Mempertanggungjawabkan Hati Nurani 

Dengan kata ‘tanggung jawab moral’, ketika manusia wajib mengikuti keputusan suara 

hatinya, itu tidak berarti bahwa setiap kesadaran dan keputusan dengan sendirinya telah 

membenarkan diri sendiri. Dalam keputusan suara hati, moralitas mendapat wujud nyata yang 

subyektif dan pribadi. Karena suara hati bukan masalah perasaan belaka, maka ia harus bisa 

dipertanggungjawabkan.
24

 Kieser mengatakan bahwa: 
“Suara hati adalah pusat eksistensi manusia sebagai pribadi; dan prinsip tanggung jawab moral 

menegaskan, bahwa manusia tetaplah subjek dari perbuatannya. Namun justru dengan 

perbuatannya itu, manusia terarah pada situasi hidupnya yang tidak ia ciptakan dan tidak kuasai 

sendiri.....jika manusia bertanggungjawab dalam suara hati, maka ia pula bertanggungjawab atas 

suara hati.”
25

 

 

Di dalam pertanggungjawaban suara hati, diperlukan rasionalitas. Rasionalitas tidak 

berarti rasionalisme. Pertanggungjawaban rasional suara hati tidak berarti bahwa setiap 

pandangan moral harus kita buktikan dahulu, melainkan bahwa kita harus terbuka bagi setiap 

argumen, sangkalan, pertanyaan dan keragu-raguan dari orang lain atau dalam hati kita sendiri. 

Ini tidak berarti apabila argumentasi kita kalah, maka kita melepaskan keyakinan moral kita. 

Hati lebih ‘mengerti yang benar’ daripada otak. Tetapi, apabila pendapat moral kita sungguh-

sungguh tidak dapat kita pertanggungjawabkan, kita harus bersedia untuk mencari orientasi 

baru.
26

  

 

2. 4. 2  Norma Moral Obyektif 

 Sekarang kita akan membicarakan mengenai ukuran moral yang kedua, yaitu norma, 

atau hukum moral obyektif sebagai ukuran moral obyektif. Di dunia ini ada ribuan norma yang 
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ditawarkan kepada kita. Dan karenanya, kata norma sendiri bukanlah kata yang asing. Norma 

berarti pegangan atau pedoman, aturan, tolok ukur.
27

 Norma moral terkait dengan kebebasan, 

dan tugas, keadaan lingkungan hidup dan tingkah laku moral yang memungkinkan. Norma 

dapat dilukiskan sebagai ungkapan atau perumusan nilai-nilai menyangkut masalah aktual yang 

sangat rumit.
28

 Norma adalah sesuatu yang sudah pasti yang dapat kita pakai untuk 

membandingkan sesuatu yang lain yang kita ragukan hakikatnya, besar kecilnya, ukurannya, 

atau kualitasnya.
29

 Norma moral obyektif, dengan kata lain, adalah ukuran, pedoman, rumusan 

nilai-nilai yang memberikan penilaian terhadap baik buruknya moral sebuah tindakan. 

 Hukum memang mengandung arti yang mengharuskan. Hukum menjelaskan suatu 

keharusan (oughtness). Tanpa hukum, kita hanya memiliki suatu hubungan antara jalan ke 

hubungan, yang oleh Kant disebut imperatif hipotesis.
30

 Jika hukum fisik membebankan 

keharusan fisik, maka hukum moral membebankan keharusan moral.
31

 

 Meskipun demikian, kadang-kadang ada kelompok yang dengan norma memaksa 

anggota-anggotanya menjalankan ini-itu, demi tata tertib. Dalam kejadian semacam ini, aturan 

diberikan untuk keteraturan, bukan untuk tanggung jawab.
32

 Ini akan menyebabkan banyaknya 

terjadi pelanggaran-pelanggaran atas norma tersebut, karena tanggung jawab tidak ditanamkan 

terlebih dahulu. Apabila rasa tanggung jawab sudah tinggi, maka norma tidak lagi dilihat sebagai 

ancaman, melainkan rekan dalam membentuk masyarakat. 

 Peranan norma dan hukum ini masih dipersoalan di dalam kehidupan orang Kristen. 

Ada yang tidak setuju dengan penggunaan hukum-hukum karena penggunaan hukum-hukum 

tidak sesuai dengan kedaulatan dan kasih karunia Tuhan Allah. Orang Kristen harus mematuhi 

Allah saja, dan bukan hukum-hukum.
33

 Joseph Fletcher, dengan etika situasionalnya, 

berpendapat bahwa peraturan-peraturan moral seringkali menghambat keterbukaan orang 

terhadap situasi baru dan bertentangan dengan kasih kepada pihak lain.
34

 Berikut kita lihat 

bagaimana hukum itu terbentuk di dalam masyarakat. 

2. 4. 2. 1 Pembentukan Norma Moral di Dalam Masyarakat 

 Norma moral menentukan apakah perilaku kita baik atau buruk dari sudut etis. Karena 

itu norma moral adalah norma yang tertinggi, yang berada di atas etiket dan norma hukum.
35

 

Norma moral ini kemudian dipakai sebagai ukuran obyektif untuk menilai moral. Norma 

moral dipakai oleh komunitas, dalam arti ditetapkan menjadi landasan berperilaku sebuah 

kelompok, dan digunakan sebagai penentu apakah suatu tindakan itu baik atau buruk. Norma 

moral ini juga dapat diterapkan dalam sebuah hukum moral. 

Hukum moral berbeda dari hukum-hukum lainnya. Hukum moral umumnya 

dimengerti sebagai tatanan pengarah kegiatan manusia untuk mencapai tujuan akhir 

kehidupan. Definisi ini menyangkut sejumlah permintaan yang bersifat mewajibkan, seperti 

ijin-ijin untuk melakukan sesuatu dalam komunitas moral. Hukum moral meliputi berbagai 

aturan permanen yang sudah ditetapkan seperti: kewajiban-kewajiban menghormati kontrak 

antar pribadi, peraturan hidup, larangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan 

orang lain.
36

 

Menurut James P. Haningan, setidaknya ada 5 fungsi perumusan hukum moral:  
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“(1) Mewariskan himpunan kebijaksanaan moral dari tempo dulu kepada generasi yang 

sekarang dan yang akan datang; (2) Mengusahakan keamanan secara psikologis dan sosial. 

Secara sosial, hukum ini membantu tatanan hidup masyarakat untuk menghadapi kekuatan-

kekuatan ‘khaotik’ dan ‘anarkis’; (3) Membantu manusia dalam pengambilan keputusan dan 

mencegah terjadinya ‘paralisis moral’; (4) Membantu manusia untuk mengenal kekurangan-

kekurangan dan kegagalan-kegagalan sehingga manusia dapat memperbaiki diri; (5) 

Membagikan pengalaman supaya bisa tercipta tingkah laku personal dan sosial. Hukum moral 

ada untuk melayani cinta kasih dan berada di bawah cinta kasih dan membantu untuk 

menuntun manusia menuju kebaikan secara otentik.”
37

 
 

 Immanuel Kant, mengatakan bahwa satu-satunya yang baik adalah ‘kehendak baik’. 

Kehendak akan diterjemahkan ke dalam perbuatan, namun perbuatan ini juga dipengaruhi 

oleh kecenderungan spontan dan selera pribadi. Apa yang diharuskan secara moral adalah 

kehendak, dan suatu tindakan hanya merupakan obyek atau realitas fisik dari keharusan moral 

sejauh dengan tindakan itu kehendak dapat berkembang penuh.
38

  Norma moral kemudian 

menjadi rambu-rambu dari ‘kehendak’ ini, setelah dibentuk oleh komunitas di mana norma itu 

diterapkan. 

2. 4. 2. 2 Mempertanggungjawabkan Hukum Moral 

 Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah ketika norma moral itu dibentuk di dalam 

sebuah komunitas, atau kelompok tertentu, apakah norma moral itu kemudian bersifat absolut 

atau relatif, universal atau partikular, obyektif atau subyektif? Agar norma moral itu dapat 

dipertanggungjawabkan, maka pertanyaan-pertanyaan di atas perlu dijawab. 

 Apakah moral relatif? Ternyata relativisme moral ini tidak tahan uji. Apabila sebuah 

tindakan menjadi baik di sebuah konteks dan tidak baik di konteks yang lain, maka yang terjadi 

adalah sebuah kebudayaan memiliki mutu etis yang lebih tinggi dari kebudayaan yang lain. 

Apakah kita pantas untuk mengatakan bahwa sebuah praktek moral konteks tertentu adalah 

tidak etis, dengan menggunakan standar yang ada pada konteks kita sendiri? Ternyata, ada 

beberapa tindakan yang memang bisa dijadikan sebagai standar etik global.
39

 Kaidah-kaidah 

moral yang kita gunakan dalam masyarakat kita juga bisa digunakan bagi masyarakat lain karena 

adanya sebuah kemajuan dan juga penyempurnaan moral. Sebagai contoh, pemerintahan 

apartheid, atau persembahan korban manusia untuk sebuah ritual tertentu, atau penguburan 

janda hidup-hidup bersama mendiang suaminya, yang pada suatu konteks tertentu dikatakan 

benar, harus ditentang karena kemajuan dan penyempurnaan moral tadi.
40

 

 Dari penjelasan singkat di atas, ternyata norma moral adalah absolut. Namun, sulit juga 

membayangkan bahwa norma moral adalah seabsolut anggapan Plato, yang mengatakan bahwa 

norma moral sudah tertulis di dalam ‘dunia ide’ sebagai sebuah kaidah tetap dan tak dapat 

diubah lagi. Norma moral juga dapat berubah, seperti pada masa perbudakan, kolonialisme 
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pada masa lampau. Namun, perubahan norma selalu membawa kita menuju arah 

penyempurnaan norma.  

 Ada dua tes yang diusulkan Bertens dalam rangka menguji norma moral tersebut. Yang 

pertama adalah konsistensi. Norma moral harus konsisten dalam menetapkan aturannya, dan 

juga harus konsisten dengan norma-norma lain. Yang kedua adalah, norma moral harus bisa 

digeneralisasikan. Menggeneralisasikan norma berarti norma itu bisa berlaku untuk semua 

orang. Apabila norma moral itu hanya berlaku untuk saya saja, maka itu bukanlah norma 

moral. Ada sebuah perkataan yang dikenal sebagai ‘kaidah emas’ dalam etika yakni 

“Hendaklah memperlakukan orang lain sebagaimana anda sendiri ingin diperlakukan” atau 

secara negatif dikatakan “Jangan perbuat terhadap orang lain apa yang anda sendiri tidak 

inginkan diperbuat terhadap diri anda”. Perkataan ini, menurut Hans Küng, dapat ditemukan 

dalam hampir semua agama,
41

 sehingga ini bisa dipakai sebagai ukuran norma moral yang 

paling utama. Karena itu norma moral juga harus bisa dipertanggungjawabkan. 

  

2. 4. 3  Relasi Hati Nurani dan Norma Moral 

 Hubungan antara hati nurani dan norma adalah seperti berikut: norma diberitahukan 

kepadaku, supaya aku memahami kebaikan dan hidup sesuai dengan kebaikan itu; tetapi hati 

nuraniku itulah yang akan mengatakan dengan lebih tegas kepadaku tentang kebaikan yang 

harus kukejar. Hati nurani akan secara jelas atau sayup-sayup mengatakan kepada kita tindakan 

mana yang sepantasnya kita lakukan.
42

 

 Ketika moralitas individu akan dibawa ke daerah publik, maka kepentingan pribadi 

akan melebur ke dalam kepentingan publik. Karena itu, di dalam konteks publik, hukum dan 

peraturan harus ditetapkan, sementara moralitas adalah masalah pribadi. Namun, tidaklah 

mungkin bagi kita untuk tetap mengekang hati nurani agar mereka tetap berada di dalam ruang 

privat, karena individu juga berpengaruh terhadap pembentukan hukum tersebut.
43

  

 Moralitas berkaitan dengan memperlakukan orang secara jujur dan dengan cinta kasih. 

Bila kita berkata bahwa kita harus berbuat benar, kita sungguh-sungguh mengartikan bahwa kita 

harus memperlakukan orang dengan benar. Kebenaran dan kesalahan adalah kualitas-kualitas 

nyata dari perbuatan manusia, karena kita masih memiliki rasa kemanusiaan murni yang 

diciptakan Tuhan bersama diri kita.
44

 

 Aspek keumuman dari manusia memang perlu ditekankan; kekhususan tiap panggilan 

manusia dikaitkan dengan keumuman objektif ini. Justru karena itu, diperlukan perundang-

undangan moral dalam komunitas yang berupa hukum. Dimensi sosial moral perlu 

dipertimbangkan. Namun, peran hati nurani sebagai norma terakhir dalam pengambilan 

keputusan perlu mendapat perhatian khusus. Hati nurani dianggap sebagai norma terakhir 

dalam pengambilan sikap dan keputusan manusia.
45

  

Sementara itu, Tillich mengusulkan bahwa hati nurani selalu berada di atas hukum 

moral apapun: 

“Sebuah hati nurani mungkin saja disebut transmoral (melampaui moral itu sendiri) yang tidak 

dinilai dalam kepatuhan terhadap sebuah hukum moral tetapi berdasarkan kepada partisipasi 

dalam sebuah kenyataan yang melampaui lingkup perintah-perintah moral. Sebuah hati nurani 
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yang transmoral tidak menolak kenyataan moral, tetapi dia diarahkan melampaui kenyataan 

moral tersebut oleh ketegangan-ketegangan lingkup hukum yang tidak tertahankan.”
46

 
 

Memang benar bahwa ada semacam perasaan bahwa moral itu adalah relatif. Relatif terhadap 

kebutuhan kita, ketertarikan kita, dan situasi kita. Drake mengatakan:  

“Hidup menawarkan kepada kita situasi yang tidak terbatas dan sangat beragam, dan 

karenanya, penggeneralisasian moral adalah sulit untuk dibuat dan selalu berkenaan dengan 

pengecualian.”
47

 
 

Namun, perasaan moral juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena di dalam sebuah 

situasi yang membutuhkan keputusan moral, di situ harus ada tanggung jawab rasional yang 

nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh sang pengambil keputusan.  

 Karena itu, kita dapat melihat bahwa hubungan antara hati nurani dan norma moral 

terkait dengan erat. Hati nurani yang dimiliki masing-masing individu akan membentuk sebuah 

peraturan dan norma bersama. Norma yang terbentuk ini akan menjadi batasan-batasan di 

mana tindakan seseorang akan dinilai. Norma yang ada di dalam masyarakat juga akan 

membentuk hati nurani seseorang. Seseorang tidak bisa lepas dari komunitasnya. Komunitas 

akan membentuk kepribadian, termasuk hati nurani seseorang. Namun, hampir semua tokoh 

etika sepakat bahwa hati nurani harus berada di atas hukum moral apapun. Hati nurani, yang 

adalah milik individu, menjadi ujung tombak pembentukan sebuah ruang moralitas yang baik.  

 

2. 5  Utilitarianisme dan Intuisionisme Dalam Filsafat Moral 

 Moralitas juga akan menjadi terlalu kompleks untuk digolongkan ke dalam kategori 

‘benar’ atau ‘salah’. Menurut Smedes, ada beberapa pertanyaan yang diajukan untuk 

memberikan penilaian kepada suatu tindakan apakah dia benar atau tidak. Pertanyaan-

pertanyaan itu adalah: Apakah perbuatan itu pantas diampuni? Apakah perbuatan itu dapat 

diizinkan? Apakah dia dapat ditoleransi? Apakah dia diwajibkan? Dan apakah cukup 

bermutu?
48

 Pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantu kita untuk memahami apakah sebuah 

tindakan itu ‘salah’ atau ‘benar’. 

Menurut Hunter Lewis, ada enam jenis sistem nilai, yang akhirnya mempengaruhi 

keputusan-keputusan moral yang akan diambil. Meskipun kita secara sadar tidak selalu fokus 

terhadap enam mode pengelompokan ini, karena mungkin mereka terlalu familiar, kita tetap 

menggunakannya secara konstan. Keenam sistem nilai tersebut adalah: (1) Sistem nilai 

berdasarkan otoritas, yaitu percaya kepada ucapan seseorang, atau percaya kepada otoritas yang 

berasal dari luar diri sendiri; (2) Sistem nilai berdasarkan logika, kepercayaan subyektif yang 

didasarkan kepada logika; (3) Sistem nilai berdasarkan panca indera, di mana kita memperoleh 

pengetahuan langsung dari panca indera kita; (4) Sistem nilai berdasarkan emosi, dengan 

merasa bahwa sesuatu adalah benar melalui pertimbangan emosi; (5) Sistem nilai berdasarkan 

intuisi, yaitu pemikiran di bawah sadar yang bukanlah emosi; dan (6) Sistem nilai berdasarkan 

Ilmu pengetahuan (sains), teknik sintetis yang mengandalkan pengamatan panca indera, 

membangun sebuah hipotesis melalui intuisi, lalu menggunakan logika untuk mencek ulang 

hipotesis dan kemudian mengamatinya lagi melalui panca indera.
49

 Pertimbangan sistem-sistem 

nilai ini pada akhirnya akan membantu kita untuk mengambil sebuah keputusan moral.  
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 Pertimbangan-pertimbangan di atas bisa dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar 

filsafat moral, yang selalu berada dalam perdebatan abadi.
50

 Kita akan melihat kedua kelompok 

tersebut, yaitu utilitarianisme dan intuisionisme
51

 dalam penjelasan berikut ini. 

2. 5. 1  Utilitarianisme 

 Paham utilitarianisme adalah paham yang berpendapat bahwa yang baik itu adalah yang 

berguna, menguntungkan, berfaedah, dan yang jahat atau buruk adalah yang tidak bermanfaat, 

tak berfaedah, merugikan. Berasal dari kata Latin utilis tersusunlah teori tujuan perbuatan ini.
52

 

Secara umum, utilitarianisme menilai sebuah tindakan berdasarkan hasil yang dicapainya, 

apakah mereka membawa kebaikan bagi manusia atau tidak.
53

 Paham ini juga disebut dengan 

paham teleologis, bahwa semua sistem terarah kepada tujuan. 

Salah satu kekuatan utilitarianisme adalah bahwa mereka menggunakan sebuah prinsip 

dengan jelas dan rasional. Dengan prinsip ini, pemerintah sering membangun pegangan 

mereka atas pembentukan kebijakan untuk mengatur masyarakat. Kekuatan lain dari teori ini 

adalah hasil perbuatan yang dihasilkan.  

Pendapat ini terasa sangat masuk akal, karena kita menilai sebuah perbuatan dari 

hasilnya. Seorang Robin Hood yang mencuri dari orang kaya tidak akan disalahkan karena dia 

mencuri dan membagikannya kepada rakyat miskin. Di sini, tindakan mencuri mendapat 

pengecualian karena hasil akhirnya bukan untuk memperkaya diri sendiri, melainkan bagi 

kepentingan orang banyak. 

Meskipun demikian, teori ini juga memiliki kelemahan. Apabila teori ini digunakan 

berdasarkan hasil akhirnya, maka pertanyaannya adalah untuk siapa tindakan itu berguna? 

Berdasarkan pendapat orang yang dirugikan akibat tindakan itu, maka tindakan itu adalah 

salah, namun apabila ditanya kepada mereka yang diuntungkan, mereka akan menilai tindakan 

itu benar. Jadi, jalan menuju relativisme sangat besar.  

Kelemahan lain dari prinsip ini adalah, atas nama lebih banyak orang, sebagian kecil 

orang boleh ditindas dan dilanggar hak asasinya. Negara melakukannya dalam nama 

pembangunan dan kemajuan bangsa untuk mengambil alih tanah rakyat, atau menginjak-injak 

hak rakyatnya. Teori ini juga membawa orang kepada pemikiran yang singkat, asal berguna 

pada masa ini, dan tidak berpikiran panjang akan akibatnya di masa depan. 

Utilitarianisme sebagai prinsip etis bernada logis dan universal. Akan tetapi, cara 

berpikir bukan berpangkal dari moralitas dan etika, melainkan dari keenakan dan kelayakan, 

serta kegunaan. Karena itu, bila dilaksanakan secara konsekuen, mudah melanggar hak asasi 

manusia, prinsip moral dan etis, serta berdimensi dangkal.
54

 

2. 5. 2  Intuisionisme 

Ada sebuah sistem etika lainnya yang tidak mengukur baik tidaknya sesuatu perbuatan 

berdasarkan hasilnya melainkan semata-mata berdasarkan maksud si pelaku dalam 

melaksanakan perbuatan tersebut. Sistem ini menyoroti wajib tidaknya perbuatan dan 

keputusan ini. Sistem lain tersebut adalah intuisionisme. Intuisionisme, berasal dari bahasa 

Inggris: intuition, adalah pandangan bahwa manusia memiliki sebuah kacakapan, yang biasa 

disebut hati nurani, yang memampukan mereka untuk melihat secara langsung apa yang 

disebut benar atau salah, jahat atau baik secara moral.
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 Pengetahuan intuitif ini adalah 
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pengetahuan langsung tentang suatu hal tanpa melalui proses logika baik deduktif maupun 

induktif.  

Secara umum intuisionisme adalah paham yang mengajarkan bahwa di dalam hidup 

ada kebenaran-kebenaran pokok yang dapat diketahui dan dipahami secara langsung dan tanpa 

kewat proses logika. Di dalam etika, intuisionisme adalah pendirian etis yang menyatakan 

bahwa prinsip-prinsip fundamental tentang yang benar dan yang salah serta yang baik dan yang 

jahat dapat dimengerti secara langsung dan tanpa penggunaan otak. Teori ini juga dikenal 

sebagai teori deontologi (dari kata Yunani: deon: apa yang harus dilakukan; kewajiban). 

Memang benar bahwa ada orang yang sedemikian terlatih intuisinya, sehingga dia 

dengan spontan akan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, dan 

menggunakan penilaiannya itu sebagai dasar perbuatannya. Kemampuan ini tidak sama 

tingkatannya dalam setiap orang, tergantung kepada pengaruh lingkungannya, baik itu institusi 

resmi seperti sekolah dan lembaga agama, juga dari institusi terdekat seperti keluarga dan 

masyarakat sekitar. 

Intuisionisme memang memiliki kebenaran. Namun, kemampuan semacam ini 

tergantung kepada usaha manusia itu sendiri. Pandangan ideal seperti ini juga tidak didukung 

oleh kenyataan yang berlangsung selama ini. Bila manusia memang sudah tidak bisa melihat 

apa yang baik, maka intuisinya pun tidak akan berbicara lagi kepadanya. Kalau begitu 

bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki latihan atau kesempatan untuk membangun 

intuisinya? Apa yang akan digunakan untuk menilai tindakan mereka?  

Intuisionisme etis telah berjasa dalam menyampaikan informasi tentang gejala intuitif 

dalam hal melihat prinsip kebaikan dan yang baik, namun informasinya tidak lengkap karena 

baru sampai pada pernyataan dan penguraian fakta, dan belum mampu menyampaikan analisis 

mengapa kemampuan intuitif itu ada dan bagaimana terbentuknya. Mangunhardjana 

mengatakan bahwa,  
“Bila intuisionisme mampu menjelaskan latar belakang dari gejala kemampuan intuitif yang 

ditemukan, selain menjadi teori etis yang dapat  dipertanggungjawabkan, intuisionisme dapat 

menjadi tawaran cita-cita hidup etis yang luhur.”
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Kita telah melihat kedua sistem filsafat moral yang berbobot dalam filsafat modern, 

utilitarionisme dan intuisionisme. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-

masing.  Dalam filsafat moral dewasa ini tidak ada lagi utilitarianisme murni atau intuisionisme 

murni. Pendekatan moral yang mencoba merangkul kedua sistem ini lebih sering digunakan 

oleh para filsuf belakangan ini.  
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