
 
MORALITAS DAN OTONOMI: IMMANUEL KANT1 

 
Franz Magnis-Suseno2 

 

 

Pengantar 
Immanuel Kant adalah filosof modern yang paling berpengaruh. Pemikirannya 
yang analitis dan tajam memasang patok-patok yang mau tak mau menjadi acuan 
bagi segenap pemikiran filosofis kemudian, terutama dalam bidang epistemologi, 
metafisika dan etika.  
 Hidup Kant biasa-biasa saja. Ia lahir pada 1724 di kota Königsberg di Prussia 
Timur (yang sesudah Perang Dunia II dimasukkan ke Uni Soviet dan diganti 
namanya menjadi Kaliningrad). Ayahnya seorang tukang pembuat pelana. Berkat 
bantuan sanak-saudaranya ia dapat menyelesaikan studinya di Universitas 
Königsberg. Untuk mendapat nafkah hidup ia menjadi guru pribadi pada beberapa 
keluarga. Sementara itu ia menulis tentang pelbagai masalah dalam bidang ilmu 
pengetahuan. Sejak 1755 ia boleh mengajar di Universitas Königsberg, tetapi baru 
pada 1770 ia akhirnya menjadi profesor dan menerima gaji tetap. Ia tidak pernah 
akan meninggalkan kota Königsberg sampai ia meninggal dunia pada 1804. 
 Karya Kant dapat dibagi dalam dua bagian, bagian pra-kritis dan bagian 
kritis. Dalam masa pra-kritis, 1746-1770, Kant menulis tentang pelbagai masalah 
dari bidang ilmu alam, ilmu pasti dan filsafat. Kemudian selama 11 tahun tak ada 
tulisan Kant apa pun. Itulah saat pemikiran Kant berubah. Di bawah pengaruh 
David Hume ia merasa memahami bahwa seluruh filsafat sampai saat itu tidak 
benar. Dua dobrakan yang membuatnya menjadi filosof paling berpengaruh dalam 
300 tahun terakhir dilaksanakannya dalam bidang epistemologi (filsafat 
pengetahuan) dan dalam etika. Bukunya tentang “perdamaian abadi” termasuk 
tulisan filsafat politik paling penting. Berikut ini hanya beberapa pokok etika Kant 
diangkat.  
 
 
Suara Hati 
 
Untuk menjelaskan apa hakikat kesadaran moral Kant mengambil contoh. Ada 
orang yang diancam akan langsung dihukum mati kecuali ia bersedia memberikan 
kesaksian palsu mengenai orang lain yang tidak bersalah. Kant bertanya: Apakah 
mungkin orang itu mengatasi cinta pada hidup dan tetap menolak memberikan 
kesaksian palsu? Kant menjawab bahwa itu mungkin. Itulah inti kesadaran moral. 
Orang sadar bahwa ia tidak boleh memberi kesaksian palsu—meskipun kalau ia 
memberikannya ia akan hidup. Bagi Kant contoh itu memperlihatkan bahwa kita 
mempunyai kesadaran bahwa kita berada di bawah suatu hukum moral.  

                                                

1 Makalah seri kedua Kuliah Umum Filsafat Etika dari Yunani Klasik hingga Jawa di Teater 
Salihara, 09 Februari 2013, 16:00 WIB. Makalah ini sudah disunting. 
2 Franz Magnis-Suseno, S.J. adalah Guru Besar Filsafat di STF Driyarkara, Jakarta. Bukunya, antara 
lain, Etika Dasar (1987), Etika Jawa (1996), dan Menalar Tuhan (2006). 
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 Kant di sini mengangkat apa yang kita sebuat suara hati (istilah ini tidak 
dipakai Kant). Suara hati adalah kesadaran akan kewajiban saya dalam situasi 
konkret. Ada beberapa unsur yang mencolok. 
 Kita seakan-akan berhadapan dengan suara hati yang mengatakan: kau tak 
boleh memfitnah! Kau harus melakukan ini, kau wajib melakukannya. Bukan kita 
yang bikin suara itu. 
 Suara hati tidak dapat ditawar-tawar dengan pertimbangan untung-rugi, 
enak-tak enak, dipuji-dicela, disetujui atau tidak disetujui orang lain, 
membahayakan atau tidak. Dalam arti ini kesadaran moral adalah mutlak.  
 Suara hati membuat kita sadar bahwa kitalah yang bertanggung jawab. Apa 
orang itu memfitnah atau tidak menjadi tanggung jawabnya sendiri. Tanggung 
jawab bagi keputusan-keputusan kita tak dapat dilemparkan pada orang lain. Orang 
lain dapat memberikan pendapat, kita dapat minta nasihat, tetapi akhirnya kitalah 
yang memutuskan apa yang akan kita lakukan.  
 Suara hati secara psikologis mengandaikan bahwa kita berani mengambil 
sikap sendiri dan tidak hanya ikut-ikutan dengan kelompok. Fakta adanya suara 
hati membantah kolektivisme. Perhatian pada kelompok: iya, tapi kita sendiri 
bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. 
 
 
Otonom dan Bebas 
 
Kant menyebut keharusan moral imperatif (perintah). Ia membedakan antara 
imperatif hipotetis dan imperatif kategoris. Imperatif hipotetis adalah keharusan 
bersyarat: kalau mau tetap sehat, berhentilah merokok! Tapi kalau orang tidak 
peduli pada kesehatannya, tak ada alasan untuk tidak merokok. Keharusan itu 
bersyarat. Sebaliknya, keharusan moral bersifat kategoris atau mutlak/tak 
bersyarat: jangan menipu orang!  
 Itulah kekuatan luar biasa kesadaran moral. Kesadaran itu adalah kesadaran 
bahwa saya mutlak wajib melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan semua 
kewajiban dari luar harus melalui  satpam suara hati itu. Karena itu suara 
hati/kesadaran moral adalah tempat di mana manusia, manusia individual, 
langsung menyadari otonominya. Bagi Kant otonomi moral adalah unsur kunci 
dalam moralitas. Otonomi itu tidak berarti bahwa kita masing-masing seenaknya 
menetapkan apa yang wajib dan apa yang tidak. Bukan kita yang menetapkan suara 
hati. Kita justru berhadapan dengan suara hati. 
 Tetapi otonomi moral berarti bahwa kita masing-masing berhak, dan bahkan 
wajib, untuk mengikuti tanpa kecuali apa yang kita sadari sebagai kewajiban. 
Perintah apa pun, dari mana pun, serta pewajiban-pewajiban sosial, misalnya 
undang-undang, tidak dapat langsung mengikat hati orang. Orang berhak—dan 
tidak bisa menghindar—untuk menyadari sendiri apakah apa yang dari luar 
dihadapkan kepadanya sebagai kewajiban, betul-betul merupakan kewajiban. 
 Fakta suara hati adalah perlindungan terkuat jati diri dan otonomi manusia. 
Karena itu, di satu pihak, para penguasa, kaum ideolog, sering juga para pimpinan 
agama tidak suka dengan suara hati. Mereka memerlukan dan menuntut ketaatan 
mutlak (Jerman: “Befehl ist Befehl”).  
 Dan sebaliknya, kebebasan suara hati, kebebasan beragama dan hormat 
terhadap conscientious objector termasuk sokoguru etika dunia pasca-tradisional.  
 Suara hati juga merupakan bukti nyata—bukti yang langsung disadari—bahwa 
manusia itu memang bebas, bebas dalam arti eksistensial, dalam arti bahwa ia 
dapat dan harus menentukan sikapnya sendiri. Kesadaran bahwa aku wajib dan 
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bertanggung jawab membuktikan bahwa aku bebas menentukan sikapku (hal mana 
tidak menyangkal bahwa kebebasan kita secara internal sering sangat terbatas 
secara psikologis, sosial dan budaya). Kesadaran moral membuktikan kebebasan 
manusia. 
 
 
Imperatif Kategoris 
 
Bagaimana kita ketahui apa yang menjadi kewajiban kita? Kant tidak memberikan 
daftar kewajiban atau ciri-ciri hal-hal yang wajib. Tetapi ia memberikan tolok ukur 
untuk mengecek sendiri apakah yang mau kita putuskan itu secara moral dapat 
dibenarkan atau tidak. Itulah rumusan termasyhur tentang imperatif kategoris: 
“Bertindaklah semata-mata menurut prinsip (Maxime) yang dapat sekaligus 
kaukehendaki menjadi hukum umum!” 
 Yang dimaksud Kant: Suatu pertimbangan—yang mendasari keputusan dan 
pengambilan sikap—hanya sah secara moral apabila dapat diuniversalisasikan, jadi 
dapat dituntut dari siapa saja, di mana saja, dalam kondisi yang sama. Kant 
berpendapat bahwa kita tidak hidup dalam suatu vacuum normatif, jadi kita sudah 
tahu—dari pendidikan kita—sekian norma moral, tetapi sebagai orang yang secara 
moral dewasa, kita mempertanggungjawabkan sikap yang kita ambil dalam 
jaringan normatif itu dengan memastikan bahwa sikap itu dapat diberlakukan 
secara umum. 
 
 
Legalitas, Moralitas 
 
Atas dasar peran kunci kesadaran moral Kant membedakan dua sikap yang dalam 
moralitas tradisional dan keagamaan sering tidak dibedakan, antara legalitas dan 
moralitas. 
 Legalitas adalah kesesuaian kelakuan kita dengan norma-norma yang 
berlaku—tanpa memperhatikan motivasi. Misalnya orang tidak melakukan korupsi 
karena risiko terlalu besar. 
 Orang baru bertindak moral kalau ia bertindak demi hukum moral, jadi 
karena itu kewajiban dan tanggung jawabnya, karena ia peduli pada orang yang 
memerlukan perhatiannya. Dengan demikian tindakan lahiriah tidak lagi cukup 
untuk menilai kualitas moral seseorang. Tidak melanggar norma-norma moral 
belum membuktikan bahwa ia bersikap moral. Ia bisa tidak melanggar norma-
norma moral karena itu menguntungkan. 
 Maka menurut Kant kualitas moral seseorang tergantung dari sikap hati orang 
itu. Karena itu tidak mungkin kita menilai kualitas moral seseorang semata-mata 
dari sikap dan tindakan yang dapat diamati. Kualitas seseorang tergantung dari apa 
ia taat pada suara hati atau membiarkan diri diselewengkan daripadanya. 
 
 
Hormat terhadap Manusia dalam Martabatnya 
 
Kant memberikan beberapa bentuk kepada imperatif kategoris. Yang amat penting 
adalah bentuk ketiga karena tidak hanya bersifat formal—perhatian pada 
universalisasi—melainkan memuat sebuah prinsip yang mendasari hak-hak asasi 
manusia: 
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“Bertindaklah sedemikian rupa sehingga engkau memakai umat manusia, baik 
dalam pribadimu, maupun dalam pribadi setiap orang lain, selalu juga sebagai 
tujuan, tidak pernah hanya sebagai sarana.” 

 
Yang mau dikatakan Kant: Manusia sebagai makhluk rohani—kita boleh 
mengatakan: makhluk yang punya suara hati—tidak boleh diperalat, lebih tepat, 
tidak pernah semata-mata boleh dipakai sebagai sarana untuk suatu tujuan di 
luarnya. Manusia, artinya, masing-masing orang, bernilai pada dirinya sendiri dan 
harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Itulah yang dimaksud 
kalau kita bicara tentang martabat manusia. Dan martabat manusia itulah dasar 
hak-hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia adalah operasionalisasi hormat 
terhadapa martabat manusia. Hak-hak asasi manusia mengatakan: Karena setiap 
orang besar-kecil, kaya-miskin dan seterusnya merupakan nilai pada dirinya sendiri 
dan tidak boleh diperalat untuk tujuan lain, maka perlakuan-perlakukan 
sebagaimana dirinci dalam daftar hak-hak asasi manusia wajib diberikan, atau: 
wajib tidak diberikan, kepadanya. Paham martabat manusia itu ditolak oleh 
ideologi-ideologi totaliter abad ke-20 seperti komunisme dan fasisme. Tetapi 
paham itu juga menantang agama-agama. Hanya kalau agama menghormati 
martabat setiap orang sebagai manusia agama itu bernilai positif.  
 

 

Pertanyaan-pertanyaan Kunci 
 
Apa perbedaan antara legalitas dan moralitas? 
Dalam arti apa suara hati itu mutlak? 
Mengapa suara hati menjadi sokoguru otonomi manusia? 
Mengapa seseorang pun tidak boleh diperalat demi suatu tujuan, misalnya tujuan 
ekonomis atau politik? 
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