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Mengapa Etika perlu
membahas kebebasan?



MoralitasMoralitas ((kewajibankewajiban && laranganlarangan))
dibuatdibuat karenakarena mengandaikanmengandaikan

adanyaadanya kebebasankebebasan!!



Contoh: Kebebasan

•• SeseorangSeseorang membelimembeli tehteh botolbotol didi warungwarung
sehargaseharga RpRp. 1.500,. 1.500,--..

•• IaIa membayarmembayar dengandengan uanguang RpRp. 5.000,. 5.000,--



•• tetapitetapi karenakarena kelirukeliru, sang, sang penjualpenjual
memberimemberi uanguang kembaliannyakembaliannya
sebesarsebesar RpRp. 8.500,. 8.500,--..

•• ApaApa yangyang akanakan iaia lakukanlakukan??



•• SetidaknyaSetidaknya adaada duadua pilihanpilihan kebebasankebebasan ::

1.1. mengatakanmengatakan kekeliruankekeliruan sangsang penjualpenjual, dan, dan
mengembalikanmengembalikan kelebihankelebihan uanguang ituitu,, atauatau

2.2. mendiamkanmendiamkan kekeliruankekeliruan sangsang penjualpenjual, dan, dan
mengambilmengambil ““keuntungankeuntungan”” daridari situ.situ.



• Ajaran moral
diberi, karena
adanya
kebebasan.

• Jadi untuk
memahami
moral, kita
perlu
memahami
hakekat
kebebasan



LaluLalu,,
apakahapakah

KebebasanKebebasan
ituitu??



Arti Kebebasan

Arti Pasif :
Bebas dari …

Arti Aktif :
Bebas untuk …





22 BentukBentuk KebebasanKebebasan

1. Kebebasan Politik 2. Kebebasan Individual



Kebebasan Politik

Pembatasan
Kekuasaan Negara
Terhadap warganya

Kemerdekaan
suatu Negara

Dari penjajahan



Kebebasan
Politik
Adalah
Produk

Perjuangan
Sejarah



Fisik Psikis Normatif

Kebebasan Individual



Kebebasan Fisik

Kemungkinan untuk
Bertindak (dalam

Batas kodrat fisik)

Pembatasan Fisik
Ditahan, Diborgol,

Dipenjara.



Kebebasan Psikis
Kemungkinan untuk

Memikirkan, atau meyakini

Pembatasan Psikis
Manipulasi, Sugesti,

Obat bius



Kebebasan Normatif

Tidak berada Dibawah norma
Yang mengharuskan

Pembatasan Normatif
Keharusan

Dengan Ancaman.



Kebebasan,
bukan hanya bisa

dibatasi dgn sengaja
tetapi secara alamiah

juga terbatas



YangYang MembatasiMembatasi KebebasanKebebasan

•• Faktor dari dalamFaktor dari dalam diridiri:: kondisikondisi fisik maupun psikisfisik maupun psikis

•• mis: keterbatasan fisik manusia sehingga tidak bisamis: keterbatasan fisik manusia sehingga tidak bisa
terbangterbang ((walauwalau bebasbebas menggerakanmenggerakan tangantangan),), atauatau

•• keterbatasan intelengensi sehingga tidak semuaketerbatasan intelengensi sehingga tidak semua
orang bisa jadi profesororang bisa jadi profesor ((walauwalau bebasbebas belajarbelajar).).



YangYang MembatasiMembatasi KebebasanKebebasan

•• FaktorFaktor llingkungan:ingkungan:
mis:mis: ddi Indonesiai Indonesia
kita tidak bisa mainkita tidak bisa main
skiski karenakarena tidaktidak
adaada saljusalju, (, (walauwalau
bebasbebas meluncurmeluncur),),

•• LingkunganLingkungan sosialsosial--
ekonomiekonomi jugajuga bisabisa
membatasimembatasi
kebebasankebebasan kitakita..



YangYang MembatasiMembatasi KebebasanKebebasan
•• FaktorFaktor KesosialanKesosialan manusia secara umum.manusia secara umum.



PembatasanPembatasan KebebasanKebebasan karenakarena
KESOSIALANKESOSIALAN

Kebebasan manusiaKebebasan manusia
tidak sama dengantidak sama dengan
kesewenangan.kesewenangan.
Kebebasan kita secaraKebebasan kita secara
hakiki terbatas olehhakiki terbatas oleh
kenyataan bahwa kitakenyataan bahwa kita
adalah anggotaadalah anggota
masyarakat.masyarakat.
Keterbatasan itu dapatKeterbatasan itu dapat
diperinci kedua arah:diperinci kedua arah:



PertamaPertama::

Hak kita untukHak kita untuk
bertindakbertindak
menemukanmenemukan
batasnya dalambatasnya dalam
hak setiap oranghak setiap orang
lain ataslain atas
kebebasan yangkebebasan yang
sama.sama.



KeduaKedua::

kita hanya dapat hidupkita hanya dapat hidup
karena kebutuhan kita teruskarena kebutuhan kita terus
menerus dipenuhi oleh orangmenerus dipenuhi oleh orang
lain, oleh masyarakat. Karenalain, oleh masyarakat. Karena
itu masyarakat berhakitu masyarakat berhak
membatasi (secara terbuka)membatasi (secara terbuka)
kesewenangan saya demikesewenangan saya demi
kepentingan bersama.kepentingan bersama.





•• MisalnyaMisalnya
bbagaimanaagaimana
caracara
mencegahmencegah
seseorangseseorang
masuk kemasuk ke
kamar kita?kamar kita?



PertamaPertama,,
CaraCara paksaanpaksaan
((mengmengunci pintu)unci pintu)..



KeduaKedua,,
CaraCara tekanantekanan
atauatau
manipulasi psikismanipulasi psikis
(menaku(menakutt--nakunakuti)ti)



KetigaKetiga,, caracara pewajiban dan laranganpewajiban dan larangan
(memasang tulisan dilarang masuk).(memasang tulisan dilarang masuk).



CaraCara PembatasanPembatasan
Kebebasan yangKebebasan yang

burukburuk

•• Pembatasan fisikPembatasan fisik
dan psikisdan psikis
mengabaikanmengabaikan
adanya kebebasanadanya kebebasan
dan meniadakandan meniadakan
tanggungjawab.tanggungjawab.



CaraCara PembatasanPembatasan Kebebasan yangKebebasan yang baikbaik

•• Karena itu, pertamaKarena itu, pertama--tamatama
yang diperlukan adalahyang diperlukan adalah
pembatasan melaluipembatasan melalui
pewajiban dan larangan.pewajiban dan larangan.

•• BaruBaru jikajika laranganlarangan
dilanggardilanggar,, makamaka dilakukandilakukan
pembatasanpembatasan fisikfisik





ApaApa ituitu TanggungTanggung--jawab?jawab?



•• TanggungTanggung--jawabjawab berkaitan denganberkaitan dengan ““penyebabpenyebab””..
Yang bertanggung jawab hanya yangYang bertanggung jawab hanya yang
mmenyebabkan atau yang melakukan tindakan.enyebabkan atau yang melakukan tindakan.



•• TanggungTanggung--jawabjawab
bisa secarabisa secara
langsung, tetapilangsung, tetapi
juga bisa secarajuga bisa secara
tidak langsungtidak langsung
(misalnya(misalnya
pemimpinnya).pemimpinnya).

Tanggung-jawab langsung
dan tidak langsung



TanggungTanggung –– JawabJawab restropektifrestropektif dandan
tanggungtanggung--jawabjawab prospektifprospektif

•• Ada tanggungjawab restropektif (Ada tanggungjawab restropektif (tanggungtanggung--
jawabjawab atas perbuatan yang telahatas perbuatan yang telah dilakukandilakukan))
dan prospektif (dan prospektif (tanggungtanggung--jawabjawab atasatas
perbuatan yangperbuatan yang belumbelum dilakukandilakukan))



•• TanggungTanggung--jawabjawab
sangatsangat berkaitanberkaitan
dengandengan
kebebasankebebasan..

•• Tidak adaTidak ada
tanggungtanggung--jawabjawab
tanpa kebebasantanpa kebebasan,,
dan sebaliknyadan sebaliknya
tidaktidak adaada
kebebasankebebasan tanpatanpa
tanggungtanggung--jawabjawab..

Tanggung-jawab dan Kebebasan



BagaimanaBagaimana
HubunganHubungan
KebebasanKebebasan

dandan
TanggungjawabTanggungjawab??



Pertama, kebebasan yang ada harus diisi
dengan sikap dan tindakan



Lalu, sikap dan
tindakan yang

diambil
dalam kebebasan

ditentukan
sepenuhnya oleh
diri kita sendiri



Kemudian, karena diri kita sendiri yang
menentukan sikap dan tindakan, maka ada

tuntutan tanggung jawab dari diri kita sendiri



Akhirnya, kesiapan bertanggungjawab
itu akan membuka ruang kebebasan



Hubungan Kebebasan dan Tanggungjawab

Penentuan sikap
dan tindakan sendiri

akan menuntut
tanggungjawab

Kebebasan
harus diisi

dengan sikap
dan tindakan

Sikap dan tindakan
ditentukan oleh
diri kita sendiri

Kesediaan
bertanggungjawab
membuka ruang
bagi kebebasan



•• AliAli mencurimencuri
karenakarena iaia tidaktidak
tahutahu bahwabahwa
perbuatannyaperbuatannya
ituitu mencurimencuri..

TingkatTingkat--TingkatTingkat TanggungjawabTanggungjawab



•• BudiBudi mencurimencuri,,
karenakarena iaia
seorangseorang
kleptomankleptoman



•• UjangUjang
mencurimencuri
karenakarena iaia
menyangkamenyangka
bahwabahwa iaia
bolehboleh
mencurimencuri



•• DarsoDarso
mencurimencuri
karenakarena orangorang
lainlain memaksamemaksa
diadia dengandengan
mengancammengancam
jiwajiwa
keluarganyakeluarganya



•• EkoEko mencurimencuri,,
karenakarena iaia tidaktidak
bisabisa
mengendalikanmengendalikan
nafsunyanafsunya



Semua bentuk
perbuatan itu sama,

tetapi
tanggung-jawabnya

berbeda



MempertanggungjawabkanMempertanggungjawabkan
KebebasanKebebasan



•• KebebasanKebebasan
yang kita milikiyang kita miliki
tidak boleh diisitidak boleh diisi
dengandengan
sewenangsewenang--
wenang, tetapiwenang, tetapi
secarasecara
bermakna.bermakna.

MempertanggungjawabkanMempertanggungjawabkan
KebebasanKebebasan



•• SemakinSemakin kitakita punyapunya
kekebebasbebasanan,, makamaka
semakinsemakin kitakita dituntutdituntut
bertanggungjawabbertanggungjawab..

•• DanDan semakinsemakin kitakita
bersediabersedia
bertanggungjawabbertanggungjawab,,
makamaka kitakita semakinsemakin
jadijadi bebasbebas..

MempertanggungjawabkanMempertanggungjawabkan
KebebasanKebebasan



MempertanggungjawabkanMempertanggungjawabkan
KebebasanKebebasan

•• Orang yang tidakOrang yang tidak
bertanggungbertanggung
jawab adalahjawab adalah
orang yang lemah,orang yang lemah,
mengalahmengalah
terhadap segalaterhadap segala
macam perasaanmacam perasaan
((jadijadi tidak bebas).tidak bebas).



MempertanggungjawabkanMempertanggungjawabkan
KebebasanKebebasan

•• PenolakanPenolakan
bertanggungjawabbertanggungjawab
akan mempersempitakan mempersempit
wawasan (hanyawawasan (hanya
memperhatikan dirimemperhatikan diri
sendiri) dansendiri) dan
memperlemah dirimemperlemah diri
sendirisendiri ((dikuasaidikuasai oleholeh
ketakutanketakutan).).





TanggungTanggung--jawab kolektifjawab kolektif ≠ TanggungTanggung--jawabjawab strukturalstruktural..

•• TanggungTanggung--jawabjawab
kolektif bukankolektif bukan
tanggungtanggung--jawabjawab
strukturalstruktural

•• KKelompok mafiaelompok mafia
atau perusahaanatau perusahaan
memilikimemiliki tanggungtanggung--
jawabjawab strukturalstruktural..



Tanggungjawab kolektif.Tanggungjawab kolektif.
•• Tanggungjawab kolektifTanggungjawab kolektif

bahwa orang A, B, C, D,bahwa orang A, B, C, D,
dan seterusnya, secaradan seterusnya, secara
pribadi tidakpribadi tidak
bertanggungjawab,bertanggungjawab,
tetapi semuanyatetapi semuanya
bertanggungjawabbertanggungjawab
sebagai kelompoksebagai kelompok

•• MMisalnya: Bangsaisalnya: Bangsa
Jerman dianggap harusJerman dianggap harus
bertanggungjawab atasbertanggungjawab atas
perbuatan partai naziperbuatan partai nazi
pimpinan A. Hitlerpimpinan A. Hitler..



Terima Kasih


