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Abstract 
 
A global world phenomenon is an interconnectedness process of social development which 
crosses over geographic line in both political and cultural. It is a process which connects 
different value and culture  into a new culture and new ethics. Thus it is also a phenomena 
which must be faced including the problem coming from its changes. An ethics problem arises 
in a question whether this phenomena will offer a universal moral whose value can be well-
accepted by local ethics. This problem becomes a challenge to  local cultures which has ethical 
determination to be an ethic system followed by the global world. Javanese ethics is one of 
universal moral whose values is contextual and unique. It is because Javanese ethics offer a 
future perspective moral vision without losing its real orientation. Moreover, Javanese ethics 
gives a justification that it is different with cultural relativism as a local moral which is against 
by global idea. The concepts are (a)javanese ethics is the main ethics or a wise ethics which 
gives points on the balance as the basic moral values that must be built,(b) moral values that 
must be built in Javanese ethics are identical with moral norms in general ethics, (c) the wisdom 
of ethics revealed in Javanese ethics connects with the obligation, so it is not only wisdom 
ethical monopoly, (d) Javanese ethics also introduces the obligation of its rules, yet is not 
categorical where the demands is not recognized  as an absolute conscience (e) in an objectical 
moral, Javanese ethichs have the principals that the real objective moral is when the actions do 
not against the norms (f) Javanese ethics is not cultural relativism that is rejected by the global 
world because it is not against with general moral ethics principals. To conclude, Javanese 
ethics is possible to be a global ethic that has a high determination as a new ethic system in 
global era. 
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1.  Pendahuluan 

Globalisasi adalah semua bentuk dan proses yang merujuk kepada penyatuan 
seluruh warga dunia menjadi sebuah kelompok masyarakat global, dan lebih jauh 
merupakan bentuk keterhubungan warga masyarakat dunia yang meliputi bidang politik, 
ekonomi, budaya dan sosial (Siswanto, 2009: 2-3). Lebih jauh Sastraprateja (1995: 4), 
menegaskan bahwa globalsiasi haruslah dipahami lebih dari sekedar proses 
internasionalisasi, yaitu hubungan timbal balik antar negara, tetapi suatu ‘bentuk baru” 
di mana dunia disatukan dan menghasilkan kebudayaan global yang disebut pula 
“kebudayaan ketiga” yang mengatasi batasan negara nasional.  
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Globalisasi sebagai sebuah fenomena yang tidak bisa dihindari ataupun tak bisa 
ditolak kehadirannya. Globalisasi membawa sekurang-kurangnya 6 ciri penting, yaitu: 
pertama, modernisasi dalam semua segi kehidupan manusia yang serba kritis dan 
hilangnya narasi-narasi besar (grand narrative); kedua, berkembangnya ekonomi 
kapitalis dengan ekonomi pasa bebasnya. Pasar bebas diyakini sebagai salah satu 
bbentuk perekonomian yang adil dan mampu mewujudkan demokrasi, pengurangan 
kemiskinan, dan pesatnya pertumbuhan ekonomi; Ketiga, munculnya paradigma baru 
tentang saling ketergantungan ekonomi antar bangsa; Keempat, munculnya konsep 
global village  yang muncul karena kemajuan teknologi komunikasi yang luar biasa; 
Kelima, paralelisasi penting antara ide-ide globalisasi dengan pemikiran yang 
menyatakan akan munculnya eksistensi masyarakat internasional; Keenam, kemiripan 
dalam berbagai aspek politik globalisasi dengan ide liberalisme (Siswanto, 2009: 3).  

Dalam pencirian globalisasi yang lain juga dapat diidentifikasi dalam beberapa 
ciri menonjolnya, yaitu: Pertama, perubahan tentang konsep ruang dan waktu akibat 
dari kemajuan teknologi komunikasi dan informasi; Kedua, ketergantungan antar negara 
dalam bidang perdagangan dunia; Ketiga, peningkatan interaksi kultural melalui 
perkembangan media massa yang melintasi batas budaya dan batasan ruang; Keempat, 
meningkatnya masalah dan isue bersaama, misalnya tentang lingkungan, krisis 
multidimensional, inflasi regional, dan lain-lain (Siswanto, 2009:4).  

Namun demikian aspek lain yang menonjol menyertai globalisasi adalah moral 
universal yang ditawarkan. Masalah moral universal pada satu sisi menawarkan sebuah 
konsep baru tetapi pada sisi yang lain ia memberi kesempatan kepada moralitas lokal 
untuk menunjukkan determinasinya dalam perjumpaan nilai antar bangsa. Hal ini juga 
berlaku bagi “moralitas lokal” Jawa untuk menunjukkan determinasinya. 

Persoalan tentang moralitas tentu saja akan berkaitan secara langusng dengan 
permasalahan etika. Hal ini dikarena etika selalu mengandaikan konstruksi nilai moral 
didalamnya. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani ”Ethos” yang berarti kesediaan 
jiwa akan kesusilaan (Moekijat, 1995: 1). Sedangkan Bertens (1993: 1) menyatakan 
bahwa etika adalah ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat 
kebiasaan. 

Etika adalah salah satu cabang filsafat yang membicarakan tentang standar-
standar moral yang seharusnya dimiliki oleh manusia agar ia mendapatkan citra dirinya 
sebagai manusia. Etika menurut Franz Magnis Soeseno (1985: 14), adalah filsafat atau 
pemikiran kritis dan mendasar tetang ajaran-ajarandan pandangan-pandangan moral. 
Etika adalah sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran. Etika dan ajaran moral tidak berada 
pada tingkatan yang sama. Etika hendak memberikan landasan logis mengapa kita harus 
mengikuti ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita dapat mengambil sikap yang 
bertanggung Jawab berhadapan dengan pelbagai ajaran moral. Etika juga bisa dimaknai 
sebagai sarana orientasi bagi usaha manusia untuk menjawab pertanyaan yang 
fundamental, yaitu bagaimana saya harus hidup dan bertindak (Suseno, 1989: 13).  

Relativisme Kultural atau yang biasa dikenal dengan nama Relativisme Etis 
adalah salah satu bentul pemikiran etika dalam studi Etika yang memberikan titik tekan 
pada pemahaman dasar bahwa kategori baik dan bruk sangat tergantung pada penilaian 
budaya (culture), seperti tradisi atau konvensi sosial atau adat istiadat. Kategori baik 
ditentukan atas dasar persetujuan atau kesesuaiannya dengan penilaian masyarakat 
(social approved). Relativisme Etis banyak mengundang perdebatan karena ajaran-
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ajaranya yang berlandaskan socially approved ini. Atas dasar pendekatan ini maka 
objektivitas moral itu sesungguhnya tidak ada. Nilai moral tidak ada yang bersifat 
absolut namun justru relatif tergantung pada penilaian masyarakat.  

Etika Jawa pada satu sisi dianggap memiliki nilai-nilai relativitas etis sehingga 
sebagian pendapat menyatakan bahwa Etika Jawa adalah salah satu bentuk dari 
Relativisme Kultural. Pada sisi yang lainnya menyatakan bahwa Etika Jawa tidak 
mewakili aliran Relativisme Kultural karena ajaran-ajarannya yang juga bersifat 
objektif. Atas dasar perdebatan inilah maka tulisan ini akan mencoba mengupas lebih 
lanjut permasalahan ini dengan berusaha mencari pembenaran-pembenaran objektif 
untuk dapat membuktikan bahwa Etika Jawa bukan merupakan bentuk Relativisme Etis 
sebagaimana anggapan umum selama ini yang pada akhirnya dapat menjadi sebuah 
formula baru bahwa Etika Jawa mampu menjadi “moral universal” dalam dinamika 
globalisasi yang terus berkembang saat ini. Etika Jawa pada akhirnya dapat mungkin 
menjadi salah satu “moral universal” yang berlaku secara umum karena telah lepas dari 
jebakan relativisme kultural. 

2.  Prinsip-Prinsip Etis Relativisme Kultural  

Dalam bukunya yang berjudul Ethics (1998), Harry J. Gensler menyatakan 
bahwa Relativisme Kultural bertolak dari pandangan dasarnya bahwa perihal baik dan 
buruk sangat dipengaruhi dan tergantung pada penilaian budaya (culture) dimana 
masyarakat tinggal yang mencerminkan nilai tradisi atau bentuk-bentuk warisan dari 
para leluhur masyarakat tersebut.  

Asumsi dasar lain yang diyakini oleh Relativisme Kultural menyatakan bahwa 
seseorang menerima didikan sejak kecil mengenai hal-hal yang baik dan buruk dari 
masyarakat, tradisi yang berkembang, dan adat yang kemudian menjadi keyakinan yang 
baku atau mapan (social approval). Dengan begitu setiap masyarakat akan memiliki 
tradisi, adat istiadat, konvensi, dan budaya yang berbeda-beda sebagai landasan norma 
kebaikan mereka. Karena masing-masing masyarakat atau kelompok masyarakat 
memiliki norma moral yang berbeda-beda maka tidak ada objektivitas moral. Hal ini 
juga dikarenakan bahwa sesuatu yang dianggap ”baik ” dibentuk oleh masyarakat dan 
terjelma sebagai warisan budaya. Karena tidak adanya objektivitas moral tersebut maka 
moral tidaklah bersifat absolut. Masing-masing budaya dalam masyarakat memiliki 
norma moralnya sendiri-sendiri. Moralitas dengan demikina juga sangat relatif dengan 
keyakinan budaya atau tradisi. 

Karena tidak adanya objektifitas moral itu pula maka seseorang tidak bisa 
menyalahkan orang lain di luar kebudayaanya dan sikap yang sebaiknya diambil adalah 
toleran terhadap yang lain.  

Dalam perspektif etis maka Relativisme Kultural ini sangat menarik dan moderat 
untuk diyakini. Namun terdapat sejumlah keberatan pula akan aliran etika ini. Persoalan 
pertama yang menjadi keberatan dari aliran ini adalah ketika kesadaran moral seseorang 
bertabrakan dengan moral masyarakat. Kedua, bagaiamana perbedaan-perbedaan moral 
masyarakat dapat diatasi, seperti misalnya dalam kasus pola patrilineat dan matrilineat 
yang selama ini kita kenal. Ketiga, apakah yang baik yang diterima oleh masyarakat itu 
berubah atau tetap sifatnya? Kempat, Apakah perubahan atau kemajuan pandangan 
moral tidak diterima sehingga memunculkan permasalahan baru yang berkaitan dengan 
penafsiran moralitas yang mau dan penafsiran moral yang mundur (dekadensi).  
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Atas dasar pertanyaan-pertanyaan keberatan tersebut Relativisme Kultural maka 
dapat dijajagi bahwa di dalam memandang realitas sosiologis, Relativisme Kultural 
memandang masyarakatnya sendiri secara monolit, bukan pluralisme dari sub kultur 
yang beragam (tidak toleran terhadap kelompok-kelompok lain/individu yang berbeda). 
Relativisme Kultural memandang masyarakat lain secara pluralis sehingga kritik moral 
terhadap budaya lain tidak berlaku. Semua hal dapat ditoleransi sesuai budaya masing-
masing. Lebih lanjut, Relativisme Kultural tidak membedakan antara moral umum atau 
moral dasar dan moral kongkret atau moral kultural. 

Berkaitan dengan semua hal mengenai Relativisme Kultural tersebut muncul 
pertanyaan baru, yaitu bagaimana dengan Etika Jawa? Apakah Etika Jawa dapat disebut 
juga sebagai bagian atau contoh dari Relativisme Kultural atau bukan? Paparan berikut 
akan mencoba menjelaskan dua permasalahan tersebut diatas sebagai salah satu jalan 
untuk menunjukkan universalisme nilai-nilai dalam Etika Jawa. 

3.  Prinsip-Prinsip Etis Etika Jawa 

Tuntutan dasar Etika Jawa adalah tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan 
ingkungan masyarakat dan untuk memmenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan 
oleh lingkungan itu (Suseno, 1985: 214 ). 

Prinsip dasar atau kata-kata kunci dalam Etika Jawa adalah prinsip rukun dan 
prinsip hormat. Melalu keduanyalah Etika Jawa terbangun. Prinsip rukun bertujuan 
untuk mempertahankan masyarakat dalam keadaan yang harmonis. Keadaan rukun 
terdapat di mana semua pihak berada dalam keadaan damai satu sama lain, suka bekerja 
sama, saling menerima, dalam suasana tenang dan sepakat. Rukun adalah keadaan ideal 
yang diharapkan dapat dipertahankan dalam semua hubungan sosial dalam keluarga, 
rukun tetangga, desa dan dalam setiap pengelompokan yang tetap. Rukun juga 
mengandung usaha terus menerus oleh semua individu untuk bersikap tenang dan 
menyingkirkan hal-hal yang dpaat menimbulkan perselisihan atau keresahan (Suseno, 
1985: 39). 

Prinsip hormat mengatakan bahwa setiap orang hendaknya dalam berbicara dan 
membawa diri harus selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, sesuai 
dengan derajat dan kedudukannya. Prinsip ini mendasarka diri pada pandangan dasar 
bahwa semua hubungan dalam masyarakat teratur secara hirarkis, bahwa keteraturan 
hirarkis bernilai pada dirinya sendiri dan oleh karena itu wajib untuk dipertahankan. 
Pandangan ini juga berdasar pada asumsi bahwa masyarakat adalah sebuah keadaan 
teratur, dimana semua orang mengetahui kedudukan dan posisinya dimana ia berada 
serta bekerja keras untuk menjaga keselarasan hirarkis ini.  

Pembedaan yang menentukan dalam Etika Jawa bukanlah baik dan buruk tetapi 
bijaksana dan bodoh. Sehingga siapa yang tidak memenuhi tuntutan dalam etika Jawa 
tidak digolongkan sebagai hal yang buruk atau jahat tetapi sebagai orang yang bodoh 
atau tidak bijaksana. Seseorang yang hanya mengrjar hawa nafsunya dan egoisme 
pribadinya tidak semata-mata menimbulkan kemarahan moral melainkan dianggap 
rendah, bodoh dan disayangkan karena menunjukkan bahwa sesorang tersebut belum 
tahu  cara hidup mana yang menjadi kepentingannya yang sebenarnya. Sedangkan orang 
yang bijaksana adalah seseorang yang mampu melihat bahwa hidup yang paling baik 
adalah hidup yang memenuhi  dan sesuai dengan peraturan-peraturan moral.  
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Etika Jawa juga menawarkan sebuah maksimum kepenuhan eksistensi (Suseno, 
1985: 216). Seseorang yang hidup menurut pedoman moral Etika Jawa akan merasa 
slamet dan menikmati ketenteraman hati. Dengan begitu menuruti tuntutan-tuntutan 
etika Jawa adalah rasional dan masuk akal. Manusia yang bijaksana akan hidup sesuai 
dengan norma-normanya. Pemenuhan kewajiban-kewajiban merupakan cara hidup yang 
rasional dalam Etika Jawa.  

Prinsip-prinsip moral dalam Etika Jawa tidak berlaku kategoris sebagaimana 
Etika Kant tentang Imperatif Kategoris nya sebuah nilai dan tindakan moral. Prinsip-
prinsip moral hanya boleh diterapkan sejauh tidak menimbulkan konflik dan sesuai 
dengan sikap hormat yang tepat. Paham sebuah kewajiban sebagai tindakan yang 
diharuskan secara mutlak sejauh merupakan perwujudan suatu kehendak moral, jadi 
yang harus dilakukan tanpa memperhatikan akibatnya tidak terdapat di dalam Etika 
Jawa. Kehendak hanya betul jika mendukung keselarasan sosial. Suatu tindakan adalah 
benar dalam arti moral bila sesuai dengan prinsip-prinsip keselarasan, tidak tergantung 
dari kehendak dan maksud yang mendasarinya. 

4.  Etika Jawa Sebagai “Moral Universal Baru” dan Cultural 
Relativism 

Relativisme Kultural umumnya bertolak dari penilaian-penilaian norma-norma 
moral yang jelas bertentangan satu sama lain dalam masyarakat-masyarakat yang 
berbeda. Untuk itu perlu melihat kembali kaidah-kaidah dasar yang melatar belakangi 
Etika Jawa ini untuk diperbandingkan dengan Relativisme Kultural sehingga 
menghasilkan pemaknaan baru mengenainya.  

Kaidah etik Etika Jawa adalah prinsip rukun dan hormat serta sikap sepi ing 
pamrih dan rame ing gawe menjadi kekhasan Etika Jawa. Kekhasan ini ternyata juga 
dapat ditemukan dalam Etika Barat dengan pembobotan yng berbeda. Keutamaan-
keutamaan etis dalam etika Barat seperti kebaikan hati, belas kasih, kejujuran yang 
menjadi kekhasan Etika Barat ternyata juga dapat ditemukan di dalam Etika Jawa.  

Perbedan antara Etika Jawa dan Etika Barat tidak terletak pada norma-norma 
dasar, keutamaan-keutamaan dan penilaian-penilaian spesifik melainkan dalam 
strukturasinya, dimana Etika Jawa merupakan etika kebijaksaan yang sama dengan etika 
Aristoteles , sementara Etika Barat menyatakan  bahwa suatu etika juga harus memuat 
kewajiban-kewajiban atau norma-norma mutlak yang tidak lagi dibenarkan sebagai 
bijaksana. Aturan-aturan moral bersifat kewajiban yang tidak dapat didasarkan pada 
pertimbangan kepentingan sendiri yang bijaksana sehingga disebut dengan nama Etika 
Kewajiban. Berbeda dengan Etika Jawa yang mendasarkan diri pada argumentasi atas 
dasar kepentingan manusia yang sebenarnya yaitu Etika Kebijaksanaan (Suseno, 1985: 
224-225). 

Prinsip keselarasan yang terdapat di dalam Etika Jawa, dimana ada tuntutan 
untuk mencegah konflik dan untuk mengakui tatanan sosial dalam masyarakat tidak saja 
terdapat di dalam Etika Jawa namun juga terdapat di dalam Etika Barat, dengan 
pembobotan yang berbeda yaitu dominannya masalah ini di dalam Etika Jawa. Etika 
Kebijaksanaan yang dicerminkan dalam Etika Jawa juga berbicara mengenai kewajiban 
sehingga paham kewajiban bukanlah monopoli etika kewajiban semata. Etika Jawa juga 
mengenal kewajiban untuk menaati prinsip-prinsipnya, tetapi kewajiban ini tidak 
bersifat kategoris, dimana tuntutan-tuntutan etika itu tidak dinyatakan sebagai hal 
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mutlak oleh hati nurani. Yang dinyatakan hanyalah bahwa mengikuti etika itu berarti 
memenuhi kewajiban-kewajiban itu. Kewajiban juga bersifat hipotetis (Suseno, 1985: 
225). Kewajiban yang bersifat hipotetis ini artinya bahwa seseorang yang tidak 
mengikutinya dianggap “belum mengerti“. Sehingga yang ditekankan dalam etika 
Kebijaksanaan dimana Etika Jawa berada bukanlah kehendak dan ketekatan batin yang 
mendasari pemenuhan tuntutan-tuntutannya, melainkan agar tuntutan-tuntutan ini bisa 
dipenuhi. Etika Jawa tidak menghiraukan pembedaan antara kelakuan yang secara 
objektif salah dan kesalahana moral. Yang ditekankan bukan kehendak tetapi sikap 
nyata, yaitu sikap yang menunjang keselarasan. Hal ini berarti bahwa pada satu pihak 
suatu kelakuan yang menyeleweng dari tuntutan-tuntutan Etika Jawa hanya dinilai salah 
dan tidak sebagai jahat atau buruk, namun di lain pihak juga bahwa tidak terdapat 
kemungkinan untuk membedakan antara ketekadan moral yang secara objektif keliru, 
tetapi secara subjektif dapat dimaafkan. Dasar rasionalitas yang dapat disederhanakan 
berkaitan dengan Etika Jawa ini oleh Franz Magnis Suseno (1985: 227) adalah agar 
individu tidak merugikan masyarakat sehingga untuk itu indvidu wajib menjaga 
keselarasan. 

Prinsip rasionalitas di atas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang bisa 
merugikan masyarakat atau orang lain harus dicegah sangat berkitan erat dengan prinsip 
dasariah di dalam kajian etika secara umum, yaitu prinsip untuk berbuat baik. 
Melakukan perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang buruk merupakan 
kewajiban prima facie. Dalam keeratan hubungan tersebut terletak martabat moral 
tinggi yang dimiliki Etika Jawa meski kedua prinsip ini tidak identik. Prinsip Etika Jawa 
menjadi syarat bagi segala tindakan yang akan dibenarkan secara moral. Seseorang 
hanya berlaku benar dalam arti moral bila ia berusaha untuk tidak membahayakan 
masyarakat yaitu untuk tidak merugikannya, sedangkan didalam Etika Barat kewajiban 
untuk tidak merugikan atau membahayakan masyarakat hanya berlaku dengan 
pengandaian bahwa dengan demikian tidak terjadi pelanggaran erat terhadap suatu hak 
dasar atau keadilan.  

Pembedaan antara Etika Jawa dan Etika Barat untuk melilhat apakah Etika Jawa 
masuk di dalam Relativisme Kultural tidak menghasilkan kesimpulan yang mendukung. 
Hasil pembedaan antara Etika Jawa dan Etika Barat tidak berdasarkan prinsip-prinsip 
normatif dasar yang berbeda, tetapi pada gambaran dunia yang berbeda, yang disatu 
pihak memaksakan untuk menganggap pemeliharaan keselarasan masyarakat sebagai 
kewajiban sosial yang terutama dibanding kewajiban lainnya dan pada pihak lain 
menghilangkan arti suatu maksud untuk atas nama keutamaan-keutamaan moral 
mengubah keadaan ke arah yang di anaggap lebih baik. Etika Barat menyatakan bahwa 
hak moral manusia adalah mengikuti suara hatinya, sedangkan Etika Jawa mendasarkan 
pada norma dasar yang melarang tindakan yang merugikan kelompok ditafsirkan ke 
dalam pengutamaan prinsip-prinsip keselarasan.  

Atas dasar uraian-uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa tidak dapat 
diperlihatkannya perbedaan–perbedaan yang cukup besar antara etika Jawa dengan 
Etika Barat yang mewakili Etika umum selama ini. Perbedaan-perbedaan yang 
ditemukan dapat diterangkan dari pandangan deskriptif yang berbeda mengenai hakikat 
realitas. Kedua etika ini tidak terdapat perbedaa-perbedaan prinsip moral dasar yang 
saling bertentangan. Dengan demikian Etika Jawa memiliki perspektif yang umum 
namun baku sehingga secara inherent didalamnya terkandung nilai-nilai “moral 
universal”. 
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5.  Kesimpulan 

Etika Jawa pada akhirnya mampu membebaskan dirinya dari paham Relativisme 
Kultural, sebagai salah satu syarat penting menjadi sistem etika baru yang bisa tetap 
kontekstual dalam jaman globalisasi saat ini. Beberapa hal yang mengindikasikan 
pemahaman Etika Jawa yang memiliki nilai “moral universal“ sekaligus berbeda dengan 
Relativisme Kultural dapat terjawab dari kesimpulan-kesimpulan di bawah ini: 

a). Etika Jawa adalah etika keutamaan atau etika kebijaksaan yang memberikan 
pembobotan pada keselarasan sebagai nilai moral dasar yang harus dibangun. Etika 
keutamaan menjdi salah satu bentuk universalisme ethic yang membuat patokan-
patokan besar dalam hal nilai moral menjadi sangat penting. 

b). Etika Jawa bukan termasuk di dalam Relativisme Kulutural jika melihat pada nilai-
nilai moral yang dijadikan landasannya yang ternyata identik dengan kaidah-kaidah 
moral dalam etika secara umum (Barat). Dengan demikian Etika Jawa memenuhi 
prasyarat sebagai sebuah nilai moral baru 

c). Yang membedakan Etika Jawa dengan Etika umum, namun bukan menjadi alasan 
pembeda hanyalah pada titik tolaknya dalam memahami realitas dunia, tetapi secara 
prinsip tidak bertentangan. 

d). Etika Kebijaksanaan yang dicerminkan dalam Etika Jawa juga berbicara mengenai 
kewajiban sehingga paham kewajiban bukanlah monopoli etika kewajiban semata.  

e). Etika Jawa juga mengenal kewajiban untuk menaati prinsip-prinsipnya, tetapi 
kewajiban ini tidak bersifat kategoris, dimana tuntutan-tuntutan etika itu tidak 
dinyatakan sebagai hal mutlak oleh hati nurani. Yang dinyatakna hanyalah bahwa 
mengikuti etika itu berarti memenuhi kewajiban-kewajiban itu. 

f). Pertanyaan–pertanyaan dasar mengenai Relativisme Kultural dijawab oleh Etika 
Jawa, diantaranya mengenai objektivitas moral. Objektifitas moral yang 
sesungguhnya adalah ketika tindakan-tindakan moral itu tidak bertentangan dengan 
keselarasan sebagai norma yang penting dalam kehidupan manusia. Demikian juga 
dengan masalah kemajuan atau kemunduran moral manusia, Etika Jawa menjawab 
bahwa dekadensi moral terjadi ketika seseorang tidak melakukan tuntutan–tuntutan 
moral yang seharusnya yaitu menjaga keselarasan, harmoni, mencegah konflik – 
yang diakui sebagai prinsip baik dalam etika umum. 

g). Etika Jawa dengan demikian bukan merupakan Relativisme Kultural karena prinsip-
prinsip moral yang diajarkannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip moral 
etis secara umum.  

h). Etika Jawa dengan demikian mencerminkan nilai-nilai moral universal sebagai salah 
satu penanda penting bahwa ia memiliki determinasi yang tinggi untuk dapat diakui 
sebagai sistem nilai yang universal pula.  

i). Mencermati persoalan-persoalan globalisasi maka yang harus ditempuh adalah 
perlunya sikap meninjau kembali lokalitas-lokalitas nilai yang dimiliki untuk dapat 
dikaji kembali sehingga dapat ditemukan nilai-nilai universalitasnya sekaligus 
menunjukan determinasi nilai di era globalisasi saat ini, termasuk Etika Jawa 
sebagai bentuk “moralitas univeral baru” 

 
 



 
Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: “Ethnicity and Globalization” 

 20 

 
Daftar Pustaka 

Bertens, K. (1993), Etika, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 

Endraswara, Suwardi, (2006), Budi Pekerti Jawa Tunntunan Luhur dari Budaya 
Adiluhung, Yogyakarta: Gelombang Pasang. 

Gensler, Harry J, (1998), Ethics, London ang New York: Routledge. 

Moekijat, (1995),  Asas-Asas Etika, Bandung: Mandar Maju. 

Sastrapratedja, (1995), “Modernitas, Globalisasi, dan Dampaknya” dalam Slamet 
Sutrisno, dkk(ed), Globalisasi Kebudayaan dan Ketahanan Ideologi, 
Yogyakarta: Aditya Media-Forum Diskusi Filsafat UGM. 

Siswanto, Joko., (2009), Wajah Globalisasi, Yogyakarta: Kepel Press. 

Suseno. Franz Magnis, (1985), Etika Jawa, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 

______, Franz Magnis, (1989), Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral, 
Yogyakarta: Pustaka Filsafat Kanisius, 

Latif, Yudi., (2011), Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas 
Pancasila, Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




