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BAB III 

PEMIKIRAN TENTANG ETIKA GLOBAL OLEH HANS KÜNG 

3. 1. Pendahuluan 

Pada bab ini, penulis akan mendeskripsikan pemikiran Hans Küng mengenai Etika 

Global. Mulanya, penulis akan memaparkan secara singkat mengenai tokoh Hans Küng. Hans 

Küng adalah seorang teolog yang menulis banyak buku mengenai kekristenan, gereja, dan 

eksistensi Tuhan.93 Setelah itu karya-karya Küng  mulai berbicara mengenai agama-agama 

dunia, kesustraan dunia, dan dialog antar agama. Lalu pada tahun 1990-an Küng melahirkan 

tulisan mengenai etika dunia bersama dengan politik dan ekonomi dunia. Küng merupakan 

penulis yang produktif dan kritis, kebanyakan buku yang ditulis dalam bahasa Jerman di 

terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Küng juga memperoleh beberapa penghargaan diantaranya 

GLOBart Award (2000) dan German Druiden Medal from the Weltethos Foundation (2004). 

Pendidikan Küng dimulai dari tahun 1948, ketika ia berusia 20 tahun. Ia pergi ke Roma 

di Pontifical Gregorian University, menjalani enam semester untuk bidang filsafat, dan delapan 

semester untuk bidang teologi, semuanya berbasiskan bahasa Latin.94 Tidak hanya teologi 

katolik, Küng juga mempelajari karya Karl Barth (Teologi Protestan), filsuf-filsuf terkenal 

seperti Kant dan Hegel, serta konsep kemanusiaan Jean Paul Sartre.95 

Tujuh tahun di Roma merupakan waktu yang dipakai oleh Küng untuk mempertanyakan 

berbagai hal secara kritis dan mulai menemukan kesadaran untuk memaknai kenyataan hidupnya. 

                                                             
93 Daftar buku yang ditulis oleh Hans Küng: On Being a Christian (1974), The Church (1967), Does God Exist? An 
Answer for Today (1980),  dan lain-lain. 
94 Hans Küng, “Basic Trust as the Foundation of a Global Ethic” International Review of Psychiatry 13 (2001): 94. 
95 Küng, “Basic”, 95. 
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Hidup yang dipahami oleh Küng adalah hidup yang lebih dari sekedar baik, yaitu hidup yang 

yang manusiawi. Beberapa tahun setelah berkonflik dengan Gereja Katolik Roma, Ia mengetik 

Naskah awal Etika Global, sebuah etika bersama yang konkret dan penting untuk dipakai dalam 

kehidupan manusia.  

Naskah Etika Global ini tidak serta merta muncul begitu saja, namun merupakan hasil 

dari pemikiran Küng akan konteks dunia yang berbeda dan mengalami pergeseran paradigma 

dicatatat oleh sejarah. Konteks dunia yang berubah pada masa-masa tertentu inilah yang akan 

dipaparkan oleh penulis sebagai acuan dasar pemikiran dan pembentukan etika yang dibutuhkan 

oleh dunia menurut Küng. 

3. 1. 1 Awal dari Pergeseran Paradigma 

Krisis pada masa kini bukanlah hasil dari perkembangan jangka pendek, namun 

merupakan produk dari krisis-krisis yang berkepanjangan di masa lalu.96 Menurut Küng, semua 

diawali dari pergantian paradigma ‘modern’ kepada paradigma ‘pasca-modern’ tahun 1918. 

Serangan awal terhadap modernitas dimulai dengan runtuhnya masyarakat burjois dan 

pemusatan dunia di Eropa pada masa Perang Dunia I. Berikutnya, runtuh pula Reich Jerman dan 

Kerajaan Tsars yang sudah bertahan selama ribuan tahun, dan sistem gereja Negara Protestan 

yang berumur 400 tahun. Teologi modern liberal jatuh bersama kerajaan Hapsburg yang 

membawa kegagalan pada Kerajaan Ottoman dan Kekaisaran Cina. Setelah Perang Dunia I tahun 

1914-1918, muncul kesempatan-kesempatan untuk menggantikan dunia dengan wajah yang lebih 

damai. Usaha ini dimulai sekitar pertengahan abad ke-17 dengan filsafat modern (Descrates), 

ilmu pengetahuan (Galileo) dan pemahaman sekuler mengenai hukum, negara, dan politik. 

                                                             
96 Hans Küng, Global Responsibility – In Search of a New World Ethic (New York: The Continuum Publishing 
Company, 1993), 2. 
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Kesempatan untuk mencapai dunia baru ternyata harus ditunda akibat Perang Dunia II 

pada tahun 1939-1945. Perang Dunia II memicu munculnya paham-paham yang berusaha 

menjadikan dunia yang lebih baik. Namun, pada akhirnya negara-negara besar dunia beserta 

paham yang dianutnya tidak mampu menempatkan diri pada posisi yang paling berkuasa untuk 

membangun dunia yang lebih damai. Fasisme di Itali, Spanyol, dan Portugal, juga Sosialisme 

nasional di Jerman akhirnya rubuh di tahun 1945. Militarisme di Jepang juga mengalami 

kemunduran setelah dua bom atom di pertempuran tahun 1945. Ideologi Komunisme Rusia harus 

terkubur di tahun 1985. 

Küng berpendapat bahwa ideologi-ideologi ini hanyalah slogan tanpa masa depan.97 

Sosialisme yang merupakan pemikiran dalam Marxisme dan Leninisme, menekankan nilai-nilai 

yang ideal seperti keadilan, kesetiakawanan, kebebebasan bagi yang tertindas dan pertolongan 

bagi lemah, namun akhirnya berujung pada kekuatan militer semata. Pada masa itu, cukup sulit 

untuk mengharapkan keadilan kepada organisasi penyaluran yang dikontrol oleh Negara. 

Kondisi demikian akhirnya merubuhkan pemerintahan Marxis yang dipandang tidak mampu dan 

rusak. Menurut Küng, negara yang berbasiskan sosialisme harusnya tidak hanya memperhatikan 

masalah eksistensi hak asasi manusia tetapi juga mempertanyakan mengenai etika dan esensi dari 

kemanusiaan itu sendiri.98 Banyak orang di Uni Soviet dan Cina tidak mengetahui tujuan mereka 

bekerja, hidup, dan menderita. Orang-orang tersebut menjalani pekerjaan sebagai formalitas, 

tanpa penghayatan nilai dan makna kehidupan, solidaritas, dan kepedulian. 

Sejak perang dunia pertama, Amerika telah memimpin kekuasaan di bagian ekonomi, 

politik, dan peralatan militer. Setelah Perang Dunia II, Amerika mengubah posisi keamanan 

                                                             
97 Küng, Global, 6. 
98 Küng, Global, 7. 



40 
 

nasionalnya dari melawan komunisme menjadi berespon pada kompetisi ekonomi di dalam pasar 

global.99 Namun, slogan kapitalisme baru Amerika yang terdengar di era 1980-an ini tidak 

berarah kepada masa depan. Slogan ini berpengaruh pada ketamakan, kepuasan diri, 

memperkaya diri, dan keegoisan diri. Tindak korupsi terjadi di pemerintahan dan rakyat 

kehilangan kepercayaan kepada para elit. Küng menyarankan para politisi Amerika untuk 

memikirkan kembali kebutuhan negara yang tidak hanya mengutamakan masalah peralatan 

militer, tetapi juga mengembangkan sektor pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kesehatan dan 

perlindungan terhadap lingkungan hidup.100 Pendek kata, dunia Barat mengalami kekosongan 

makna, nilai, dan norma yang tidak hanya menjadi bagian dari permasalahan secara individual, 

tetapi juga merambah dalam persoalan politik. Hilangnya makna ini harus diisi oleh suatu 

landasan etis yang dapat mengembalikan keseimbangan tujuan negara, yaitu sama beratnya 

kemajuan suatu negara dengan kesejahteraan rakyatnya. 

 Sementara itu, di Jepang, kendala hilangnya landasan etis juga harus dihadapi. Setelah 

Amerika dan Eropa, Jepang memimpin lewat sektor industri yang kuat. Namun sekitar tahun 

1980, kritik-kritik dikumandangkan atas skandal politik dan keuangan, serta pemilihan kembali 

wakil rakyat yang korup. Realita ini harus membuat setiap orang berfikir kembali mengenai hal-

hal berikut: efisiensi tanpa pertimbangan, fleksibilitas tanpa asas, kepemimpinan otoriter tanpa 

tanggung jawab, politik dan ekonomi tanpa moral, perdagangan dan perusahaan tanpa 

memperhatikan hak orang lain.  

 

 
                                                             
99 John Naisbitt & Patricia Aburdene, Sepuluh Arah Baru untuk Tahun 1990-an: Megatrends 2000, (Jakarta: 
Binarupa Aksara, 1990), 19. 
100 Naisbitt, Sepuluh , 9. 
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3. 1. 1. 1 Konteks Politik dan Ekonomi 

Di abad 21, kapitalisme menjadi bahan perbincangan para ekonom dan pemerintah di 

seluruh dunia. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang memainkan peran dan menjadi 

penentu yang kuat dalam pasar global. Kapitalisme bahkan disebut-sebut sebagai “agama pasar” 

yang memikat penganut baru lebih cepat dibandingkan sistem kepercayaan atau sistem nilai 

sebelumnya di dalam sejarah manusia.101 Kapitalisme mengenakan daya tarik yang bersifat 

sekuler, dan uang menjadi sebutan bagi nama Tuhan. Konsumerisme menjadi ideologi yang 

menindaklanjuti kapitalisme. Di dalam tindakan yang konsumeristis, manusia memilih untuk 

memuaskan diri dan mencari kebahagiaan melalui penggunaan barang-barang secara berlebihan. 

Dengan melakukan tindak konsumerisme, manusia telah mengunci diri mereka dalam sistem 

kapitalisme global.102  

Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan hadirnya globalisasi, maka setiap negara di seluruh 

dunia mau tidak mau merasakan arusnya. Sehingga, ketika kapitalisme muncul di masa kini 

sebagai sistem ekonomi dunia, negara-negara besar maupun kecil merasakan dampaknya. Negara 

yang dapat bertahan melalui pemberdayaan sumber-sumber di segala bidang dapat mengikuti 

arus bahkan memberikan dampak yang lebih positif. Lain halnya dengan negara-negara dunia ke 

tiga yang sedang berkembang. Dengan tekanan arus kapitalisme global dan pasar bebas, negara-

negara ini memiliki kecenderungan untuk semakin terhimpit atau bahkan terkena dampak negatif 

akibat ketergantungannya pada negara-negara yang lebih berkuasa. Jika demikian, adalah benar 

pendapat yang mengatakan bahwa sistem ekonomi global dapat memperburuk keadaan negara-

negara kecil, sehingga yang miskin makin miskin, dan yang kaya menjadi semakin kaya. Sistem 
                                                             
101 Daniel C. Maguire, Energi Suci – Kerja Sama Agama-Agama untuk Menyelamatkan Masa Depan Manusia dan 
Dunia, (Yogyakarta: Penerbit Pohon Sukma, 2004), 18. 
102 Leslie Sklair, “Sociology of the Global System”, dalam The Globalization Reader, (Australia: Blackwell 
Publishing, 2000), 68. 



42 
 

ekonomi global menghasilkan kesenjangan ekonomi yang semakin tajam.103 Kecenderungan 

untuk mengikuti pola kehidupan yang konsumeris dan glamor telah memaksa negara-negara di 

seluruh dunia untuk dapat terus mengikuti tren ekonomi ini, meskipun mereka tidak mampu 

untuk melakukannya. Segala macam cara akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, 

termasuk kecurangan dan pencurian.104 Ratusan berita mengenai pencurian yang dilakukan oleh 

rakyat kecil terpampang di media massa. Hampir sebagian besar dilakukan karena tekanan 

ekonomi. Sementara itu, pihak yang berkecukupan, seperti pengusaha dan pemerintah juga turut 

mencuri dengan melakukan korupsi. Kenyataan tragis ini menandakan ketamakan dan 

ketidakpuasan terhadap hasrat untuk mengkonsumsi barang tidak dapat dibendung dengan 

mudah. Tindakan curang dan pencurian akan menjadi lingkaran hitam yang tidak dapat putus, 

jika negara atau lembaga-lembaga perekonomian dunia tidak dapat membangun sistem yang 

positif, membangun, peduli, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 

Di tengah-tengah kemelut ekonomi semacam ini, Küng mengemukakan bahwa segala 

tindakan manusia dalam segala bidang harus dilakukan berdasarkan nila-nilai etis.105 Aksi-aksi 

yang bernilai etika ini tidak hanya merupakan aksi yang dilakukan dalam bagian-bagian 

kehidupan manusia tertentu, seperti bidang pendidikan atau rumah tangga saja, namun berada 

pada ranah kerja dan bisnis. Perilaku etis harus berada pada saat pembuatan rencana pemasaran, 

strategi penjualan, dan kerangka kerja manusia. Bahkan meskipun tiap negara-negara di dunia 

memiliki peraturan-peraturan ekonomi, tetapi manusia sebagai warga negara tidak memiliki 

moral dan etika, tata tertib tersebut tidak akan terlaksana. 

                                                             
103 M. Faishal Aminuddin, “Respon atas Globalisasi: Dinamika Ketergantungan Ekonomi dalam Pembangunan di 
Indonesia”, dalam Globalisasi dan Neoliberalisme: Pengaruh dan Dampaknya bagi Demokrasi Indonesia, 
(Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 43. 
104 Andi Suruji, “Sila kelima: Rindu Rakyat pada Keadilan…”, dalam Merajut Nusantara Rindu Pancasila, (Jakarta: 
Penerbit Buku Kompas, 2010), 158. 
105 Küng, Global, 33. 
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III. 1. 1. 2 Konteks Sosial Budaya 

Küng melihat perubahan besar yang terjadi dari tahun 1918 dan 1945 dimana 

imperialisme Eropa dan kolonialisme telah berganti dengan ‘polycentric world ecumene’ (dunia 

ekumene yang banyak pusatnya).106 Hal ini penulis pahami sebagai berikut: dunia yang kini 

masuk dalam arus globalisasi, menganggap bahwa keseluruhan bidang kehidupannya terlibat 

dalam satu sistem yang global. Sebagai contoh, suatu negara, katakanlah Indonesia yang 

mengikuti tren budaya luar, berada pada satu tatanan yang sedang mendunia, Indonesia 

mengkonsumsi produk milik negara lain dan berada pada hubungan internasional yang 

berkelanjutan. Dengan ini, masyarakat Indonesia merasa satu dengan budaya global, menjadi 

ekumene, sementara dirinya sendiri tetap membawa identitas diri sebagai Indonesia. Meskipun 

dunia kini terkesan menyatu, pada kenyataannya terdapat banyak pusat, budaya, dan konteks 

yang membagi belahan-belahan dunia ini dalam segala bidang.  Kesadaran global yang dirasakan 

oleh masyarakat saat ini mengarah pada pertanyaan mengenai siapa diri mereka di tengah-tengah 

masyarakat global.107 Melanjutkan contoh di atas, di satu sisi bangsa Indonesia berada pada 

tatanan global dan kapitalisme yang menyebabkan masyarakatnya mengikuti arus hedonisme 

konsumeristik, di sisi lain masyarkat Indonesia berusaha mempertahankan nilai solidaritas di 

dalam pancasila yang merupakan jati dirinya. Suatu fakta bahwa, bagi negara yang masih dalam 

tahap perkembangan ini sangat rentan kehilangan pemahaman akan diri sendiri dan nilai yang 

dianutnya, akibat tergelincir arus globalisasi. Bagaimanapaun juga, demikianlah masyarakat 

yang sedang menyatu dalam arus globalisasi semakin tercerai-berai karena kesadaran tentang 

                                                             
106 Hans Küng, Theology for the Third Millenium – An Ecumenical View, (New York: Doubleday, 1988), 199. 
107 Neil J. Ormerod & Shane Clifton, Globalization and the Mission of the Church (Ecclesiological Investigation), 
(London: T&T Klark, 2010), 48. 
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identitas dirinya masing-masing. Ketegangan multi-identitas dalam ruang lingkup global inilah 

yang menurut penulis sangat diperhatikan oleh Küng.  

Kini, sebuah ketegangan dilaksanakan tidak hanya melawan imperalisme dan 

kolonialisme, melainkan juga melawan rasisme, sexism, dan perjuangan pembelaan terhadap 

Dunia Ketiga. Küng melihat bahwa dunia ini telah menyadari bahwa sebuah peradaban yang 

tidak hanya dikembangkan oleh Negara-negara di bagian Barat, tetapi juga oleh Negara-negara 

di bagian Timur. Negara-negara bagian Timur ini mulai mengembangkan potensi dan 

memperkuat nilai diri yang dimilikinya. Sehingga, pluralitas di berbagai bidang ini semakin 

menguat dan membentuk dunia yang merupakan tempat tinggal manusia ini menjadi lebih 

kompleks. Kompleksitas dunia dapat menjadi ancaman bagi kemanusiaan, sebagaimana 

disebutkan oleh Küng dengan istilah ‘clash of civilizations’ yang diadopsi dari Samuel 

Huntington, atau diterjemahkan sebagai benturan antar peradaban.108 Benturan antar peradaban 

ini bukan terjadi oleh karena hadirnya Perang Dunia, tetapi muncul oleh konflik antar budaya 

dan agama yang beragam ini. Konflik diperkuat oleh terkotak-kotaknya agama dengan dogma-

dogma, sehingga membuat jarak antar agama semakin menjauh dan individualistis. Perang atas 

nama suku atau agama sudah menjadi berita yang setiap hari dapat disaksikan di media massa. 

Di Indonesia, masyarakat dapat melihat konflik yang diawali oleh kesenjangan sosial menjadi 

kerusuhan yang beratas-namakan agama, seperti halnya kerusuhan Situbondo dan Ambon.109 

Kebencian, fanatisme, dan kekerasan menjadi dampak berkelanjutan dari konflik.  

Di dalam kebersatuan global, dunia makin terdiferensiasi. Justru disitulah Küng 

mengambil celah untuk mendapatkan acuan bersama. Küng bahkan mengangkat konsep 

                                                             
108 Hans Küng, “Towards a Universal Civilization” Islam and Christian-Muslim Relations 11 (2000): 229. 
109 A. A. Yewangoe, Agama dan Kerukunan, (Jakarta: BPK Gunung Mulya, 2009), 28. 
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‘universal civilizations’ untuk mengingatkan masyarakat pentingnya suatu dasar bersama di 

dunia yang telah berada pada satu arus globalisasi. Peradaban universal ini bukan hendak 

membentuk suatu persekutuan agama baru yang universal, melainkan merupakan suatu respon 

(tanggapan) terhadap globalisasi di segala bidang kehidupan manusia. Pada situasi-situasi seperti 

inilah kebutuhan akan suatu dasar minimal etis dikumandangkan oleh Küng. 

3. 1. 1. 3 Konteks Perkembangan Teknologi 

Sebuah teknologi tanpa batas sedang berkembang di masa kini. Semakin maju ilmu 

pengetahuan, semakin cepat pula perkembangan teknologi, dan berbagai inovasi yang 

dikembangkan oleh para ilmuwan dan ahli. ‘Technologies of freedom’ merupakan ungkapan 

mengenai kebebasan yang dialami oleh teknologi pada abad ini.110 Tidak heran, masyarakat masa 

kini mengorientasikan dirinya dalam laju gerak ilmu pengetahuan. Masyarakat ini tenggelam di 

dalam arus informasi dan kelaparan akan ilmu pengetahuan.111 Akibatnya, hampir semua orang 

berlaju mengejar pendidikan demi ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi ini dimanfaatkan 

oleh berbagai perusahaan untuk memajukan ruang gerak bisnisnya. Namun, seringkali didapati 

bahwa usaha untuk meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya lewat teknologi 

mengesampingkan hak-hak alam untuk terus berkembang. Teknologi yang dikembangkan tidak 

ramah lingkungan, hanya menekankan laju efektifitas perusahaan, tanpa memperhitungkan 

kerugian yang dialami oleh alam. Semua lingkungan di bumi ini sama-sama sedang menghadapi 

krisis global akibat pengguna-pengguna teknologi yang tidak bertanggung jawab. Krisis ini 

nampak pada kenyataan bahwa bumi kita telah mengalami pemanasan global (global warming), 

                                                             
110 Monroe E. Price, “Media and Sovereignty: The Global Information Revolution and Its Challenge to State 
Power,” dalam The Globalization Reader, (Australia: Blackwell Publishing, 2000), 306. 
111 Naisbitt, Sepuluh, 2. 
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polusi air, pencemaran oleh bahan-bahan kimia, penggundulan hutan, dan  punahnya spesies-

spesies.112 

Di bidang komunikasi, proses penyampaian informasi juga semakin cepat dan mampu 

melintasi batas-batas negara. Sebagai contoh, tragedi 11 September (9/11)113 yang terjadi di 

Amerika Serikat tahun 2001 silam telah menjadi perbincangan seluruh dunia sesaat setelah 

media komunikasi menyiarkan berita tersebut. Hampir setiap negara merespon dan memberikan 

pendapat terkait dengan tragedi itu. Pertukaran informasi, pernyataan, dan tanggapan cepat sekali 

beredar dengan kekuatan teknologi informasi masa kini. Jika disalahgunakan oleh pihak-pihak 

dengan kepentingan tertentu, maka proses pertukaran informasi yang instan ini dapat menjadi 

alat untuk provokasi, aksi saling tuding,  legitimasi kekuasaan, dan menjadi fasilitator yang baik 

untuk menciptakan konflik baru. 

Küng menyadari bahwa kekuatan modernitas di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

industrialisme menuntut adanya tanggung jawab etis dan kontrol demi kemanusiaan dan habitat 

bumi. Jika tidak, maka kenyataan-kenyataan berikut akan terus menerus berlangsung: 

penggunaan sumber-sumber alam dengan sewenang-wenang, penggunaan media massa yang kini 

instan dan global sebagai alat hasut paradigma masyarakat secara luas, dan pemanfaatan jaringan 

komunikasi untuk melakukan kebohongan publik.114 

                                                             
112 Ormerod, Globalization, 66. 
113 Serangan 11 September (disebut September 11, September 11th atau 9/11) adalah serangkaian empat serangan 
bunuh diri yang telah diatur terhadap beberapa target di New York City dan Washington, D.C. pada 11 September 
2001. Pada pagi itu, 19 pembajak dari kelompok militan Islam, al-Qaeda, membajak empat pesawat jet 
penumpang. Para pembajak sengaja menabrakkan dua pesawat ke Menara Kembar World Trade Center di New York 
City. Pembajak juga menabrakkan pesawat ketiga ke Pentagon diArlington, Virginia. Ketikaa penumpang berusaha 
mengambil alih pesawat keempat, United Airlines Penerbangan 93, pesawat ini jatuh di lapangan dekat Shanksville, 
Pennsylvania dan gagal mencapai target aslinya di Washington, D.C. Menurut laporan tim investigasi 911, sekitar 
3.000 jiwa tewas dalam serangan ini. (Diunduh pada 9 Juni 2012, pukul 11.50 via 
http://id.wikipedia.org/wiki/Serangan_11_September_2001) 
114 Hans Küng dan Karl-Josef Kuschel, Etik Global (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999), 31-32. 
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3. 2 Naskah Etika Global 

Awalnya, pada tahun 1990, Küng menulis buku Global Responsibility : in search of new 

World Ethic, berisi pengalaman Küng berkaitan dengan persoalan Etika Global. Namun belum 

terdapat deklarasi tanggung-jawab manusia. Hingga pada akhirnya, Küng bersama-sama dengan 

Karl-Josef Kuschel mulai merancang kerangka dasar Deklarasi Etika Global yang diharapkan 

dapat berfungsi seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Perserikatan Bangsa-bangsa, 

1948). 115 

Pertemuan Dewan Parlemen Agama-agama Dunia di Chicago tahun 1993 telah 

menyetujui deklarasi penting bagi setiap manusia di dunia. Di sinilah setiap manusia dengan 

konteks keagamaan yang berbeda menjadi satu untuk mencapai perdamaian dan keadilan. 

Perwujudannya nampak jika semua agama secara bersama bisa mencapai minimal konseus 

tentang nilai, norma, dan prinsip dasar dalam tiap agama. Agama–agama dunia harus mengakui 

tanggung jawab untuk bekerja sama demi keadilan menyeluruh, perdamaian yang lebih abadi, 

dan hubungan yang lebih langgeng dengan ekosistem, dari pada membuat garis pemisah satu 

sama lain.116 Setelah perjuangan yang cukup panjang, dan masih akan menempuh perjalanan 

lagi, Deklarasi Etika Global ini ditanda-tangani oleh  perwakilan orang beragama di dunia. 

3. 2. 1. Prinsip-prinsip Etika Global  

 Tidak ada tatanan global baru tanpa etika global baru. Etika Global jelas-jelas bukan 

merupakan pengganti agama-agama dunia. Etika Global merupakan serangkaian etika minimum 
                                                             
115 “Karl-Josef Kuschel adalah teolog Katolik yang lahir di Jerman, 6 Maret 1948. Ia menjadi pemimpin akademik 
Fakultas Teologi, Universitas Tübingen, Jerman. Bidang penelitian Kuschel adalah dialog antar agama dan agama di 
dalam literature.” Wikipedia: Karl-Josef Kuschel, accessed September 1, 2012, http:// 
http://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=de&tl=en&u=http%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FKarl-
Josef_Kuschel. 
116 Hans Küng, kata pengantar dalam Paul F. Knitter, Satu Bumi Banyak Agama – Dialog Multi-Agama dan 
Tanggung Jawab Global, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), xiv. 

http://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=de&tl=en&u=http%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FKarl-Josef_Kuschel
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yang berkaitan dengan nilai-nilai, standart moralitas yang tidak terbatalkan, yang diafirmasi oleh 

semua agama-agama di dunia dan didukung oleh mereka yang tidak memiliki agama. Nilai-nilai 

dari Global Etika ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam menghadapi krisis dunia.  

3. 2. 1. 1. Tuntutan Fundamental : Setiap Manusia Harus Diperlakukan Secara Manusiawi. 

Manusia masa kini harus menjadi lebih manusia. Manusia harus mengusahakan 

kemanusiaannya untuk menghasilkan masyarakat yang manusiawi dan lingkugan yang utuh. 

Menurut Küng, tidak ada yang salah dengan sifat diri yang dimiliki manusia, seperti penentuan 

nasib sendiri, pengalaman diri, penemuan jati diri, realisasi diri, pemenuhan diri.117 Asalkan, 

sifat-sifat tersebut terkait dengan tanggung-jawab terhadap diri sendiri dan dunia ini. Identitas 

dan solidaritas harus tetap berjalan beriringan untuk membentuk dunia yang lebih baik. Oleh 

karena itu, kemanusiaan manusia harus tetap dipelihara, karena keselamatan umat manusia itu 

tidak terletak pada kecanggihan komputer, tapi merupakan usaha dari manusia itu sendiri.  

Di dalam hubungan antara kemanusiaan dengan agama, Küng menegaskan bahwa agama 

itu adalah benar dan baik jika ia melayani kemanusiaan di dalam doktrin mengenai iman dan 

moralitas, dalam ritual dan kelembagaannya.118 Agama dan kemanusiaan berada pada suatu 

hubungan yang dialektis. Kemanusiaan yang sejati adalah awal dari agama yang sejati, dimana 

the humanum menjadi syarat minimal dari sebuah agama. Agama yang sejati merupakan 

pemenuhan dari kemanusiaan sejati. 

 

                                                             
117 Küng, Global, 31. 
118 Küng, Global, 90 
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“Setiap Manusia harus diperlakukan Secara Manusiawi” menjadi suatu tuntutan dasar 

dari Etika Global Hans Küng. Küng mencantumkan ini sebagai salah satu dasar dengan 

menyertakan empat pedoman paten sebagai perincian konkret dari sikap hidup yang di junjung 

oleh Etika Global. 

3. 2. 1. 2. Empat (4) Pedoman Paten (Irrevocable Directives) 

(1) Komitmen kepada budaya tanpa kekerasan dan hormat pada kehidupan. 119 

Petunjuk ini dapat ditemukan juga dalam tradisi keagamaan dan etika kuno yang 

berbunyi, “Jangan membunuh” atau “Hormatilah kehidupan!”. Petunjuk ini 

meletakkan tanggung jawab terhadap kehidupan sebagai dasar yang kuat untuk 

menjadi pedoman perilaku etis. Kehidupan segala makhluk mutlak dihargai dan 

tidak diperkenankan untuk dihilangkan. Apabila terjadi konflik, maka sebisa 

mungkin menyelesaikannya tanpa kekerasan dengan menggunakan kerangka 

keadilan yang pada akhirnya menyebarkan unsur kedamaian. Pendidikan terhadap 

perilaku tanpa kekerasan harus diajarkan kepada orang-orang muda. Petunjuk ini 

juga berlaku bagi kehidupan binatang dan tumbuhan yang menghuni planet ini 

bersama manusia. Di dalam komitmen terhadap kehidupan, setiap manusia harus 

memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan kasih sayang terhadap semua yang 

terikat dan saling bergantung dalam kosmos ini. Dominasi, eksploitasi serta 

diskriminasi dalam bentuk apapun dan terhadap siapapun dihilangkan. Manusia 

yang hidup dalam semangat tradisi keagamaan dan etika terwujud dalam tingkah 

yang bertoleransi dan menghormati kehidupan. 

                                                             
119 Hans Küng, Yes to a Global Ethic (New York: Continuum, 1996), 17. 
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(2)    Komitmen kepada budaya solidaritas dan tata ekonomi yang adil. 120 

Petunjuk ini dapat ditemukan juga dalam tradisi keagamaan dan etika kuno yang 

berbunyi, “Jangan mencuri” atau “Berusalah dengan jujur dan adil!”.  Tidak ada 

perdamaian dunia tanpa keadilan global. Petunjuk ini menekankan perhatiannya 

kepada kesederhanaan diri penghormatan atas hak-hak milik orang lain. 

Pelanggaran terhadap petunjuk ini akan membawa resiko yang negatif terhadap 

individu dan masyarakat luas. Secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut, 

apabila seseorang mencuri hak orang lain, akan menyebabkan korban pencurian 

tersebut menjadi miskin hak, berhutang banyak dan akhirnya putus asa, lalu 

memilih untuk mencuri milik orang lain yang lebih lemah dari padanya, tindak 

kekerasanan dan pembalasan akan terus terjadi. Jika terjadi pelanggaran terus 

menerus terhadap petunjuk ini, maka perbaikan terhadap kehidupan yang lebih 

baik tidak akan pernah terwujud. Komitmen untuk berlaku adil harus diajarkan 

sejak dini kepada orang-orang muda, dan harus tercermin dalam perilaku 

individu-individu dewasa bahkan sampai kepada tingkat pemerintahan Negara 

dan organisasi-organisasi. Manusia yang berbudi luhur dan etis harus 

memanfaatkan kekuasaan ekonomi dan politiknya untuk melayani kemanusiaan, 

memperhatikan kepentingan bersama, dan melatih diri agar dapat menghormati 

hak milik orang lain. 

(3) Komitmen kepada budaya toleransi dan hidup yang tulus. 121 

                                                             
120 Küng, Yes,19. 
121 Küng, Yes, 21. 



51 
 

Petunjuk ini dapat ditemukan juga dalam tradisi keagamaan dan etika kuno yang 

berbunyi, “Jangan bohong!” atau “Bicaralah dan bertindaklah yang sebenarnya!”. 

Petunjuk ini berlaku bagi tiap individu, terutama individu yang bekerja di media 

massa, para seniman, penulis, ilmuwan, pemimpin Negara, politikus, dan tokoh 

agama. Petunjuk ini merupakan komitmen untuk menyatakan kebenaran dan fakta 

tanpa manipulasi, menyajikan data-data yang objektif, dan mengajarkan ideologi-

ideologi yang mengandung nilai penghormatan terhadap budaya toleransi. Orang-

orang muda juga harus belajar untuk berfikir, berbicara, dan bertindak yang 

sebenarnya. Manusia yang hidup dalam semangat tradisi agung agama dan etika 

adalah manusia yang membedakan kebebasan dengan kesewenang-wenangan, 

berani mengungkapkan kebenaran, mengusahakan kejujuran dalam segala aspek 

pekerjaan sehingga tercipta rasa saling percaya dan ketulusan dalam masyarakat.  

(4) Komitmen kepada budaya kesejajaran hak dan kerjasama antara laki-laki 

dan perempuan. 122 

Petunjuk ini dapat ditemukan juga dalam tradisi keagamaan dan etika kuno yang 

berbunyi, “Jangan melakukan pelanggaran seksual!” atau “Hormatilah dan 

sayangilah satu sama lain!”. Komitmen ini melawan segala tindakan dominasi 

jenis kelamin terhadap jenis kelamin yang lain, meskipun atas nama agama. 

Petunjuk ini juga menentang penjerumusan individu ke dalam ketergantungan 

seksual sebagai sarana untuk mempertahankan hidup. Seksualitas merupakan 

pembentuk kehidupan yang efektif jika dilakukan dengan tanggung jawab dan 

berdasarkan cinta kasih. Keluarga sebagai institusi sosial terkecil dalam 

                                                             
122 Küng, Yes, 23. 
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masyarakat berfungsi untuk menjaga cinta kasih, kerja sama, pengertian dan 

perhatian sebagai dasar untuk menghormati hak sesama anggota keluarga. 

Hubungan personal dalam keluarga ini akan tercermin dalam hubungan sosial 

pada tingkat bangsa-bangsa dan agama-agama. Tidak ada kemanusiaan yang asli 

tanpa kehidupan bersama dalam kerja sama. 

 

3. 2. 2. Etika Global dan Kaidah Kencana dalam Agama-agama Dunia 

Menghadapi krisis dunia semacam ini, agama-agama di dunia tidak seharunya kehilangan 

tujuan dan fungsinya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh David Loy, “Agama-agama besar 

belum sekarat, tetapi pada beberapa kesempatan ketika mereka tidak seranjang dengan kekuatan 

ekonomi dan politik, mereka cenderung asyik dengan persoalan masa lampau dan perspektif 

yang telah ketinggalan zaman sehingga mereka semakin tidak relevan atau tidak berarti.”.123 

Agama dapat menjadi kekuatan sosial yang menstimulus perilaku etis tiap penganut agama demi 

perdamaian dunia. 

Küng menaruh harapan yang besar pada peran agama-agama dunia. Menurut Küng, 

agama dapat berfungsi secara kritis bahkan membebaskan dalam manusia dan masyarakat.124 

Agama menurut Küng merupakan penghayatan hidup yang menyangkut kepercayaan, 

pendekatan, dan cara untuk hidup, juga menyangkut perkara manusia berelasi dengan “Yang 

                                                             
123 Maguire, Energi, 20. 
124 Küng, Theology, xv. 
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Suci”.125 Agama juga memiliki peran sebagai komitmen dasar, komitmen pada makna, nilai, dan 

norma. 

Küng memperhatikan krusialnya posisi agama sebagai motivator sekaligus penggerak 

manusia untuk mengambil bagian dalam konsesus Etika Global. Oleh karena itu, di dalam Etika 

Global, Küng mencantumkan Kaidah Kencana atau petunjuk-petunjuk yang dianut oleh agama-

agama dunia. Kaidah ini bukanlah penemuan baru, melainkan sebuah ajaran yang penting dan 

telah lama berakar menjadi esensi dari agama-agama.126 Küng mengutip beberapa tokoh agama 

seperti Conficius, Rabbi Hillel, Yesus dari Nazareth sebagai berikut: “Tak seorang pun di antara 

kamu yang beriman, sepanjang tidak mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya 

sendiri”. 

Jika para pemeluk agama memiliki pemahaman yang baik mengenai nilai-nilai suci yang 

terkandung dalam tiap ajaran agamanya, maka mereka dapat mewujudkan suatu peradaban yang 

lebih baik dan bernilai tinggi. Setiap agama memiliki kemiripan satu sama lain, yakni sama-sama 

memikirkan tentang solidaritas manusia, keadilan, hak asasi manusia, persahabatan dengan 

semua makhluk termasuk alam, dan persoalan untuk hidup dengan proses untuk berkembang. 127 

Pada ajaran Buddha, keinginan akan harmoni, disiplin moral, spiritualitas yang mendalam dan 

kearifan menjadi tujuan dari pengajarannya.128 Pada ranah etika, orang-orang Buddha juga 

                                                             
125 St. Sunardi, “Dialog Cara Baru Beragama Sumbangan Hans Küng bagi Dialog Antar Agama”, dalam Dialog: 
Kritik & Identitas Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 76. 
126 Küng dan Kuschel, Etik, 96-98. 
127 Maguire, Energi, 58. 
128 Seluruh kegiatan umat Buddha dilakukan agar sampai pada pengertian penuh tentang Empat Kebenaran Mulia : 
a. Manusia mengerti bahkan mampu mengatasi penderitaan; b. Penderitaan itu sendiri merupakan keinginan manusia 
akan hidup, kesenangan, dan uang; c. Cara untuk membebaskan diri dari penderitaan adalah dengan membebaskan 
diri dari keinginan-keinginan; d. Kebebasan manusia daripada keinginan dilakukan lewat Jalan Tengah antara askese 
dan hawa nafsu. Jalan tengah ini merupakan Jalan Berjalur Delapan yang memiliki 8 jeruji yang harus dilewati : 
mengerti Empat Kebenaran dengan benar, berpikir yang benar, berbicara yang benar, berbuat yang benar, mata 
pencaharian yang benar, usaha yang benar untuk mengusir semua pikiran jahat, perhatian yang benar, dan 
konsentrasi yang benar. (Michael Keene, Agama-Agama Dunia, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006, hal. 74-75)  
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menekankan pada ajaran untuk tidak merusak bumi dengan tidak membunuh, tidak mengambil 

apa yang tidak diberikan, tidak berdusta, tidak menyalahgunakan seks, dan tidak melakukan hal-

hal yang dapat merusak pola pikir. 129 Sejalan dengan itu, umat Muslim juga mulai 

memperhatikan nilai-nilai solidaritas dan perasaan “ke-kita-an” yang dapat mencegah sistem 

yang tidak berperikemanusiaan.130 Nilai-nilai kebajikan Hindu juga mendasari perjuangan umat 

dalam modernisasi. Dharma dikumandangkan sebagai landasan perilaku hidup manusia di alam 

semesta yang saling terkait dan merupakan bagian dari sebuah sistem yang satu dan menyeluruh 

secara global. Kesadaran akan pluralitas global diperhadapkan dengan kebajikan yang 

terwahyukan dalam Bhagavadgita : “Jangan membiarkan diri kita dikuasai kekerasan, 

keangkuhan, hawa nafsu, amarah dan loba yang bisa menjerumuskan kita ke dalam cengkraman 

setan.”.131 

Küng, melalui Etika Global yang mengusung nilai-nilai Kaidah Kencana dengan tujuan 

agar tiap agama dapat berdialog satu sama lain demi menjawab tantangan yang hadir di masa 

kini. Dialog ini merupakan undangan bagi setiap manusia, pria dan wanita yang mengikrarkan 

diri dalam pesan-pesan yang utuh dalam tradisi keagamaannya masing-masing.132 Maksudnya 

adalah bahwa tidak akan ada kedamaian, resolusi dari konflik-konflik, dan keadilan, jika agama-

agama tidak memberikan kontribusi, dari sumber spiritual keagamaannya. 

 

 

                                                             
129 Maguire, Energi, 93-95. 
130 Farid Esack, On Being A Muslim – Fajar Baru Spiritualitas Islam Liberal-Plural, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), 
163. 
131 Nyoman S. Pendit, Nyepi – Kebangkitan, Toleransi dan Kerukunan, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 
2001), 90. 
132 Hans Küng, Josef van Ess, Heinrich von Stietencron, Christianity and the World Religion – Parths to Dialogue 
with Islam, Hinduism, and, Buddhism, (New York: Orbis Book, 1993), xii. 
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3. 2. 3. Pro dan Kontra Etika Global 

Isu mengenai Etika Global tidak selalu ditanggapi dengan antusias positif dari pemuka-

pemuka agama. Beberapa diantaranya terkesan apatis untuk melibatkan diri dalam dialog yang 

menyangkut isu Etika Global. Hal ini tersirat dari bungkamnya perwakilan Indonesia yang 

menghadiri kongres Dewan Parlemen Agama-agama Dunia, tahun 1993. Perwakilan Indonesia 

pun tidak memberi komentar mengenai deklarasi Etika Global saat diadakan pertemuan nasional 

oleh Universitas Gadjah Mada dan Universitas Kristen Satya Wacana di Yogyakarta.133 Tidak 

sesuai harapan beberapa pihak yang menaruh perhatiannya pada Etika Global, para perwakilan 

ini tidak mendukung Etika Global. Fakta ini menunjukkan sulitnya penerapan Etika Global di 

Indonesia, langkah menuju dialog ini terhambat oleh karena tidak adanya respek dari para 

pemuka agama yang sesungguhnya memegang peran besar dalam mengayomi umat-umat 

beragama lainnya.  

Menurut John Titaley, agama-agama Abrahamik (Yahudi, Kristen, Islam) pada 

kenyataannya cukup sulit melaksanakan konsep Etika Global. Terutama, tindakan yang berkaitan 

dengan persoalan lingkungan hidup. Alasan utamanya terletak pada konsep penciptaan yang 

mengutamakan mandat Allah kepada manusia untuk menguasai alam (Kej. 1: 28).134 

Diskriminasi terhadap lingkungan dimulai ketika manusia mengekslusifkan dirinya sebagai pusat 

dari penciptaan oleh Allah yang tunggal itu. Lebih jauh lagi, kekerasan dilakukan oleh para 

penganut agama Abrahamik atau monoteistik karena pemahaman mereka mengenai diri mereka 

sebagai satu-satunya umat pilihan yang di benarkan, sementara manusia di luar dari agama ini 

                                                             
133 John A. Titaley, “Globalization and Religions: The Tension Between Global Ethic and the Cosmology of 
Abrahamic Religions” Quest : An Interdisciplinary Journal for Asian Christian Scholars 5 (2007): 74. 
134 Titaley, “Globalization”, 75. 
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bukan siapa-siapa. Dengan ini, Etika Global bukan hanya tidak mendapat respek, namun sangat 

sulit diterapkan oleh agama-agama besar Indonesia. 

Menyangkut Deklarasi Menuju Etika Global, dalam sesi tentang budaya tanpa-

kekerasan, hak mengenai pertahanan diri yang dimiliki oleh kaum lemah tidaklah dibahas secara 

jelas. Beberapa orang melihat bahwa dalam situasi yang real, budaya tanpa-kekerasan cukup 

sulit dilakukan jika kaum lemah melakukan tindakan perlawanan dengan perdamaian saja.  Dari 

pihak tertentu, Deklarasi ini disebut-sebut sebagai Deklarasi yang ‘terlalu bersifat Barat’. 

Komentar ini lalu ditanggapi oleh Küng sebagai keberatan atas penggunaan kalimat-kalimat 

yang belum direduksi ke kata kunci-kata kunci budaya Timur.135  

Keberatan lain diutarakan oleh kelompok Budhis selama pertemua Parlemen Agama-

agama berlangsung di Chicago. Menurut Küng, hal ini disebabkan oleh para pemimpin agama 

peserta Parlemen yang secara jujur mengucapkan nama ‘Tuhan Yang Maha Kuasa, dan telah 

berbicara tentang perlunya ‘berjuang untuk menyatukan agama-agama di bawah Tuhan’.136 Pada 

awal sesi pertama, Yang Mulia Samu Sunim dari Zen Budhis Temple di Chicago membacakan 

pernyataan di mana ia mengeluh tentang kurangnya pengetahuan dan kepekaan para pemimpin 

agama tertentu mengenai Budhisme yang bukan agama Tuhan, mereka lebih senang jika mereka 

dikenal sebagai agama kebijaksanaan, pencerahan dan kasih sayang. Demikianlah, bagaimana 

Etika Global dipahami dengan cara yang berbeda oleh masing-masing agama. Jika tidak 

dilakukan orientasi yang tepat mengenai esensi dari Etika Global, maka Etika Global hanya akan 

menjadi wacana yang tidak berujung, dan malah menimbulkan konflik baru di dalam masyarakat 

beragama. 

                                                             
135 Küng dan Kuschel, Etik,93. 
136 Küng dan Kuschel, Etik, 82. 



57 
 

Küng sendiri mencatat bahwa selain menuai keberatan yang kebanyakan berangkat dari 

masalah kultural dan persoalan eksistensi (istilah, dogma, simbol), Deklarasi ini juga disetujui 

atas manfaat dan kebutuhannya. Tuntutan etika dasar bahwa ‘Setiap manusia harus diperlakukan 

secara manusiawi’ dan tuntutan dasar kedua yang melengkapi, yaitu Kaidah Kencana dapat 

diterima oleh tiap orang (beragama atau tidak beragama).137 Dukungan terhadap Etika Global 

juga diberikan oleh peserta-peserta lain pada Parlemen Agama-Agama. Harapan akan adanya 

proses komunikasi yang lebih mendalam antar individu maupun antar agama setelah deklarasi ini 

dinyatakan oleh pendukung Etika Global.138 Atas tuntutan-tuntutan yang telah disetujui bersama 

ini, maka dibutuhkan sikap yang mendukung diwujudkannya Etika Global ini, yakni dengan 

mengesampingkan simbol-simbol kultural dan mengutamakan petunjuk bersama bagi perilaku 

manusia. Manusia sendiri menjalani kehidupannya, berfikir, dan mengambil keputusan selalu 

berada pada kepentingan sebagai individu, sebagaian bagian dari komunitas kultural, dan sebagai 

anggota-anggota spesies manusia.139 Oleh karena itu, menurut penulis, proses dalam melakukan 

tindakan etis adalah dengan memperhatikan kekuatan-kekuatan spiritual dari agama masing-

masing namun juga memikirkan kepentingan kelompok masyarakat dimana setiap manusia 

mengambil bagian di dalamnya. 

 

 

 

                                                             
137 Küng dan Kuschel, Etik, 96. 
138 Shu – Hsien Liu, “Global Ethic – A Confucian Response” dalam Yes to a Global Ethic (New York: Continuum, 
1996), 220. 
139 Bikhu Parekh, Rethingking Multiculturalism – Keberagaman Budaya dan Teori Politik, (Yogyakarta: Penerbit 
Kanisius, 2008), 170. 
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3. 3. Kesimpulan  

Berdasarkan konteks dunia yang telah dipaparkan di atas, kritik terhadap perkembangan 

zaman diutarakan oleh Küng, yaitu: Sains tanpa kebijaksanaan yang dapat mencegah penyalah-

gunaan ilmu pengetahuan; Teknologi tanpa kekuatan spiritual untuk mengontrol resiko yang 

tidak terduga; Industri tanpa perhatian pada ekologi yang dapat melawan perkembagan ekonomi 

tidak sehat; dan demokrasi tanpa moralitas. Pada sisi lainnya, perkembangan dan pergantian 

paradigma tidak dapat dicegah. Komunisme dan kapitalisme secara konsep mungkin tidak dapat 

berubah, namun Küng menyarankan suatu pemikiran di atas  ideologi-ideologi tersebut yaitu 

sebuah pasar ekonomi yang diatur secara sosial dan ekologis. Nilai-nilai modern industrial tidak 

dijauhkan, melainkan ditafsirkan kembali dalam kerangka nilai-nalai postmodernitas seperti 

imajinasi, kepekaan, emosi, kehangatan, kelembutan, dan kemanusiaan. 

Oleh karena itu, sebelum perkembangan ideologi tertentu membawa kehancuran dan 

kerugian yang lebih banyak lagi bagi kehidupan-kehidupan di dunia, maka dibutuhkan sebuah 

alat pencegah krisis. Tindakan pencegahan adalah tindakan yang mengarah kepada masa depan, 

dan etika yang meskipun dikondisikan dalam waktu dan masyarakat tertentu, dapat menjadi 

cermin bagi masa depan. Etika adalah suatu alat pencegah untuk krisis. Etika yang dimaksudkan 

harus mengangkat nilai-nilai kemanusiaan. 

Tanpa standar etika, sebuah negara berada dalam bahaya krisis yang akan menyebabkan 

hancurnya Negara tersebut akibat kerusakan sistem ekonomi, kehancuran masyarakat, dan 

bencana dalam bidang politik. Negara yang berdemokrasi sekalipun membutuhkan konsesus 

dasar etis. Konsesus dasar yang dapat dicapai melalui dialog merupakan kebutuhan aktual 

masyarakat global, termasuk negara. Pada kenyataannya setiap individu secara fundamental 
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berkomitmen pada suatu arahan kehidupan, nilai, norma yang menuju kepada makna. Setiap 

manusia berpegang pada prinsip-prinsip tertentu atau dasar etis tertentu untuk meraih tujuannya. 

Pada tahap ini, Küng menawarkan sebuah slogan untuk masa depan tiap manusia, sebuah 

konsesus dasar: sebuah tanggung-jawab kepada planet. Tanggung jawab ini diperhadapkan 

kepada usaha untuk memelihara keseluruhan alam di planet bumi ini, demi kepentingan 

masyarakat dan lingkungan kini juga nanti. Oleh sebab itu, setiap manusia harus lebih 

manusiawi. Di dalam segala aspek kegiatannya, manusia harus melayani perkembangan 

kemanusiaan, lewat uang, ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri. Manusia harus menjadi 

subjek dan bukan objek.  Singkatnya, tindakan etis harus menjadi bingkai kerja manusia dalam 

segala bidang.  

Pada bab ini, penulis juga telah memaparkan mengenai Hans Küng dan konsep Etika 

Global. Dengan memperhatikan dan merasakan laju perkembangan dunia modern saat ini, Etika 

Global mencoba menjadi landasan perwujudan perilaku etis di segala bidang. Dengan tuntutan 

dasar dan empat pedoman yang paten, Hans Küng mengajak masyarakat bumi untuk perduli dan 

mengapresiasikan diri dengan landasan etis yang global. Etika Global berfungsi secara krusial 

bagi keberlangsungan dunia di masa kini dan masa mendatang. Hans Küng melalui Etika Global 

menawarkan perdamaian global dengan melakukan aksi tanpa kekerasan, pemeliharaan 

kehidupan semua makhluk, penegakkan keadilan, peningkatan nilai solidaritas, toleransi, dan 

kerja sama antara pria dan wanita. Segala persetujuan dan pertentangan mengenai Etika Global 

dianggap sebagai awal untuk mulai menindaklanjuti dan mengembangkan sikap hidup etis yang 

sesuai konteks masyarakat tertentu. 

 


