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IA yang hendak menegaskan Tuhan dalam kuasa,  
sebenarnya ia tengah menghidupkan berhala. Demikian  
yang dikhotbahkan seekor burung pada Raja yang kadung 

tertelan tenung.

Syahdan, Raja Bulbul menggila. Orang berpengaruh di 
Negeri Berhala itu lalu berlutut, menyembah segala batu, 
rumput dan pohonan, demi kehidupan seorang pengawal 
terpulihkan.

“Wahai rumput, batu, dan pohonan, hidupkanlah Burba! 
Hidupkanlah Burba! Aku ingin kemaafan darinya!”

Barangkali ia insyaf, bahwa pengawal bukan seonggok 
makhluk yang hidupnya bermakna sekedar fungsi, sebatas 
alat. Si kacung yang justru berdiri di ujung telunjuk, bergerak 
dari perintah yang satu ke intruksi yang lain, akan lebih 
menyadari mana kesetiaan dalam kemuliaan dan mana 
kemuliaan dalam perbudakan. Mana utopia, mana realitas. 
Mana dalil, mana kenyataan.

Burba, pengawal setia itu, barangkali memahami kalimat 
Gie, bahwa “Guru bukan dewa dan selalu benar. Dan murid 
bukan kerbau.” Ia mungkin bersikap, justru sebab Raja telah 
seumpama kekasih, kadangkala, atau bahkan seringkali, 
pengorbanan dan penyelamatan tak mustahil dibalaskan 
melalui kekejian. Kuasa, sebagaimana kisah Raja Bulbul 
dan Kakatua dari Hasyim Sri Muda ini disebutkan, telah 
menitahkan Burba agar melanjutkan hidup di balik jeruji.

BERHALA
Faridz Yusuf
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“Wahai rumput, batu, dan pohonan, hidupkanlah Burba! Hidupkanlah Burba! Aku ingin 
kemaafan darinya!”

Raja itu terus menggila, puruknya makin suruk.

“Carilah Tuhan Yang Mahaesa berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan kekuasaanmu. Berhala 
yang ada di istanamu, itu bukanlah Tuhan Yang Mahaesa,” kata burung Kakatua.

Tapi Burba telah jadi batu, tak bisa memaafkan. Mungkin seperti itu pula kini jenis hati 
kita, keras dan tak bisa mengampuni keserakahan, yang melalui kuasa telah menenung 
banyak orang untuk tergoda bertukar hidup jadi Berhala-Apkiran.[]
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Sufisme

SUFISME atau tashawuf merupakan sebuah jalan  
realisasi spiritual  dan pencapaian kesucian juga gnosis  
yang merupakan aspek dalam (intrinsic/bathin) Wahyu 

Islam yang pada dasarnya merupakan jantung dan dimensi 
batin atau esoterik (h. 145). Aspek ini yang begitu penting 
sayangnya kurang mendapatkan perhatian di lingkungan 
kesarjanaan di Barat, bahkan di lingkungan kita di Indonesia 
sendiri, sehingga membiaskan inti ajaran Islam yang 
merupakan ajaran fundamental dan bagian dari tradisi 
Islam—termasuk di dalamnya elemen intrinsik ortodoksnya—
sehingga mengakibatkan pandangan Islam menjadi kering 
dan tandus: tanpa ruh dan keindahan. Seyyed Hossein 
mencatat: Di antara komunitas sarjanawan Barat terkemuka 
hanya sedikit sekali yang mengakui sumber Qur’ani Sufisme, 
orang bisa menyebut nama Margoliouth, dan terutama 
Massignon juga H. Corbin. Di antara pandangan sufisme 
sebagai dimensi batin yang paling mencerahkan dihasilkan 
oleh F. Schuon juga R. Guenon (lih., catatan kaki no. 1, h. 
245-246).

(Tulisan ini, merupakan estapet resume penulis atas tiga kuliah terbuka
Seyyed Hossein Nasr di Harvard University sepanjang Maret 1962 di

bawah prakarsa Center for Middle Eastern Studies dan Center for the
Study of World Religions. Tiga kuliah tersebut membahas Ibn Sina 
“Avicenna”, Suhrawardi Al-Maqtul, dan Muhyiddin Ibn ‘Arabi yang 

kemudian diterbitkan oleh IRCiSoD dalam tajuk Tiga Madzhab Filsafat 
Islam, 2006. 

Selain untuk keperluan minat penulis atas perkuliahan Filsafat Islam, 
tulisan ini juga adalah rangkaian pengabdian sukarela beliau untuk 

mengisi rubrik “Shopia” ini dalam beberapa edisi Verstehn ke depan—
Redaksi.)

***

IBN ‘ARABI
Syihabul Hajj
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 Nama tasawuf muncul pada periode belakangan dan ia diidentifikasi (dengan 
pengandaian epistemologis) mengandung unsur neoplatonik dan hermetik di dalamnya 
meski sumber paling hakikinya adalah Wahyu Qur’an dan kesadaran batin yang tercurah 
dari keberkatan (barakah) Nabi, saw. Di atas semua itu, inti ajaran tasawuf selain tertanam 
dalam embrio Al-Qur’an, juga tertanam di dalam tradisi itu sendiri. Bagi orang yang 
melibatkan diri dalam sufisme, ia menjalani kehidupannya sebagai: pengikut Jalan 
(spiritual)” (h. 145).Dalam arti bahwa ia menjalankan praktek jalan spiritual. Para 
pelakon jalan sufisme pada dasarnya tidak pernah disebut sufi dalam bahasa Isam. Hal 
ini karena dianggap sebagai perilaku kurang sopan. Pasalnya, seorang sufi adalah orang 
yang telah merasakan tujuan dan mencapai tingkatan “Identitas Tertinggi”. Karenanya, 
seorang pengikut jalan sufi biasanya disebut seorang faqir (orang yang miskin ruhani), atau 
mutashawwif, yakni orang yang turut serta dalam sufisme (tashawwuf); atau dalam bahasa 
Persia darwish (dervish), seperti halnya beberapa nama lain yang terkait dengan berbagai 
aspek dalam sufisme seperti “way” atau “path” (dari catatan kaki no. 3, h.246).
 Pada masa Nabi Muhammad, tentu saja kategori sufisme (sebagai aspek batin dalam 
ajaran Islam) dengan syari’ah yang menampakkan aspek luar dikodifikasi kemudian. Karena 
pada dasarnya kedua hal itu merupakan aspek yang saling melengkapi. Lebih dari itu, 
pada masa Nabi, inti dari ajaran Islam adalah laku Nabi sendiri. Ini bisa disebut dengan 
pangkal tradisi ajaran yang merupakan bahan-bahan dasar ajaran Islam secara utuh. Karena 
kedekatan yang sangat intens terhadap sumber wahyu itulah pada masa Nabi orang bisa 
mengatakan bahwa pintu-pintu langit terbuka lebar. Segala persoalan akan segera dapat 
diselesaikan, baik persoalan lahir dan terutama batin. Kepuasan dan keharmonian inilah 
yang merupakan refleksi dari totalitas aspek lahir dan batin ajaran Islam yang memantul 
dari laku Nabi, saw.
 Selain itu, oleh karena kedekatan pada sumber wahyu sendirilah yang menjaga 
sinergitas yang membuat erat aspek lahir dan batin. Gambaran mengenai keseluruhan 
tradisi yang merupakan asas pada mulanya seperti lava yang cair dan lebur dan tidak beku 
serta terpisah menjadi elemen-elemen oleh pengaruh waktu dan kondisi alam yang secara 
bertahap mendinginkan dan mengeraskannya (h. 146).  Jika dilihat dari aspek historis, hal 
ini tergambar dari sejak dua abad pertama—ketika tradisi masih sangat kuat (di samping 
kedekatan pada sumber wahyu)—menunjukkan bahwa di fase ini, tidak terdapat mazhab 
hukum yang terkodifikasi secara tegas atau pun persaudaraan seperti tarekat kaum sufi 
yang terorganisir. Hal ini karena kehidupan spiritual menampakkan dirinya sendiri secara 
esensial sebagai sebuah “jalan”, sebagaimana juga terlihat dalam Taoisme, maka ordo 
sufi disebut thariqah, yang berarti jalan (bentuk jamaknya thuruq) dan pengikutnya sering 
disebut sebagai “orang yang mengikuti sebuah jalan” (ahl al-thariqah) (dari catatan kaki, 
no. 4, h. 246-247).
 Ruh yang “berada di udara” dan “di mana-mana” pada awal Wahyu lalu tergabung 
ke dalam berbagai tatanan sehingga ia bisa tetap ada sebagai tradisi spiritual yang hidup (h. 
147). Kita bisa melihat atau mengandaikan bagaimana bentuk awal sebuah tradisi spiritual 
yang begitu dekat dengan jantung spiritnya; sehingga ia menggambarkan keragaman 
dengan inti yang sama. Pada fase ini, kita hanya bisa membayangkan bahwa realitas yang 
ditampakkan oleh tatanan kehidupan Nabi, saw. dan para sahabat sebagai tradisi spiritual 
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di satu sisi dan berbagai tatanan eksternal di sisi yang lain. Kesinambungan dan kedekatan 
ini menjadikan segala tindakan eksternal tembus pandang dengan refleksi realitas bathin; 
dan sangat muskil untuk dipisah antara satu aspek dengan aspek lainnya.
 Efek dari aspek ini ketika ditangkap oleh orang-orang menghasilkan apa yang 
dinamakan dengan sunnah. Tapi sayangnya jika apa yang direfleksikan Nabi, saw. pada 
tatanan fisik adalah sebuah ekuilibrium yang transparan dengan aspek inti batin dan 
tradisi—sementara di fase selanjutnya sejarah Islam dan yang terutama mengkristal menjadi 
fiqh (fikih; hukum, yurisprudensi Islam)—cenderung hanya menjadikan sunnah sebagai 
tindakan eksternal belaka dan semakin terkikis dari nilai spiritualnya yang sejati. Padahal 
jika kita dengan seksama menyadari bahwa ada aspek inhern yang melekat pada tindakan 
Nabi, saw. dan bahwa tindakannya adah ekspresi spiritual dari jantung tradisi maka akan 
didapati juga dilihat pula sebuah transmisi spiritual yang berkesinambungan. 

Kaum Sufi berikutnya tidak mempraktikkan apa pun yang tidak dipraktikkan oleh 
Nabi dan para sahabat sebelumnya, khususnya para sahabat seperti Ali, Abu Bakar, Abu 
Dzar, Salman, Bilal dan lainnya yang menerima “perintah esoterik” dari Nabi, saw. Nabi 
pernah melakukan pengasingan spiritual (khalwat) di tempat sepi dan terpencil seperti 
gua di Gunung Hira’, khususnya selama pertengahan Bulan Ramadhan (h. 147). Yang 
terakhir disebutkan (khalwat) juga akan ditemukan dalam tradisi spiritual di agama-agama 
yang lainnya. Bahkan tradisi menyepi juga ada dalam tradisi yang tak berbentuk agama. 
Khususnya tentu saja dalam tradisi-tradisi purba (The Ancient Tradition) yang aspek intinya 
berlanggam dan menadakan suara spiritualitas dan mencandra Yang Universal. Seyyed 
Hossein menambahkan; pada kesempatan tersebut beliau melaksanakan ritus bacaan 
fundamental (dzikir). Beliau juga mengajak para sahabatnya untuk “mengingat Allah” dan 
menyebut nama-Nya saat sendiri atau di tengah keramaian (h. 147).

Didasarkan pada aspek lahiriah Nabi, saw. sebagaimana digambarkan di atas, maka 
para sufi mendasarkan diri pada praktik-praktik tersebut sebagai metode hingga saat ini. 
Namun, ada jurang metodis dari praktik tersebut dengan inti spiritualitas Nabi saw. jika 
ditinjau dari aspek historis kekinian. Tapi bagi para ‘Arif, jurang distorsi ini hilang karena; 
mereka selalu menganggap diri mereka sebagai pengikut yang paling bersemangat atas 
ajaran-ajaran Nabi saw. dan berusaha mengikuti contoh personal dalam setiap model 
kehidupan mereka (h. 147). Intimasi yang tak terpisahkan sebagai aspek lahir juga sekaligus 
batin inilah yang menyebabkan seorang guru Sufi terkemuka abad III/IX menyatakan: 
“Semua Jalan (Sufisme) sepenuhnya tertutup kecuali bagi mereka yang mengikuti jejak-
jejak Rasul” (h. 147—,ucapan ini dikutip dalam karya terkenal Risalah Al-Qusyairiyah [Cairo, 
1940], h. 20. Lihat juga “The Origins Of Sufism”, dalam Islamic Quarterly [April 1958], h. 
58—dari catatan kaki no. 5, h. 247). Dengan penitikberatan pada beberapa komponen 
yang cukup krusial di atas maka dapat ditegaskan bahwa sufisme merupakan suatu aspek 
batin dalam ajaran Nabi. Kemudian ia secara berangsur-angsur memiliki bentuk sendiri 
mulai dari sekitar abad II/VIII: sejak saat itulah nama Sufisme menjadi sebutan yang 
banyak dikenal untuk dimensi esoterik Islam sejak saat itu.

Transmisi spiritual terus berlanjut dari inti esoterisme Islam yang merupakan 
sari dari ajaran Nabi melalui para sahabat utama dan terdekat dan terus meluas. Dari 
sejak semula—oleh karena sifat lentur dari inti ajaran Islam sendiri—orang tidak bisa 
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memberikan penjelasan secara tepat atas sejarah sufisme. Karena dalam esensinya, sufisme 
tidak memiliki sejarah (h. 148). Meski begitu, pembicaraan mengenai bagian ini tak bisa 
terlepas dari tuntutan penjelasan bentuk dan ciri spesifik mengenai gaya, atau langgam 
tafsir dari inti ajaran Islam. Hal ini bisa dilihat misalnya pada sososk Hasan Al-Bashri 
21/643-110/728 yang merupakan salah satu tokoh berpengaruh pada kurun dua abad 
pertama dunia Islam—yang darinya terjaga hubungan tiga generasi muslim hingga ke 
masa Nabi. Di antara bagian ini yang tak bisa dilewatkan adalah para Imam Syi’ah yang 
sebagian dari mereka—khususnya delapan imam pertama—memainkan peran utama pada 
fase awal sufisme (h. 148-49).

Buhul dari garis Syi’isme tentu saja Imam Ali yang kapasitas spiritual dan 
keilmuannya sangat mumpuni sebagaimana banyak diungkapkan Nabi. Dengan demikian 
Imam Ali menempati tempat sebagai penerus spiritual dan temporal Nabi, saw, para 
imam—termasuk Ali sendiri beserta keturunannya—adalah pengemban cahaya Kenabian 
(prophetic light) dan wakil-wakil esoterik Nabi, saw (h. 149). Pada abad ketiga tokoh-tokoh 
yang menyemarakkan dunia Sufisme kian bermunculan di antaranya Dzu-Nun Al-Mishri 
dan Al-Muhasibi: sufi dari jazirah Baghdad, juga tak luput Bayazid Al-Basthami yang 
merupakan seorang wali dari Khurasan.

Mulai memasuki kurun akhir abad III/IX; seorang sufi kampiun besar Junaid 
Al-Baghdad yang padanya dinisbatkan sepeerti An-Nuri, Syibli dan seorang Sufi Syahid 
Mansur Al-Hallaj. Yang terakhir disebut sebagaimana gaung sathiyatnya; Ana Al-Haqq 
(Akulah Sang Kebenaran) menjadi saksi abadi atas kenyataan bahwa sufisme pada dasarnya 
adalah gnosis dan bahwa pada puncaknya ia adalah Tuhan dalam diri kita yang mengatakan 
‘Aku’ ketika tabir ke-yang-lain-an (otherness) telah lenyap (h. 150-51). Dan selanjutnya pada 
abad IV hingga X seni dan ilmu pengetahuan di dunia Islam mencapai puncak dalam 
bentuk ekspresi sebuah karya. Di sini bisa disebutkan misalnya Kitab Al-Luma’ (Buku 
Cahaya-Cahaya) Abu Nashr Al-Sirraj, Kitab Al-Ta’arruf (Doktrin-doktrin Sufi) karya Al-
Kalabadzi. Ada juga kitab Kasyf Al-Mahjub (Penyingkapan Yang Tersembunyi) Hujwiri dan 
Qut al-Qulub (Santapan Rohani) karangan Abu Thalib Al-Maki—yang juga dipakai sebagai 
bacaan tasawuf awal oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Pada kurun pertengahan rentang abad 
IV hingga X karya-karya tasawuf berkembang seiring dengan corak bahasa yang ada dan 
tersedia, berbaur dengan model-model kesusastraan. Di sini kita bisa menunjuk Sina’i, 
Attar dan Maulana Jalaluddin Rumi juga tak luput Syabistari, Sa’di dan Hafidz. Dari karya-
karya kanonik merekalah perhatian Gothe dan Harder mulai tercurah (h. 152). Bahkan 
Leo Tolstoy menjadikan kitab Sa’di—Bustan dan Gulistan—sebagai pedoman Kalendar 
Kebijaksanaan. Pada titik terjauh, di Sumatera dan Malaka formulasinya lebih spesifik 
menjadi babad kepujanggan yang berlanggam sufistik—hingga terus melalui Fansuri juga 
ke abad XIX di Jawa penghabisan oleh Ronggowarsito.

Di kurun IV-X ini pulalah pergesekan antara sufisme dan filsafat memulai 
dinamikanya. Sementara dari garis normatif ada Kalam dan Fiqh yang punya corak 
tersendiri untuk mendisiplinkan diri sebagai perwujudan wajah ajaran Islam. Ibn Sina 
sendiri mulai intens dan cukup terpengaruh oleh atmosfer tasawuf yang ada sebagaimana 
tertuang dalam bab-bab terakhir dalam Al-Isyarat. Sementara itu Ikhwan Al-Shafa dalam 
redaksinya yang mendedah pengetahuan mulai tercampuri oleh unsur dan doktrin sufi. 
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Hingga di wilayah filsafat dan pengetahuan ketat, sufisme tumbuh subur sebelum 
pada akhirnya digenapkan oleh sufi agung Ibn ‘Arabi yang meramu proposisi-proposisi 
filsafati dengan luwes dengan doktrin tasawuf. Sedangkan di wilayah hangat yang 
cencerung konfrontatif—Fiqh dan Teologi (Kalam)—tampil mengemuka Imam Abu Hamid 
Al-Ghazali. Sebagaimana dipaparkan dalam beberapa kesempatan lalu, Al-Ghazali pada 
dasarnya membawa ke luar ajaran-ajaran tertentu sufisme untuk memberinya kebebasan 
dalam rangka mewujudkan kehidupan batinnya di sanubari masyarakat Muslim. Jadi 
pembelaannya atas sufisme menghadirkan fungsi penting dalam menetapkan status 
“diterima” pada tarekat serta ajaran dan praktiknya dalam masyarakat keagamaan secara 
umum (h. 153-54).

Di antara Al-Ghazali dan Ibn ‘Arabi tentu saja banyak yang masih bisa disebutkan 
seperti ‘Ain Al-Qudhat. Kurun-kurun sebelum Ibn ‘Arabi tentu merupakan kurun yang 
sangat subur oleh para pendiri tarekat seperti Ahmad Rifa’i dengan tarekat Rifa’iyah; ‘Abd 
Al-Qadir Al-Jilani—wali paling universal dalam Islam—yang tarekat Qadiriyah-nya saat ini 
membentang dari Marokko ke kepulauan Pasifik (h. 155). Dengan demikian ketika Ibn 
‘Arabi naik ke panggung sejarah Islam, tradisi sufisme sudah merupakan sebuah tradisi yang 
mapan, memiliki sarana efektif, melalui tarekat, untuk memelihara dan mentransmisikan 
metode dan doktrin spiritualnya. Ia juga memiliki warisan karya yang kaya, baik dalam 
bentuk prosa atau puisi, dalam bahasa Persia dan Arab—di mana pencerahan (Isyraq) dan 
pengetahuan batin (Mukasyafah), pengalaman (Ahwal) dan “pengamatan” atau penyaksian 
(Musyahadah) para wali Sufi yang bersambung dari generasi ke generasi hingga ke masa 
Nabi Muhammad, saw.—tetap terpelihara dengan baik (h. 155).

Signifikansi Ibn ‘Arabi
Dilihat secara periodik, tentu saja Saikh Al-Akbar Ibn ‘Arabi masuk pada jajaran sufi paling 
akhir dan belakangan. Tapi dengan kehadirannya, justru doktrin sufisme yang hingga 
pada masanya telah terkandung secara implisit, kemudian tereksplisitkan dengan padanan 
dan formulasi yang mumpuni. Dari tangan Muhyi Al-Din Ibn ‘Arabi ini pulalah  dimensi 
esoterik Islam terpampangkan dan terpaparkan dengan jelas dan; menerangi garis-garis 
jagad spiritualnya yang terletak dalam aspek teoritiknya (h. 156). Dalam aspek penjabaran, 
ia menjadi sosok yang sebenarnya dengan utuh mendedah dimensi gnosis Islam. Darinya 
pulalah formulasi seperti Kesatuan Transenden (wahdat al-wujud) dan Manusia Universal 
(al-Insan al-Kamil), ditunjukkan untuk pertama kalinya, meski realitas asasinya telah ada 
sejak awal tradisi sufisme (h. 157).
 Karenanya arti penting Ibn ‘Arabi sangat krusial mengingat bahwa jangkauan 
ummat di era paling belakangan semakin terredupkan daya intuisi dan batin pada sumber 
langsungnya. Tidak seperti ketika para ‘arif pada kurun awal yang dekat dengan sumber 
wahyunya dan karena itu hanya membutuhkan petunjuk dalam bentuk isyarat untuk 
memahami makna batin sesuatu—ketika pandangan intuisi dan pengetahuan spiritual 
berkurang, maka semakin dibutuhkan pula penjelasan yang terurai lengkap.[] (to be 
continued...)
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“Seating quietly doing nothing”
-The Way of Zen-

Hasrat Purba Manusia

SELAGI di dunia, adakah manusia tak mendambakan  
kesempurnaan, setidaknya suatu kehidupan yang  
ditandai kekayaan material dan kematangan spiritual? 

Dipastikan bahwa jawabannya tidak ada. Setiap dari kita 
menginginkan kehidupan yang sempurna, bagaimanapun 
konsep kesempurnaan itu diartikan. Walau tak selalu 
diartikulasikan secara verbal, kesempurnaan hidup merupakan 
hasyrat purba manusia. Hasyrat ini terpatri dalam lubuk 
hati setiap pribadi, kalau bukan maktub. Ia menjadi spirit 
yang melandasi setiap gerak-gerik tubuh dalam berbagai 
tindakkannya, dari perbuatan sederhana sampai yang heroik 
sekalipun. Sigmund Freud menyebut gejala kejiwaan ini 
sebagai ‘etos’, pasangan ‘tanatos’. Bahkan, ‘etos’ sebagai 
gejala prasadar mengendalikan seluruh tindakan manusia, 
tak terkecuali siapa pun. Inilah salah satu tuntutan dasar 
manusia dalam menjalani kehidupan di dunia.  
 Untuk mewujudkan hasrat purba itu, setiap dari 
kita berusaha sekuat tenaga melakukan segala hal dengan 
berbagai cara, kalau perlu mengorbankan sesama manusia. 
Kita menata jiwa berdasarkan aneka rupa aturan etika dan 
logika agar setiap tindakan memiliki nilai guna. Kita bersedia 
memaksa tubuh untuk mengerjakan setiap perbuatan yang 
dinilai akan mengantarkan pada keberhasilan, juga berusaha 
menahan keinginan dari setiap bentuk godaan kenikmatan 
yang akan menjurumuskan pada kegagalan. Prinsip berpikir 
skala prioritas pun, kita puja-pujakan sebagai jurus ampuh 

MENYOAL POSISI MANUSIA
(Telaah Kontemplatif)

Abdullah Zen
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untuk meraih kesuksesan. Kita belajar menghemat keuangan dalam memenuhi setiap 
kebutuhan. Sebaliknya, kita membanting tulang meningkatkan jumlah penghasilan. 
Sepenuhnya, perbuatan ini tidak salah, sebab begitulah pikiran logis menetapkan. 

Aktualitas Hasrat
Lantas, kita menyadari bahwa kehidupan tak selamanya berjalan seperti yang diinginkan, 
dan manusia tak selamanya bertindak konsisten. Sungguh, kenyataan memiliki hukumnya 
sendiri dimana manusia tak sepenuhnya dapat memahami, apalagi menguasi. Manusia 
sendiri tak ditakdirkan menjadi makhluk ajeg, layaknya iblis dan malaikat. Manusia 
bukanlah makhluk yang akan selamanya berdiri pada satu tepi, atas-bawah atau kiri 
kanan. 
 Kita seolah-olah ditakdirkan untuk mengalami kontradiksi diri, antara di kiri atau 
kanan, bawah atau atas; artinya kadang bertindak benar atau salah, kadang bertindak 
baik atau jahat. Setiap orang dimaktubkan berada dalam proses menjadi, bukan jadi. 
Menghadapi kenyataan ini, kita pun telah belajar mengambil langkah. Dalam kondisi jatuh 
berbuat salah karena melalaikan apa yang mesti dikerjakan, kita bangkit, menyadari dan 
melakukan kembali, bahkan berusaha memperbaiki. Tak dapat ditampik bahwa setelah 
melakukan kesalahan, kita kerap kali harus terjebak dalam keputusasaan. Kita merasa 
bahwa pintu pengampunan telah tertutup dan kesempatan telah hilang. Namun, kita 
pun sangat menyadari bahwa terbenam dalam keputusasaan hanyalah kesia-siaan. 

Sayangnya, kita seringkali tak menyadari bahwa cara bangkit itu sendiri memiliki 
dilemanya sendiri. Hal ini kelihatannya sepele dimana yang disebut bangkit dalam konteks 
tindakan adalah melakukan kembali layaknya semula; misalnya kalau kita berjalan 
kemudian jatuh, maka bangkit artinya berdiri dan berjalan kembali. Padahal, selama kita 
tidak tepat dalam cara bangkit itu sendiri, maka selama itu pula kita akan terus menerus 
terjatuh kembali layaknya keledai yang  jatuh pada lubang yang sama. Kita melakukan 
kesalahan dengan sebab yang sama layaknya kesalahan pertama. Untuk mengatasi dilema 
ini maka pemahaman dan pensikapan atas bagaimana caranya bangkit akan menjadi kata 
kunci suatu perbaikan diri bisa terjadi.

Setidaknya, kita bisa memahami bahwa suatu kebangkitan diri harus terjadi dalam 
dua lapisan, yakni tindakan dan kesadaran. Tanpa melibatkan kedua hal ini, cara bangkit 
yang bagaimanapun barangkali tak akan membawa perubahan signifikan. Selama ini, 
kita dapat melihat bahwa setiap kali seseorang berusaha bangkit setelah melakukan 
kesalahan, maka dia akan melakukan kembali tindakan yang sebelumnya secara ideal 
dianggap harus dilaksanakan. Kebangkitan seperti ini sepenuhnya hanya baru melibatkan 
tindakan, belum menyertakan kesadaran. Dia tidak melengkapi kebangkitannya dengan 
perubahan pemikiran. Kendati sudah ada perubahan tindakan, namun dia masih 
mandasarkan diri pada sistem-sistem cara berpikir dan bersikap yang lama. Tegasnya, 
sistem-sistem yang dimaksudkan di sini adalah semangat dan cara berpikir zaman modern. 
Kita sudah sangat paham bahwa sistem-sistem modernitas dengan berbagai pernak pernik 
keajaibannya ternyata juga memiliki kecacatan-kecacatannya sendiri. Cerita Midas adalah 
kiasaan kongkrit atas kegagalan peradaban modern ini, alam yang rusak dan manusia 
yang rakus.
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Manusia Menjadi Tuhan
Sebagaima dimaklumi, sebab utama kegagalan peradaban modern terletak dalam cita-
cita modernitas itu sendiri. Secara spesifik, para kritikus mengatakan bahwa cita-cita 
yang menjadi biang kegagalan ini berkaitan dengan keyakinan liberte, tanpa menegasikan 
dua keyakinan lain yaitu paternite dan egalite. Pengertian yang dimaksudkan liberte 
dalam konteks ini lebih luas dan mendalam, tidak hanya sebagai kebebasan berekpresi. 
Dalam konsep liberte, manusia secara inplisit dipahami sebagai subjek otonom. Artinya, 
sebagai makhluk hidup, ia mampu membentuk diri dengan kekuasaannya sendiri, tanpa 
ditentukan oleh entitas lain. 

Untuk merumuskan dirinya, manusia dengan rasio berusaha memahami, mengatur, 
dan menundukkan ruang waktu. Dalam proses ini, setiap orang sedari kecil telah dididik 
untuk tinggi bercita-cita, matang berencana, dan keras bekerja. Berkaitan dengan ruang-
waktu, kesadaran kita lalu sepenuhnya diarahkan ke ruang yang di sana, dan ke waktu 
yang akan datang. Adalah konsekuensi logis kalau setiap dari kita menjadi pribadi-pribadi 
yang terus berlari-lari ke sana kemari dan mencari-cari. Kondisi psikologis kita senantiasa 
berada dalam ketegangan antara kemungkinan takdir di masa depan dan nasib yang sedang 
dialami sekarang. Kenapa demikian, sebab kita sebagai anak modernitas menyadari bahwa 
pada satu sisi hukum kausalitas alam berlaku juga dalam perbuatan manusia, di sisi lain 
perbuatan manusia sendiri tidak pernah berjalan linear melainkan plukktuatif. Kita harus 
berani mengakui bahwa inilah salah satu di antara sekian tragedi terbesar manusia saat 
ini, ketegangan psikologis.

Dalam nada negatif, manusia hasil perspektif modern tak lain adalah diri 
manifestatif dari sejumlah keinginan yang tak terwujudkan dalam waktu kekinian. Ia 
lahir dari ketidakpuasan atas diri faktual yang mengalami kenyataan tertentu. Terlebih, 
jika dirinya berhadapan dengan satu kenyataan yang bertentangan dengan keinginan. Ia 
adalah diri yang tidak bisa menerima kenyataan, diri sublimatif yang terciptakan karena 
kekecewaan.

Kehidupan Sebagai Subjek
Cerita manusia sebagai subjek otonom ternyata bukanlah satu-satunya cerita. Ada banyak 
cerita lain tentang siapakah manusia; salah satunya adalah cerita Timur. Dalam perspektif  
Timur, manusia bukanlah satu-satunya subjek melainkan salah satu di antara sekian subjek 
dalam satu subjek besar yang disebut kehidupan. Berdasarkan perspektif ini, manusia tak 
bisa sepenuhnya otonom, melainkan juga bergantung pada subjek-subjek lain. Manusia 
tak dapat dinafikan memiliki peran khusus bahkan istimewa dalam setiap kejadian, 
namun subjek-subjek lain pun memiliki peranannya masing-masing yang unik dan tak 
tergantikan. Subjek-subjek lain itu adalah materi, tumbuhan, binatang, dan sebagainya. 
Mereka seperti halnya manusia memiliki hakikat dan perannya masing-masing. 

Berdasarkan perspektif di atas, karena manusia bukanlah subjek otonom, maka dia 
tidak bisa hidup sekehendak hati, sesuai dengan pertimbangan rasional dan dorongan 
emosionalnya sendiri. Yang dimaksudkan bukanlah kehendak seorang individu tertentu, 
tetapi manusia keseluruhan. Ketika manusia bukan subjek tunggal, maka sudah tentu 
subjek-subjek lain memiliki peran dan kekuatannya sendiri yang tak dapat dikendalikan 



VERSTEHN 18: RESURRECTION | 13

V E R S T E H N  C O M M U N I T Y  2 0 1 5

manusia. Mereka bersama manusia bekerja dengan fungsinya masing-masing dalam 
menjalankan satu agenda pekerjaan besar yang disebut kehidupan. 

Sesungguhnya, kehancuran suatu peradaban akan terjadi ketika manusia sudah 
melanggar batas-batas eksistensinya sendiri dengan berusaha menaklukan subjek-subjek 
lain dalam kehidupan. Akibatnya, subjek-subjek lain pun memberikan perlawanan yang 
sebanding dengan yang telah dilakukan manusia. Contoh kongkrit dari sikap melampaui 
batas ini adalah bencana alam. Ia tak lain merupakan balasan alam kepada manusia 
karena telah bertindak semena-mena. Contoh lainnya adalah punahnya beraneka ragam 
makhluk hayati. Kejadian ini pun tak berbeda dengan bencana alam. 

Manusia memburu bermacam-macam binatang secara membuta dari alasan meraih 
keuntungan sampai melampiaskan kejenuhan, seolah-olah mereka tak berperan penting 
dalam proses kehidupan. Padahal, semua makhluk baik manusia atau lainnya adalah subjek-
subjek yang bersama-sama sedang memainkan tarian kehidupan. Subjek sesungguhnya 
bukan siapa-siapa atau apa-apa, melainkan kehidupan itu sendiri.
 
Menari Bersama Waktu 
Sebagaimana telah disinggung, kita sebagai orang modern telah dididik untuk berusaha 
merancang waktu. Dalam proses ini, titik fokus kita adalah waktu yang akan datang atau 
masa depan. Berdasarkan cita-cita, kita menentukan bahwa di masa depan kita harus 
menjadi seseorang dalam bentuk tertentu. Dari waktu yang akan datang, kita merancang 
tahapan-tahapan waktu sampai waktu sekarang, sebagai titik akhir. Dari titik sekarang, 
kita memutuskan apa yang harus dilakukan dan tidak. Dan ketika dalam kesekarangan 
ini, kita tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan sesuai perspketif waktu yang 
akan datang, maka kita akan memunculkan masa lalu. 
 Berdasarkan perspektif masa lalu, kita mengingat akibat-akibat yang terjadi ketika 
tidak melakukan, dan mengambil pelajaran untuk menghadapi kesulitan-kesulitan di 
waktu yang akan datang. Inilah cara berpikir manusia yang dibentuk oleh sistem modern 
dalam memperlakukan waktu. Seolah-olah, masa depan dapat dipastikan akan bersesuaian 
dengan pikiran dan harapan. Sebab, manusia sebagai subjek otonom dalam rumusan 
modern ditahbiskan mampu menaklukan waktu.
 Berbeda dengan perspektif waktu ala modern, kebijaksanaan Timur menekankan 
bahwa manusia harus memfokuskan diri pada waktu kekinian, bukan waktu yang akan 
datang. Dalam perspektif ini, kita harus mampu menyadari sepenuhnya setiap sesuatu 
yang sedang terjadi di saat ini. Sebab, apa pun yang terjadi di saat ini akan menentukan 
apa yang terjadi di waktu yang akan datang. Sehingga, apabila telah menyadari setiap 
sesuatu yang sedang terjadi, kita akan tahu apa yang mesti dilakukan dan tidak pada saat 
ini. Apabila dalam kekinian kita bertindak benar maka di masa depan kita akan bernasib 
baik dan apabila bertindak salah, maka akan bernasib buruk. 
 Di sisi lain, dalam perspektif Timur, masa lalu berfungsi untuk memahami apa-apa 
yang sedang terjadi di saat ini. Baik dan buruknya di saat ini adalah akibat dari baik dan 
buruknya di masa lalu. Berkaitan dengan keburukan di saat ini kalau dalam kekinian kita 
tidak merubahnya, maka seperti telah disebutkan akan berakibat di masa depan. Apabila 
kita tidak memperbaiki diri, maka di masa depan keburukan itu niscaya akan berulang 
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kembali.  Dengan demikian, kekinian adalah akibat dari masa lalu sekaligus sebab bagi 
masa yang akan datang. Dalam perspektif ini, pembagian waktu menjadi lalu, sekarang, 
dan yang akan datang tidak lagi memiliki arti, selain cara bekerjanya pikiran. Kenyataan 
riilnya, waktu adalah satu, kekinian. Masa lalu bukan eksistensi, selain ingatan, dan masa 
depan selain harapan. Manusia bukan sang penakluk waktu, melainkan agen tarian Sang 
waktu. 

Tak bisa disangkal bahwa kedua perspektif di atas sama-sama mengakui bahwa 
waktu adalah sesuatu yang objektif, bukan hasil pikiran manusia. Karena objektif, manusia 
tidak bisa keluar dari hukum-hukum waktu. Namun,  setidaknya ada tiga perbedaan 
fundamental. Kenapa fundamental, sebab kedua perspektif itu sama-sama melibatkan 
pandangan dunia dan pemaknaan diri sebagai asumsi metafisisnya. 

Pertama, dalam perspektif modern, titik fokus kesadaran adalah masa depan, 
sedangkan dalam perspektif Timur titik fokusnya adalah kekinian. Kedua, dalam titik 
fokus masa depan, kesadaran berpijak pada imajinasi pikiran, sedangkan dalam titik 
fokus kekinian, kesadaran berangkat dari fakta aktual. Ketiga, dalam titik fokus masa 
depan, manusia sudah memiliki konsep diri, sedangkan dalam perspektif kekinian ia 
adalah kemungkinan murni. Karena bersifat fundamental, perbedaan ketiga karakteristik 
ini sudah dengan sendirinya akan memunculkan konsekuensi-konsenkuensi yang cukup 
signifikan tidak hanya terhadap nasib manusia sendiri, tapi juga terhadap kelangsungan 
makhluk hidup lain.  

Untuk membuktikan konsekuensi riil dari dua perspektif tersebut, kita dengan 
jujur bisa kembali kepada pengalaman. Dari persepktif waktu ala modern, kita secara 
nyata mengalami ketegangan psikologis. Ketika sedang berusaha mendapatkan sesuatu, 
hati kita seolah-olah sedang diburu-buru, dengan keyakinan kalau lambat pasti akan 
terlewat; kita menjadi pribadi-pribadi yang tak sabaran. Terlebih, apabila dalam proses itu 
ada pihak lain yang sama-sama sedang berusaha mendapatkan; kita merasa seolah-olah 
sedang dalam medan pertempuran. 

Ketika dihadapan pada berbagai kesulitan, hati kita dibayang-bayangi ketakutan 
akan kegagalan yang terkadang tak beralasan. Di akhir, ketika selesai mengerjakan lantas 
mendapatkan hasilnya, kita mudah terjatuh dalam kekecawaan, apabila hasilnya itu tidak 
sesuai harapan. Begitu juga, kita gampang terlena dalam kegembiraan, apabila hasilnya 
sebagaimana yang diinginkan. Di sisi lain, karena diri dalam perspektif modern adalah 
diri terumuskan, maka kita menjadi orang-orang yang sangat egois. 

Satu-satunya kesadaran dalam diri kita hanyalah kepentingan pribadi. Dalam kondisi 
ini, kita tidak akan mudah mengakui yang lain sebagaimana mengakui diri sendiri. Kita 
berat untuk menganggap yang lain sebagai subjek dengan eksistensinya sendiri yang kadang 
bertolak belakang dengan diri pribadi. Kalaupun menerima yang lain, kita cendrung 
memposisikannya sebagai saingan bahkan lawan. Di posisi ini, yang lain merupakan 
ancaman yang harus dikendalikan. Kalaupun mendapatkan tempat dalam diri, yang 
lain hanya akan diakui sejauh menjadi objek bagi pemenuhan kepentingan diri sendiri. 
Alhasil, kita pun menjadi pribadi-pribadi penuntut bukan pemberi. Homo homi lupus 
merupakan keimanan manusia modern.
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Cerita menjadi berbeda jika manusia dilihat dalam perspektif filsafat Timur. Dalam 
perspektif ini, manusia merumuskan dirinya tidak didasarkan pada diri prospektif hasil 
imajinasi pribadi yang tercipta karena berbagai benturan antar kejadian dalam satu ruang 
waktu tertentu. Manusia tidak hidup dalam proses mewujudkan diri prospektif, melainkan 
diri kemungkinan sebagai akibat dari tindakan pada saat menjalani kekinian. Ia adalah diri 
hasil dari sejumlah keputusan seseorang pada saat menghadapi dan menjalani berbegai 
kejadian. 

Secara umum, perspektif Timur mengajarkan bahwa hidup itu sendiri adalah 
sebuah drama dari scenario yang tak bernama. Manusia harus mampu menangkap dalam 
momen kekinian adegan-adegan apa saja yang sedang terjadi. Melalui berbagai kejadian, 
manusia tercerahkan dapat menyadari peran apa yang mestinya dimainkan. Perspektif  
Timur selalu menekankan agar setiap orang selalu mengerahkan perhatiannya pada setiap 
peristiwa yang terjadi di waktu kini. 

Meditasi adalah cara vital untuk dapat menangkap peran misterius ini. Membuka 
mata lebar-lebar untuk melihat setiap kejadian adalah syarat mutlak bagaimana seseorang 
dapat menangkap perbuatan apa yang seharusnya dilakukan. Kesadaran ini hanyalah 
mungkin tercapai apabila manusia sudah mampu membuang setiap citra diri yang melekat 
padanya yang merupakan wujud diri masa lalu. 

Dalam realitas kekinian, setiap orang dengan putusan dan tindakannya sedang 
merumuskan akan jadi seperti apa dirinya nanti. “Pengetahuan yang benar” membimbing 
manusia pada tindakan yang baik, dan tindakan yang baik di masa kini menjadi benih bagi 
wujud diri di masa depan. Dalam persepktif Timur, setiap orang apabila sudah menjalani 
kekiniannya secara penuh tidak perlu lagi berjuang untuk mewujudkan diri sempurna, 
sebab dirinya tak lain adalah manifestasi kesempurnaan itu sendiri.[]
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JURGEN Habermas sebagaimana ditafsirkan ulang oleh  
F. Budi Hardiman dalam bukunya Menuju Masyrakat  
Komunikatif (2009); menjelaskan bahwa tindakan 

komunikatif merupakan konsep-konsep dalam teori 
komunikasi. Habermas berpendapat bahwa sebuah 
pernyataan atau tindakan seseorang bersifat rasional sejauh 
alasannya dapat dijelaskan atau diakui secara intersubjektif. 
Penjelasan (Erklarung) dan pemberian alasan (Bergrudung) 
adalah ciri dasar dari klaim-klaim kesahihan yang bersifat 
rasional.1

Komunikasi bisa berjalan dalam suatu diskurus, 
peserta diskursus harus memahami personal yang lain atau 
memahami keseluruhan hasil diskursus. Jika tidak memahami 
mendalam, maka diskursus tidak akan berjalan sebagaimana 
mestinya. Karena akan memunculkan kepentingan personal 
yang berimbas pada putusan dalam sebuh diskursus. 
Komunikasi hal seperti ini banyk ditemukan dalam sebuah 
forum, namun kebanyakan pesertanya menerima begitu saja. 
Meskipun bertentang dengan dirinya. Di karenakan terjadi 
ada unsur kemanfaatan bagi sebuah forum yang bersifat jelas 
dan beralasan.

Namun tidak semua bentuk komunikasi memiliki ciri-
ciri tersebut. Secara umum kita bisa membedakan dua bentuk 
komunikasi: komunikasi “naïf” dan komunikasi “reflektif”. 
Di dalam praksis hidup sehari-hari kita menggunakan 
komunikasi naïf. Di dalam komunikasi macam ini kita 
tidak mempersoalkan secara khusus alasan-alasan maupun 
kejelasan-kejelasan dari pernyataan-pernyataan kita itu tidak 
kita persoalkan, melainkan kebenarannya kita andaikan 
begitu saja. Kita saling menukar informasi begitu saja. 

ETIKA DISKURSUS 
dan Tindakan Komunikatif: Jürgen Habermas 1

Jall Nifari
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Bentuk komunikasi naïf macam itu menandai tindakan komunikatif di dalam Labenswelt 
(Dunia kehidupan). Di dalam percakapan “naïf” sehari-hari ini pembicara dan pendengar 
menimba informasi ataupun pernyataan-pernyataan mereka begitu saja dari sumber-sumber 
Labenswelt mereka. Percakapan macam itu disebut Habermas tindakan komunikatif.2

Hal-hal yang kita andaikan kebenarannya begitu saja, percakapan kita tentang 
sesuatu yang menyentuh kepentingan orang lain, atau bahkan apa yang sudah disepakati 
bersama menjadi problematis. Terhadap hal-hal macam itu, lawan bicara kita tidak dapat 
menolak sama sekali pernyataan kita. Dengan kemampuan untuk ‘mengatakan tidak’ ini 
pemahaman rutin kita dalam arti tertentu terputus, dalam konsensus yang kita terima 
begitu saja mulai teganggu. Dalam hal ini kita mesti menafsirkan, menegaskan dan 
membenarkan  sesuatu. jadi, kita diminta mengeksplisitkan klaim-kliam kesahihan yang 
kita keluarkan yang dalam tindakan komunikatif di andaikan begitu saja.  Komunikasi 
sehari-hari  kita dimana kita begitu saja saling menukar  informasi sekarang kehilangan 
sifat  naifnya, karena petukaran informasi  kali ini di ganti dengan pemberian alasan dan 
penjelasan. Para peserta komunikasi tidak lagi dapat memakai begitu saja pernyataan-
pernyataan  yang sudah diterima bersama, karena komunikasi  sekarang telah menjadi 
reflektif dan menuntut alasan-alasan yang bersifat rasional.

Bahasa tidak hanya mencakup komunikasi antara subyek-subyek yang bertindak dan hidup 
bersama, melainkan disini juga berarti pengunaan simbol-simbol oleh individu yang menyendiri, 
yang diharapkan kepada alam dan yang memberi nama kepada benda-benda.3

 
Bentuk komunikasi macam itu dengan klaim-klaim kesahihan sebagai objek 

problematisasinya oleh Habermas disebut “ diskursus” (discourse). Di dalam diskursus 
sepenggal Lebenswelt kehilangan cirinya sebagai pengetahuan- latarbelakang ( 
Hintergrundwissen), karena, setelah dijadikan tema komunikasi, pengetahuan-latarbelakang 
ini berubah menjadi pengetahuan-latardepan (vondergrundwissen) yang bersifat ekplisit. 

Karena itu kita dapat membayangkan bahwa para peserta diskursus seakan-akan 
keluar dari Labenswelt mereka masing-masing untuk menyelesaikan secara rasional masalah-
masalah yang mereka ambil dari Labenswelt mereka.4 Forum-forum (Organizations) akan 
berjalan untuk mencapai titik pesetujuan yang terbuka dan harus mampu melepaskan 
diri dari kebenaran-kebenaran personal (Pasrticular) dan harus bisa mengarahkan diri 
pada sebuah kepentingan yang lebih luas (Universal). Seperti tindakan komunikatif pada 
umumnya diskursus memiliki tujuan untuk mencapai konsensus intersubjektif melalui 
percakapan-percakapan. Namun sementara konsensus pada tindakan komunikatif telah 
diterima sescara spontan dan dipakai oleh para peserta komunikasi tanpa pikr panjang 
lagi, para peserta diskursus kali ini harus menghasilkan konsensus lagi, tetapi pada taraf 
reflektif. 

Diskursus adalah bentuk refleksi (Reflexionsform) tindakan komunikatif. Maksudnya 
diskursus adalah kelanjutan tindakan komunikatif dengan memakai sarana lain yakni 
sarana argumentataif. Jika demikian, kita juga dapat mengatakan bahwa diskursus 
menandai bentuk komunikasi modern dimana orang tidak begitu saja menerima sesuatu 
dengan pemahaman-pemahaman yang berkembang lewat tradisi, melainkan pertama-
tama menguji hal itu dengan pertimbangan rasional. Dalam arti ini diskursus merupakan 
bentuk komunikasi yang bersifat kritis dan terbuka.5 
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Bila objek diskursus adalah klaim-klaim kesahihan yang terbuka terhadap kritik, 
diskurus dapat dibeda-bedakan menjadi macam-macam diskursus masing-masing menurut 
jenis klaim kesahihan. Habermas mencoba mengembangkan kemungkinan tersebut. Di 
dalam Theorie des Kommnukativen Handelens, diterjemahkan oleh F. Budi Hardiman, dia 
berbicara, misalnya, tidak hanya mengenai diskursus, melainkan juga menganai kritik. 
Keduanya termasuk konsep yang lebih luas: Argumentasi. 

Pembedaan ini berdasarkan pada pembedaan yang lebih mendasar lagi. Seperti 
yang akan segera kita lihat, pemebedaan itu menyangkut persoalan apakah sebuah klaim 
kesahihan dapat di universalkan (Univesalisierbar) atau terkait pada kontek tertentu 
(Kontextgebunden). Sementara pada diskursus klaim-klaim kesahihan yang kontroversial 
pada prinsipnya dapat di universalkan, klaim-klaim kesahihan yang bersifat evaluatif dan 
ekspresif dari kritik tetap terkait kontek tertentu. Di dalam karya-karyanya yang lebih 
lanjut Habermas tidak lagi berbicara tentang kritik.6

 Dalam karyanya di atas berarti memiliki keterikatan pada konteks tidak lagi 
merupakan ciri kritik melainkan ciri diskursus (politic-etic). Menarik mengamati pergeseran-
pergeseran macam pemikiran Habermas karena tampak bahwa dia terus mencocokan 
teori-teorinya dengan dinamika real perkembangan masyarakat dan teori-teori sosial. 
Yang tetap konsisten adalah pembedaan Habermas antara Diskursus Theoritis dan Diskurus 
Praktis. Semetara dalam diskurus teoritis orang mempersalahkan klaim kebenaran 
(Wahrheitsansprunch) pernyataan-pernyataan teoritis-empiris, dalam diskursus praktis orang 
mempersoalkan klaim ketetapan (Richtigkeitsansprunch) pernyataan-pernyataan normatif.

Langkah Menuju Etika Dikursus
Titik tolak gaya berpikir Jurgen Habermas sebagaimana di paparkan oleh F. Budi 
Hardiman, dapat dirumuskan bahwa Habermas dalam karyanya Faktizitat und Geltung, 
mencari pendasaran-akhir (letzbergrundung) moral ataupun rasio merupakan pijakan 
metafisis teori politik klasik, karena sebagaimana dikatakan berulang kali, kehidupan 
bersama kita secara politis dewasa ini ditandai oleh kemajemukan orientasi nilai dan 
kepentingan, maka tidak lagi dapat diartikulasikan melalui konsep metafisis tradisional, 
agama maupun ideologi-ideologi. Sebaliknya apa yang menarik perhatiannya adalah 
kenyataan bahwa di dalam masyarakat-masyarakat pasca-tradisional argumentasi tentang 
aturan-aturan politis bersama memainkan peran yang semakin penting, dan tidak ada 
sebuah pandangan pun yang dapat menjadi pijakan dasar bersama sebelum disepakati 
bersama secara bebas oleh semua pihak yang berkepentingan.7 Oleh karena itu Habermas 
mengarahkan perhatiannya kepada kondisi-kondisi komunikasi yang memungkinkan 
sebuah praksis pencapaian konsensus dapat dilakukan secara bebas dan Fair: sehingga 
dia mengembangkan teori diskursusnya.

Seperti dijelaskan oleh Habermas sendiri, teori diskursus bukanlah sebuah usaha 
baru untuk menilai masyrakat modern. Teori ini juga bukan teori sosial politis dari 
Aristoteles, Hegel atau Marx. Teori-teori klasik ini hendak mengarahkan sejarah umat 
manusia pada keseluruhan untuk mencapai tujuan tertentu dan beroperasi dengan 
grandnarative  yang hendak menata kehidupan umat manusia sebagai keseluruhan untuk 
bersama-sama menuju kesebuah tujuan tunggal. Sebaliknya teori diskursus sama sekali 
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tidak menawarkan tujuan apa pun yang harus dicapai oleh masyarakat modern. Segala 
bentuk teleologi yang mewarnai metafisika dan teori-teori politik klasik telah ditinggalkan. 
Yang ingin ditunjukan oleh teori diskursus bukan tujuan masyrakat, melainkan hanya 
cara atau prosedur untuk mencapai tujuan itu. Tujuan itu sendiri pada gilirannya harus 
disepakati bersama menurut sebuah prosedur komuniksi yang tepat. Teori ini sangat 
menekankan keharusan praksis komunikasi yang sudah terdapat di dalam masyarkat 
modern sendiri dan berusaha meradikalkan praksis komunikasi tersebut. 

Alih-alih menawarkan ajaran teleologis tertentu, teori diskursus menawarkan sebuah 
radikalisasi prosedur komunikasi politis untuk mencapai konsesus dasar (Grundkonsens) 
yang memperkokoh integritas masyarakat dan Negara: teoritis, praktis dan universalisme. 
Sehingga dapat terjadi hubungan timbal balik secara setara di dalam komunikasi-
komunikasi diskursif mengenai kehidupan bersama secara politis yang dikehendaki di 
dalam sebuah masyarakat modern.

Diskursus Teoritis
Sejak awal perkembangannya, pengetahuan ilmiah mengenai gejala alam dirumuskan 
baik dalam struktur logis teori ilmiah maupun dalam prosedur untuk memperoleh 
teori ilmiah itu. Misalnya, kita melihat bahwa Imanuel Kant sangat memperhatikan 
prosedur metodologis itu dari segi epistemologinya. Tetapi kemudian positivisme malah 
memutlakannya sehingga teori yang dihasilkannya menjadi kebal terhadap hubungan 
intersubjektif. Maksudnya, teori ilmiah itu diyakini terlepas dari kehidupan sosial 
manusia.8

Diantara pemahaman-diri ilmu-ilmu yang postivistis dan ontologi lama memang ada suatu 
hubungan. Ilmu empiris-analitis mengembangkan teori-teori mereka di dalam suatu pemahaman 
diri, yang dengan mudah melahirkan suatu kontinuitas dengan tahap-tahap awal pemikiran 
filsafat.9

Dalam filsafat ilmu pengetahuan hingga saat itu, yang menjadi logis tidaknya susunan 
proposisi dari suatu teori, karena yang penting adalah bahwa teori tersebut sesuai dengan 
fakta. Tetapi yang diselidiki adalah hasil dari suatu proses penelitian. Prosese penelitian 
itu sendiri luput dari refleksi. Akibatnya, teori hasil dari suatu proses dipisahkan dari asal 
usulnya. Padahal justru dalam proses penelitian itulah tampak kaitan antara pengetahuan 
yang diperoleh dengan tindakan.10

Dalam logika penelitian tidak memandang kenyataan sebagai sesuatu yang konstitusi 
oleh kesadaran trasendental. Jika kenyataan dipahami sebegai penafsiran yang benar dari 
kelompok para peneliti, maka kenyataan itu dikonstitusikan oleh proses penyimpulan dan 
penafsiran yang mereka lakukan. Konstitusi kenyataan lewat proses penelitian yang empiris 
itu adalah hasil sintesis dalam pengertian materialisme Marx, yaitu sintesis melalui kerja. 
Perlu diingat kembali, sitesis melalui kerja dimungkinkan bukan oleh kategori pengetahuan 
dalam akal budi, melainkan oleh kategori tindakan instrumental. Telah Nampak jelas 
bahwa perbedaan antara pengetahuan dan tindakan, antara teori dan proses penelitian, 
antara kebenaran dan proses belajar.

Salahsatu dasar yang mungkin dipakai dalam memahami pedekatan diskursus 
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teoritis adalah stuktur teori yang dipakai dalam formalisasi teori. Pendekatan semacam 
itu mungkin telah mencakup kategori seperti suatu perspektif aksiomatik, perspektif 
peraturan, dan perspektif grafis. Atas dasar hubungan yang ada dari fenomena komunikatif 
sebagai yang dicerminkan oleh penghampiran teoritis yang bebas-isi, yang kemudian 
diterapkan pada komunikasi. Kategori semacam itu mungkin mencakup sibernetika, 
fungsionalisme struktural, ataupun teori sistem umum.11

Informasi-informasi dari ilmu-ilmu pengetahuan yang sifatnya empiris semata-mata hanya dapat 
memasuki lingkungan hidup sosial melaui penerapan teknisnya, sebagai pengetahuan teknologis; 
informasi-informasi itu digunakan untuk memperluas kemampuan pengetahuan komunikasi.12

Dari sudut pandang diskursus teoritis bahwa komunikasi itu sendiri adalah sebuah 
usaha untuk menunjukan keteraturan dan kesamaan dari aliran pengkajian ilmiah yang 
secara aktual dijalankan dalam studi komunikasi manusia. Sebagai konsekuensinya, 
landasan yang dipakai dalam mengorganisasikan diskursus teoritis sebagai salah satu 
jalan untuk memahami etika diskursus lebih bersifat epistemologis dari pada bersifat 
sintaksis. Karena dimulai dengan sautu tinjauan global pada komunikasi dan kemudian 
bekerja secara mundur ke belakang dari sudut tinjauan itu untuk memungkinkan bagi 
suatu karakterisasi filosfis-teoritis dalam hal komunikasi.[] (to be continued...)

Catatan:
1 Dalam buku yang ditebitkan oleh Kanisius; Yogyakarta mengalami pencetakan ulang beberapa kali dari 

1993 hingga 2009. Buku tersebut banyak dimanfaatkan lebih mendalam mengenai teori sosial, teori 
modernisasi, dan teori komunikasi sosial.

2 F. Budi Hardiman, Demokrasi Delibaratif (menimbang ‘Negara Hukum’ dan ‘Ruang Publik’ dalam teori Diskursus 
Jurgen Habermas), Yogyakarta: Kanisius, 2009. Hal 40.

3 Jurgen Habermas, Tecnik und Wissenschaft als Ideologi, terj: Hasan Basari. Jakarta: LP3S, 1990. Hal. 18.
4 F. Budi Hardiman, Demokrasi Delibaratif (menimbang ‘Negara Hukum’ dan ‘Ruang Publik’ dalam teori Diskursus 

Jurgen Habermas), Yogyakarta: Kanisius, 2009. Hal 42.
5 Ibid., hal. 43.
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7 Bur Rasuanto, Keadilan Sosial (Pandangan Deontologist Rawl Dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern), 

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005. Hal. 35
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10 Ibid., hal 145.
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I
Sebuah peti wiski menyelundupkan kesatria Spanyol
(beberapa orang mengatakan namanya Quixada,
atau Quesada, beberapa menyebutnya Quixana)
beserta kuda ringkih dan biografi Amadis de Gaul
di dalam kepalanya yang tertutup helm
dengan penutup mata terbuat dari kardus.
 
Inkuisisi tak menyadari muslihat ini dan menganggap
peti-peti anggur itu hanya semata masalah klise:
penjelmaan darah Kristus dalam liturgi atau sesuatu
yang ditenggak petani-petani miskin di kedai kumuh.
 
Gereja tak mengetahui bahwa kesatria La Mancha
yang kepalanya sedikit gegar oleh kitir kincir
telah menusukkan tombaknya, tepat ke jantung
semantik Perjanjian Baru.
 
II
Lolongan ladam yang humoris itu terus bergentayangan;
menciptakan sebuah dusun bernama Macondo,
dusun dengan dua puluh rumah bata merah mentah,
terhimpun di tepi sungai, di mana rombongan Gipsi
tiap tahun datang dan mendirikan tenda-tenda
pasar malam berkanopi, membawa sebongkah es batu,
penangkal petir, dan dengan senyum seorang
pengkhotbah mereka selalu berkata:
“Lo real maravilloso. Amén.”
 

FRAGMEN-FRAGMEN QUIXOTIC
Lutfi Mardiansyah
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III
Derap yang menggiling debu senyap tanah Selatan itu
bernama Hernán Cortéz. Tetapi orang-orang dusun
menyambut ancaman pedang dengan kelegaan hati
seorang Kristen yang mendapati Mesiah di akhir zaman.
 
Penakluk itu mendengar seorang tua yang dikenalinya
—Raja Montezuma—berseru: “Puji Tuhan!
Telah kembali Quetzalcóatl, dewa kami yang terusir,
untuk memberkati lagi kampung ini!”
 
IV 
“Bukan! Namanya bukan Robinson Crusoe,
seseorang yang terdampar di pulau kecil
Karibia ini!” conquistador itu menggugat.
 
Kemudian bunyi gemeletak pelepah kelapa
yang terbakar api unggun, sebelum laut
menjadi gelap, dan debur makin menegas.
 
Tak ada Daniel Defoe.
 
Hanya seorang lelaki bernama Pedro Serrano
yang berhari-hari mengganjal perutnya
dengan kepiting dan tiram yang ia panggang
setengah matang di atas suluh pelepah.
 
V
“Kepada para bajingan, aku mempunyai nasihat penting!”
seru serdadu miskin itu di meja judi. “Kalian boleh
menghabiskan uang kalian dalam sebuah permainan dadu,
tetapi hindari mabuk! Jangan sampai kalian kehilangan
sesuatu—hartamu—tanpa sempat bersedih untuk hal itu
karena kelewat teler.
 
Kesedihan yang baik adalah yang tepat waktu.”
 
Seseorang di antara para pendengar ini meraba
sesuatu di balik mantelnya yang telah aus—
sebongkah tembok emas dari Kuil Matahari di Cuzco,



VERSTEHN 18: RESURRECTION | 23

V E R S T E H N  C O M M U N I T Y  2 0 1 5

rampasan perang, walaupun ia bukan serdadu.
 
“Manso de Leguisamo itu orang bijak! Kalian tahu
Mahatma Gandhi? Nah, ia seperti orang itu!”
ia tertawa. “Ayo, sekarang kita judi lagi!”
 
VI 
Kau akan melihat, ketika lonceng-lonceng
bergema di pagi buta hari Minggu,
dalam bayangan katedral, malaikat-malaikat
tidak turun dari langit. Mereka muncul
dari dalam tong sampah.
 
Mereka diam semalaman di dalam situ,
memberkati remah roti, keju berjamur,
serta sisa anggur.
 
Misa digelar sepanjang Plaza de Armas,
tabernakel adalah trotoar.
Orang Indian Guatemala adalah Yesus
yang tidur tanpa bantal.
 
VII 
Mereka yang tak percaya bahwa bumi ditopang seorang tua
bernama Atlas dan ia sendiri berdiri di atas tempurung
seekor kura-kura dan kura-kura ini berdiri di atas tempurung
kura-kura yang lain dan kura-kura yang lain ini berdiri
di atas tempurung kura-kura yang lain lagi ...
adalah mereka yang tak pernah rela menerima bahwa
 
dunia adalah dongeng.
 
Di antara mereka ada yang berkeras menyangkal, berdalil,
sebagian lainnya diam, tahu bahwa mereka tak bisa
berbuat apa-apa untuk mengubah kenyataan. Tapi, apa
sebenarnya kenyataan itu?
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VIII
Setelah menulis sebuah kalimat panjang, seorang lelaki
tergopoh-gopoh meletakkan gitar di pangkuannya,
seraya membelokkan gelombang Laut Merah Marun,
mendamparkan kapal Odysseus ke Dublin.
 
Seorang anak muda—barangkali namanya Leopold Bloom—
menyambutnya, memberinya sepotong mantel musim dingin,
seraya membacakan sebuah puisi:
 
Oh, tubuh yang menyerap garam!
Tubuh yang menyerap gelombang laut
Dan luka-luka Troya! Tak ada lagi
Debur, atau suara Itacha yang lembut
Memanggilmu, memanggilmu
Pulang ke ujung epik yang retak 
 
Homer! Homer! Homer! 
 
Lelaki itu, dengan kenangan asin di sekujur tubuhnya,
tiba-tiba merasa sedih. Tapi masih ia dengar lanjutan
puisi yang dibacakan oleh kawan Dublin-nya:
 
Pulau-pulau itu, Odysseus
Ombak dan gundik itu
Tetap ada di dalam dirimu
Suara-suara itu 
 
 
2014
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tiannanmen berembun di pagi yang sunyi
siangnya segerombol mahasiswa menyemut 
di lapangan yang terkenal sejak dinasti Qing itu
hiruk-pikuk mahasiswa, aktifis , buruh menuntut 
dan berteriak: berangus korupsi !
50 tahun pemerintahan komunis china
tak memberikan kemajuan pada kemanusiaan
kekejaman, penjara dan pembungkaman tetap melukis
langit negeri rakyat tiongkok 
dengan warna buram dan hitam
protes mahasiswa, aktifis dan buruh menciptakan konflik 
di jalanan kota beijing
sejumlah pemrotes dan polisi terluka
itulah konfrontasi antara mahasiswa dan polisi pertama
dalam kekuasaan tangan besi Deng Xiaoping
tangan besi yang berlumur darah 
seorang perempuan tua di lapangan tiannanmen berbisik 
kepadaku: 
“Deng, kau tersangkut tragedi pembantaian ribuan 
manusia
ingat itu!”
kemudian perempuan tua itu ngeloyor pergi
meninggalkan keramaian di lapangan tiannanmen 

Jakarta, 5 September 2014

BARA PEMBERONTAKAN
TIANANMEN 1989

Juftazani*

*)Juftazani, Lahir di pekanbaru 11 November 1960. Beraktifitas sebagai wartawan, editor dan penyiar. Juftazani 
tinggal di tangerang. Banten.[]
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tatkala malam dikoyak suara hujan
angin pun berebut masuk ke perut
kau telanjang bergaya rose di sofa

telah lama daun lukis payudaramu
di warna bunganya, di buah-buah
dari hijau kekuning-kuningan, dan

tatkala malam ditusuk jarum hujan
hitamnya terjahit di badanku. dan
dinginnya berkancing di matamu

2013

MALAM DAN HUJAN
Windu Mandela*

*)Windu Mandela; puisinya terangkum dalam beberapa antologi bersama, dan Peniti adalah antologi 
tunggalnya. Karyanya yang lain pernah dimuat di beberapa surat kabar, dan sempat menjadi redaktur 
sastra di harian lokal Sumedang. Sekarang ia sedang menempuh studi lanjut di sekolah Pascasarjana 
Universitas Pendidikan Indonesia.[]



VERSTEHN 18: RESURRECTION | 27

V E R S T E H N  C O M M U N I T Y  2 0 1 5

HIDUP itu masalah, tapi masalah bukanlah hidup.  
Kita manusia, makhluk hasil dari buah karya Tuhan  
yang paling sempurna, yang diberi kelebihan akal dan 

pikiran, malah dikarenakan kesempurnanya Tuhan sendiri 
menjadikan atau mengangkat manusia sebagai khalifah di 
muka bumi ini. Tapi apa kenyataannya? Adakalanya atau 
sebagian dari kita manusia masih menganggap diri kita ini 
lemah dan tidak mampu untuk menaklukan hidup dan 
kehidupan yang dijalani.

Pantas saja jika Albert Camus dalam salah satu karyanya 
menceritkan tentang absurditas, atau dalam perspektif 
Nietzsczhe tentang nihilsme,  karena pada kenyataannya 
memang ada sebagian dari manusia yang hanya karena 
berhadapan dengan satu masalah, menganggap dunia ini 
hampa, tidak berarti, dan berwarna. Kenapa tidak mencari 
jalan keluar agar bisa memecahkan masalah, tapi malah lari 
dari masalah, padahal lari atau mencari pelarian dari masalah 
bukan memecahkan masalah dan malah menambah masalah 
yang baru.

Menurut Bapak Ahmad Gibson Al-Bustomi, dosen 
filsafat UIN SGD Bandung (ayah angkat penulis); hidup 
itu berteman dengan masalah. Hidup itu fana tidak ada 
ketenangan dalam hidup karena hidup itu masalah, akan 
tetapi disadari atau tidak kita bisa dan jauh lebih mengerti 
tentang hidup karena masalah itu. 

Dan dalam salah satu ayat Al-Qur’an menerangkan 
tentang “tidak terkecuali kuciptakan jin dan manusia hanya 
untuk beribadah kepadaku” dari kutipan ayat tersebut sudah 
jelas bahwa kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada 
Nya. Dari masalah yang datang itu sarana untuk beribadah 

ABSURD DAN MASALAH HIDUP
Didi
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dan menambah amal “contoh ketika harga BBM naik tingkatkan usaha”. Ketika BBM 
naik itu adalah masalah, tingkatkan usaha itu ibadahnya, karena ibadah yang paling besar 
menafkahi anak dan keluarga (bagian ini mencatut dari kata-kata Bpk Asep Sunandar 
Sunarya dalang Wayang Golek, dalam sebuah lakonnya).

Jadi, masalah sebenarnya tergantung dari perspektif atau cara pandang kita terhadap 
masalah yang datang, kita mau lari dari masalah atau memecahkan masalah?, Keluar dari 
masalah atau bunuh diri ke dalam masalah? Semua sepenuhnya dikembalikan kepada 
kita.

Jadi pada dasarnya tidak usah takut apalagi nyirnyir dalam menghadapi hidup 
dan kehidupan ketika dihadapkan dengan masalah yang datang pada diri kita, karena 
semuanya hanya batu loncatan dari masalah yang akan datang di kemudian hari selama 
kita masih hidup di alam marcapada. Malah, kita jauh harus ikhlas menerima kenyataan 
yang ada di depan kita, agar kita lebih tenang dalam mengatasi masalah yang datang, kita 
akan jauh lebih bijak dalam menjalani ke absurd-an dunia ini.

Ketika kita di hadapkan dengan masalah itu diibaratkan, kita sedang menempuh 
ujian di salah satu instansi atau lembaga pendidikan, jika kita lulus, kita dapat nilai atau 
penghargaan yang mungkin ada manfaatnya di kemudian hari. Sama halnya dengan 
masalah, jika kalau kita bisa keluar dari masalah yang dihadapi  kita akan dapat hasil 
dari atau hikmah dari masalah yang di hadapi, yang mungkin di kemudian hari bisa 
bermanfaat atau setidaknya kita tidak akan terjatuh dengan masalah yang sama untuk 
kedua kalinya.  

Karena setelah kita lulus dari masalah itu, kita akan lebih berhati-hati jika ketemu 
dengan masalah yang sama atau hampir mirip dengan masalah yang pernah kita hadapi, 
dan kita tidak akan takut dengan masalah itu karena kita sudah tahu cara atau jalan 
keluarnya. Pada akhirnya menurut penulis bahwa absrud itu sebenarnya bukan segalanya 
dalam dunia ini, hanya sebagai jeda seperti halnya pengertian tentang nihilsme hanya 
untuk berhenti beberapa saat untuk menyiapkan atau mengeluarkan kemampuan yang 
ada dalam diri kita selaku manusia yang diberi keunggulan lebih dari makhluk ciptaan 
Tuhan yang lainnya.

Jadi pada dasaranya hidup ialah sesuatu yang hak untuk kita, dan selama kita 
hidup dalam kehidupan, kita selaku manusia yang pada dasarnya punya tugas dari sang 
Khalik sebagai khalifah untuk kehidupan ini. Tidak ada khalifah yang tanpa tugas. Akan 
tetapi kita jangan lupa setiap tugas yang diberikan akan berbuahkan sesuatu yang indah 
yang akan kita bisa raih kalau semuanya tugas yang diwajibkan terpenuhi. Maka dari itu 
seharusnya berbahagialah manusia yang hidupnya selalu meminta pertolongan sang Khalik 
seperti yang tersirat dalam kitabnya (Al-Qur’an).

Dalam kitab Al-Qur’anlah kita akan bisa menjawab apa yang terjadi dengan alam 
kehidupan karena kitab Al-Qur’an sebagai kalamuallah umul-kitab. Yang senantiasa siap 
untuk siapa saja yang menerangkan tentang alam kehidupan ini. Nabi kita sendiri, kanjeng 
Nabi Muhammad, SAW. pada detik-detik meninggalkan dunia ini hanya berpesan 2 hal 
yang menjadi warisan beliau; yaitu Sunnahnya (hadits) dan kalamuallah (kitab).

Akhir dari tulisan ini ialah mengingatkan lagi kalau saja lupa bahwa kita hidup di 
dunia punya tugas, pertama menjadi darma atau laku untuk menjalankan ibadah kepada 
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Allah, SWT. Keduanya, saling tolong menolong dalam hidup karena pada dasarnya ketika 
kita menolong masalah orang lain, masalah kita sendiri akan hilang dari kita: dengan 
kata lain hablumminanas. Ketiga kita kembali pada Sunnah Nabi dan Al-Qur’an sebagai 
kalamuallah yang asali. Andai saja kita dapat lakukan semuanya, kita pasti akan sadar 
sesadarnya akan posisi kita di alam marcapada ini (realitas). 

Seperti yang terkandung dalam pupuh sunda : (“eling-eling mangka eling, rumingkang 
di bumi alam, darma wawayangan bae, raga taya pangawasa.” | “nafsu numatak kaduhung, 
badan anu katempuhan”).  Karenanya masalahlah yang akan membawa kita menju surga-
Nya. Maka dari itu berbahagialah dengan masalah. Hidup tanpa masalah bagaikan sayur 
tanpa garam. Dengan masalah, kita dituntut untuk menjadi dewasa dan mengerti akan 
sesuatu hal yang baru.[]

Semacam bacaan:
1. Diskusi tentang “Hidup dan Masalah” bersama (Ahmad Gibson Al-Bustami, M. Ag):
2. Buku: Albert Camus “Mite Sisifus Pergulatan Dengan Absurditas”, Gramedia: Jakarta, 1999.
3. Diambil dari cerita wayang ketika dialog semar dan anak-anaknya (Dalang Bapak Asep Sundar 

Sunarya).
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Banyak yang cinta damai
Tapi perang semakin ramai

Bingung, bingung ku memikirkannya
(Nasida Ria)

ITULAH salah satu lirik lagu yang dilantunkan grup  
kasidah modern, Nasida Ria. Tidak salah jika lagu ini  
popular pada pertengahan tahun 1970 sampai 1990-

an. Nasida Ria, grup yang diasuh oleh Haji Mudrikah 
Zain beranggotakan sembilan perempuan; Mudrikah Zain, 
Mutoharoh, Rien Jamain, Umi Kholifah, Musyarofah, 
Nunung, Alfiyah, Kudriyah dan Nur Ain, sebagai musik 
religi Islami grup itu tidak asing bagi kita, bahkan banyak 
orang menyanyikan lagu ini untuk menyindir manusia yang 
berwajah ganda; sisi lain cinta damai, sisi lainnya perang 
semakin ditabuh.

Seperti dicatat dalam Musik dalam Peradaban, “Seiring 
perkembangan musik di tanah air, kasidah rebana terus 
berbenah karena menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. 
Pada pertengahan tahun 80-an, muncul kasidah dengan warna 
dangdut oleh kelompok musik Nasida Ria dari Semarang. 
Lirik dan warna musik yang berkembang mendapatkan 
sambutan luas dari masyarakat Muslim Indonesia. Bahkan, 
salah satu lagunya yang berjudul “Perdamaian” dipopulerkan 
kembali oleh grup Gigi.” (Republika, 2011).

Dari itu pula menurut saya ada hal menarik. 
Setidaknya, dalam liriknya mengandung sindiran untuk 
ironis perdamaian. Lihatlah, lirik yang dikutip di awal tulisan 
ini: banyak orang yang cinta damai, tapi perang semakin 

IRONI PERDAMAIAN
Pungkit Wijaya*
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ramai: sumber konflik yang terus diciptakan. Wajah ganda perdamaian dalam medan 
kebudayaan kita. Ada yang diam-diam ditumbuhkan sebagai naluri dasar manusiawi: 
berdamai sekaligus penciptaan hasrat untuk berperang semakin digalakan. Selanjutnya, 
susunan liriknya meneruskan bahwa, “wahai kau anak manusia ingin aman dan sentosa, 
tapi kau buat senjata, biaya berjuta-juta; banyak gedung kau dirikan, kemudian kau 
hancurkan.”

Bolehlah kita membaca bahwa si pencipta lirik ini sangat sadar sekali urusan 
rima dalam kata. Namun, kentara sekali ia paham betul pesan yang ingin disampaikan: 
Perdamaian yang paradoks. Pada sisi lain, kebudayaan bergerak ke arah (cinta) perdamaian, 
sisi lainnya penciptaan senjata dengan biaya berjuta-juta, pembangunan dan penghacuran 
gedung hanya semacam lintasan peristiwa yang tak memberi makna? Ya, ini memperlihatkan 
sikap dan persepsi manusia terhadap perdamaian.

Sementara itu, kebingungan terus dialami berulangkali. Tentu saja kebingungan 
dalam ironi harus kita biarkan saja. Mengingat, ia memberi ruang untuk berpikir sekaligus 
memberi daya dobrak untuk menemukan sesuatu yang lain.

Terkait dengan itu, hari ini kita melihat banyak sekali realitas yang ironi, misalnya 
ketika menyaksikan pendidikan toleransi (tasamuh) terus digalakan untuk anak-anak, 
sementara beberapa ormas, politikus, terus menampilkan diri sebagai sekumpulan orang 
yang tidak toleran. Selain itu pula, para pemimpin kita yang bertarung opini dan tidak 
mengajarkan sikap legawa? Multikulturalisme, Bhineka Tunggal Ika hanya slogan yang 
terus digaungkan tanpa perbuatan (action).

Apabila Nasida Ria menyindir sikap perdamaian dengan produk kebudayaan 
yang diciptakan, maka ironi yang muncul dewasa ini sikap dari kita yang tidak konsisten 
untuk mengupayakan perdamaian; berbicara konsep tanpa perilaku dan kita senang sekali 
membasmi orang berbeda dengan kita. Perbedaan yang tak berwujud pada perdamaian.

Peace building Johan Galtung, dalam sosilogi konflik, menawarkan tiga model yang 
saling terkait untuk terciptanya perdamaian; peace keeping (menjaga perdamaian), peace 
building (pembangunan perdamaian), dan peace making (menciptakan perdamaian).

Ini pula yang saya ingin kaitkan dengan simbol pacantel. Pacantel adalah daya 
kearifan lokal (Sunda) yang dapat jadi inspirasi dari wujud saling memaafkan. Di Bandung, 
misalnya gerakan Republik Pacantel digagas oleh Budi Dalton yang mengkampanyekan 
paradigma perdamaian.

Dengan itu, mengingatkan saya kepada imaji kolektif permainan kanak-kanak. 
Dalam permainan kanak-kanak, pertikaian tak dapat dihindarkan, namun setelah itu 
terjadi teman-teman sepermainan menyarankan untuk segera pacantel. Segeralah setelah 
pacantel pertikaian (gelut) terpupus bahkan kita bisa menangis satu sama lain: kediktatoran 
diri lebur dengan mengaitkan jari kelingking.

Namun, pertanyaan saya kenapa pacantel disimbolkan dengan mengaitkan jari 
kelingking kita? Untuk membandingkan itu, biasanya, penyimbolaan ketidaksukaan 
memakai jari tengah dan kepalan tangan. Inilah yang membuat kearifan lokal (local wisdom) 
menjadi puser atau pusat dan inti dari kehidupan kita. Mengingat pacantel itu erat kaitannya 
dengan perdamaian sekaligus mengandung sesuatu yang alami; mengaitkan diri. Tidak 
berlebihan apabila pacantel menjadi modal budaya sekaligus moment interaksi simbolis 
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untuk melandasi paradigma perdamaian (peace bulinding).
Dengan demikian pacantel dapat memupus dendam sebagai daya kearifan lokal yang 

memberi daya imajinasi ke arah perdamaian; mengakui bahwa diri bersalah, lantas tidak 
ada gunanya untuk mencari musuh, toh karena perbedaan tidak bisa kita hindarkan dari 
muka bumi ini. Adapun, simbol perdamaian, persahabatan dan anti kekerasan biasanya 
dengan jabat tangan: sasalaman.

Dalam tafsir saya, sasalaman bermakna luas ke arah silaturahmi dan mendekatkan 
diri agar saling mengenal saja, tapi berbeda dengan pacantel. Menurut saya, inilah 
perbedaan dari pacantel dan sasalaman sebagai daya kearifan lokal. Pacantel mengandung 
keinsafan diri dan kesadaran alami bahwa kita harus mengaitkan diri satu dengan lainnya 
dan pertikaian hanya nafsu belaka. Dengan kata lain, pacantel adalah simbol mata rantai 
kemanusiaan sekaligus peace building.

Oleh karena itu, wajah ganda perdamaian baik yang bersifat apa pun dapat kita 
siasati dengan pacantel. Sebab, paradoks akan tetap hadir menyertai damai itu, ya, 
setidaknya di tengah kebingungan itu pacantel dapat menyegarkan persaudaraan kita 
sebagai manusia.[]

*)Pungkit Wijaya; adalah alumnus Bahasa dan Sastra Inggris di UIN SGD Bandung. Esainya sering 
muncul di beberapa surat kabar Nasional dan Provinsi. Sekarang ia melanjutkan sekolah di Religious 
Studies, Program Pascasarjana UIN Bandung.[]
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WUJUD penyelamat dari Yang Mutlak adalah  
Kebenaran atau Kehadiran.” Begitu Syeikh Isa  
(Frithjof Schuon) memulai bukunya yang berjudul 

Islam and The Parennial Philosophy. Syeikh Isa menerangkan 
bahwa antagonisme antara Kristiani dan muslim selama 
ini, disebabkan oleh perbedaan konsepsi tentang Sang 
Penyelamat. Ia menerangkan bahwa Sang Penyelamat itu, 
dalam keterkaitannya dengan kesadaran manusia (Human 
Consciousness) dipandang dalam dua hal; The Truth and The 
Present. Di dalam dua hal inilah seluruh sifat ganda dari 
theophany terhimpun.

Kebenaran dan kehadiran tidak pernah masing-masing 
berdiri sendiri; seperti halnya Kristus pada hakikatnya 
adalah perwujudan dari “Kehadiran” Ilahi, tetapi juga 
“Kebenaran” itu sendiri. Inilah mengapa Ia berkata, “Akulah 
Jalan, Kebenaran, dan Kehidupan.” Dalam ajaran Kristen, 
unsur kehadiran menyerap unsur kebenaran. Dengan kata 
lain, unsur kebenaran menyatu dengan unsur kehadiran; 
kebenaran Kristen mengatakan bahwa kristus adalah Tuhan. 
Dari sinilah konsepsi trinitas muncul, dan doktrin trinitas 
ini tidak mungkin dapat dijelaskan bila titik tolak yang 
digunakan adalah kebenaran.

Islam mengatakan bahwa kebenaran yang mutlak itu 
lah yang menyelamatkan. Maka dengan ini, terdapat implikasi 
bagi kehendak bebas (freewill). Lingkaran eksoteris dari hal 
ini berakhir pada eksklusifitas unsur kebenaran; bahwa 
hanya kebenaran sajalah yang menyelamatkan. Sedang dalam 
doktrin trinitas, batasan eksoteriknya adalah bahwa hanya 
satu kehadiran tertentu sajalah yang menyelamatkan, dan 
bahwa kebenaran tidak menyelamatkan.

THE TRUTH AND THE PRESENT:
Sebuah Kajian Deduktif*

Muhammad Bambang**
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Jika dalam ajaran Islam dikatakan bahwa hanya kebenaran mutlak yang 
menyelamatkan, maka seluruh konsekuensi dari hal ini harus diambil, dan diterima 
secara keseluruhan; kehendak, emosi, dan intelegensi. Sedang dalam ajaran Kristen, 
yakni kehadiran, maka seseorang harus masuk ke dalam wadah kehadiran tersebut. Sebab 
kehadiran ini adalah kehadiran kasih Ilahi. Mengikuti sakramen, dan dengan pengorbanan 
adalah cara memasuki wadah itu. Dimulai dengan mengasihi, kemudian mengetahui, dan 
mengetahui akibat dari kasih Ilahi. Sedang dalam Islam orang harus memulai dengan 
mengetahui,  menginginkan, dan akhirnya mengetahui sebagai akibat dari pengetahuan 
tentang Tuhan.

Secara apriori, kebenaran Kristen mengatakan bahwa Kristus adalah Tuhan, dan 
bahwa hanya Kristus sajalah Tuhan. Namun secara aposteriori, pemahaman Kristen ini 
sejalan dengan rantai wujud yang pernah dibangun Al-Kindi dan Al-Farabi; jika Kristus 
adalah perwujudan dari Tuhan, maka bisa dipahami bahwa perwujudan dari yang 
mutlak identik dengan yang mutlak. Ini berarti bahwa perwujudan itu (Sang Kristus) 
bersifat transenden dan selalu Ada, karena kristus berada di atas kita, dan selalu Ada; 
Ia lah hati yang sekaligus berupa akal dan kasih. Memasuki Kristus berarti memasuki 
hati. Kristus adalah hati dari makrokosmos, sebagaimana akal merupakan Kristus dari 
mikrokosmos. “Tuhan menjadi manusia, sehingga manusia dapat menjadi Tuhan. Diri 
menjadi Hati, sehingga hati dapat menjadi Diri. Ini lah mengapa kerajaan surga ada di 
dalam dirimu.”

Dalam Irfan (ma’rifah), di sinilah Kristen dan Islam bertemu. Hati adalah Al-Qur’an 
yang imanen, atau Nabi yang Imanen. Dapat dipahami bahwa unsur kehadiran dalam 
Islam diwakili oleh Al-Qur’an di satu pihak, dan di lain pihak oleh Nabi. Jika seorang 
Muslim memberi nilai sepenuhnya pada unsur kehadiran ini, maka implikasinya adalah 
menjadi identik secara sakramen dan ekaristi dengan Al-Qur’an, dan juga dengan Nabi, 
yang jalan untuk memasuki “Cetakan Muhammad” adalah dengan memasuki norma 
primordial, yakni Fithrah. Tepatnya, menjadi identik dengan Nabi berarti mengikuti 
sunnah Nabi.

Pada akhirnya, Al-Qur’an merupakan kebenaran dan kehadiran sekaligus. Ia 
kebenaran karena doktrinnya yang mengajarkan bahwa hanya satu Yang Mutlak, Ia 
merupakan kehadiran karena sifat theopany atau sakramentalnya yang merupakan asal-
usul Dzikr (inti doa).

Antagonisme kebenaran dan kehadiran tidak hanya dapat dilihat pada Kristen-
Islam, tapi juga dalam Islam sendiri. Dalam hal ini, Sunni mewakili kebenaran, dan 
Syi’ah mewakili kehadiran. Dalam sengketa tanah Fadak, Sunni diwakili oleh Abu Bakr 
As-Shiddiq, dan Syi’ah diwakili oleh Fathimah dan Ali. Dalam sengketa itu, Fathimah 
menuntut kepemilikannya atas tanah Fadak, dengan dasar kehadiran Nabi, sedang Abu 
Bakr menyangkalnya dengan dasar kebenaran Islam. Lebih lanjut, di sinilah penjelasan 
dari pertanyaan mengapa Syi’ah memiliki keyakinan bahwa seorang pengganti Rasul harus 
Ma’shum seperti Rasul. Penekanan pada unsur kehadiran, mengimplikasikan hal ini; bahwa 
Rasul adalah kehadiran dari Yang Mutlak, dan bahwa para Imam adalah kehadiran dari 
Rasul. Rantai kerasulan tidak boleh berakhir sebagaimana jembatan antara Tuhan dan 
manusia harus tetap hidup melalui risalah. Dan Risalah (Baik Al-Qur’an atau para Imam) 
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harus identik dengan Sang Utusan.
Dalam ajaran sufi, baik Abu Bakr atau Ali adalah dua orang yang berada pada 

permulaan rantai inisiasi. Maka kesempurnaan Islam hanya bisa didapat jika terdapat 
keselarasan antara keduanya. Kesempurnaan menuntut keselarasan, kesatuan kehadiran 
dan kebenaran adalah kebahagiaan.[]

*) Tulisan ini disarikan dari salah satu bagian buku Islam and The Parennial Philosophy karya Syeikh 
Muhammad Isa Nuruddin Ahmad (Frithjof Schuon).

**) Muhammad Bambang; adalah mahasiswa aktif di Tafsir Hadits, fakultas Ushuluddin UIN SGD 
Bandung. Sekarang ia rajin menulis dan membaca beberapa literatur mengenai Perennialisme.
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Jiwa dan Proses Kemunculannya

IBN Sina memulai kajiannya terhadap jiwa dengan  
mendefinisikan jiwa terlebih dahulu, seperti para  
pendahulunya, Aristoteles, Ibn Sina menyatakan 

bahwa jiwa adalah awal kesempurnaan bagi fisik alami 
yang berpotensi memiliki kehidupan.1  Maka sudah pasti 
bahwa aktifitas yang berasal darinya menggunakan alat yang 
dimilikinya. Dengan demikian, jiwa adalah kesempurnaan 
bagi fisik alami mekanik, atau bagi fisik yang mempunyai 
potensi untuk hidup. Yakni akan hidup dengan pertumbuhan 
dan akan terus hidup hanya dengan makanan.

Jiwa adalah suatu fakultas berkaitan dengan aktifitasnya, 
meskipun jiwa tercetak dalam tubuh materi, ia mencapai 
kesempurnaannya tanpa badan material. Jiwa dikatakan 
yang memberikan kehidupan terhadap badan. Jiwa menurut 
Ibn Sina tidak muncul terlebih dahulu atau sebaliknya. 
Jiwa muncul bersamaan dengan penciptaan badan. Jiwa 
sebelumnya belum ada, dan baru muncul bersamaan dengan 
raga yang pantas. Karena jika jiwa telah ada sebelum raga, 
maka itu berarti jiwa itu satu atau bisa juga dikatakan jiwa itu 
banyak sesuai dengan sejumlah raga yang ditempatinya.2

 Tidak bisa dikatakan juga jiwa menjadi banyak dengan 
banyaknya raga. Jiwa adalah kuiditas dan esensi ( jauhar)
dan bersifat tunggal (Basith), tidak terbagi. Dan sebenarnya 
disinilah letak perbedaan antara jiwa dengan raga. Raga yang 
bersifat materi dapat berubah dan bisa terbagi sedangkan jiwa 
bersifat imaterial dan tak bisa dibagi. Jiwa adalah esensi yang 
memberi eksistensi pada raga, bukan sebaliknya. 

ESKATOLOGI IBN SINA II
Abdillah



VERSTEHN 18: RESURRECTION | 37

V E R S T E H N  C O M M U N I T Y  2 0 1 5

 Seperti yang telah dibahas pada bagian pertama, bahwa jiwa adalah esensi. Dan 
adanya jiwa dalam tubuh adalah proses penyempurnaan untuk menuju tempat yang lebih 
tinggi, dan hal itu bisa terlaksana ketika jiwa sudah terlepas dari raga. Jiwa akan kekal dan 
tidak mengalami kehancuran karena jiwa bersal dari substansi Tuhan. Jiwa berawal dari 
Tuhan. Seperti yang akan dibahas di sini ialah asal jiwa dalam pandangan Ibn Sina. Ibn 
Sina seperti para pendahulunya yaitu Al-Farabi dalam hal membicarakan asal usul jiwa atau 
akal. Ibn Sina salah satu filosof peripatetik (masa’iyah) yang meyakini teori pancaran atau 
emanasi yang mengatakan bahwa jiwa atau akal muncul pertama kali dari akal pertama 
hingga akal kesepuluh dan terus berjalan hingga pancaran benda-benda dan jiwa-jiwa yang 
ada dibawah bulan, termasuk di dalamnya jiwa manusia. Ibn Sina adalah salah satu filosof 
paripatetik yang mengikuti Al-Farabi. Dalam pandangan Al-Farabi proses penciptaan alam 
itu mengambil bentuk emanasi dari pancaran Tuhan (Illahiyah). Dari Allah sebagai wujud 
intelegensi (akal) mutlak yang berpikir tentang dirinya dan muncullah akal pertama (al-
aql awwal) sebagai proses hasil berpikirnya.3 Dalam hadits qudsi Allah berfirman “yang 
pertama kali aku ciptakan al-‘aql, sang akal (pertama)”. 
 Kemudian, Ibn Sina melanjutkan teori emanasi ini dalam proses kosmologinya. 
Manusia yang masuk pada kosmos ini juga bagian dari Tuhan sang akal mutlak( murni). 
Akal adalah pancaran atau emanasi (faidh) dari akal pertama. Penyebutan aql sendiri 
berubah menjadi jiwa ketika sudah terkungkung dalam raga. Karena ketika ada dalam 
suatu tubuh, ia aktif disebut jiwa. Dan ketika terpisah dari tubuh, ia disebut aql.4 Tuhan 
sebagai aql murni, memikirkan tentang diri-Nya dan dari pemikiran itu timbul wujud 
yang lain. Tuhan sebagai wujud pertama (al-wujud al-awwal) yang dengan pemikiran itu 
timbul wujud kedua yang disebut dengan akal pertama. Begitulah seterusnya hingga 
sampai pada akal kesepuluh dan dari akal kesepuluh muncullah bumi dan jiwa-jiwa. 
Semua proses kemunculan itu tidak secara langsung banyak, akan tetapi dari Tuhan sang 
akal murni hanya terpancar satu akal. Maka menjadi jelaslah bahwa wujud pertama dari 
akibat pertama itu satu dalam dzat dan mahiyahnya dan tidak bersifat materi.5 
 Sebenarnya yang ingin disampaikan dalam pemikiran Ibn Sina tentang jiwa, adalah 
bahwa ia yang berasal dari pancaran Tuhan; pada awalnya akal mengetahui segala sesuatu 
secara universal tentang pengetahuan yang hakiki. Perjalanan jiwa dari tingkatan yang 
lebih tinggi turun ke derajat yang rendah yakni kehidupan dunia. Maka ketika jiwa berada 
dalam raga, jiwa melepaskan pengetahuan universalnya. Pada dasarnya manusia memiliki 
potensi yang tak terbatas, seperti yang telah diungkapkan oleh Ibn Sina yang disadur oleh 
William C. Chittick sebagai berikut :

Kesempurnaan yang hanya ada pada jiwa rasional ditujukan agar ia menjadikan dunia intelektif 
yang didalamnya dituliskan bentuk dari keseluruhan, tatanan rasional darikeseluruhan, dan 
kebaikan yang dimasukan kedalam keseluruhan. Ia mulai dengan pengetahuan mengenai Allah, 
yakni sumber bagi keseluruhan, bergerak menuju pengetahuan yang mengenai substansi-substansi 
yang mulia, spiritual dan tak terbatas. Kemudian kepada substansi spiritual yang memiliki 
semacam ketertarikan kepada jasad-jasad dan kemudian kepada jisim-jisim benda langit dengan 
segala watak dan daya yang dimilikinya. Setelah itu jiwa diubah ke dalam alam rasional yang 
setara denga kosmos segala eksistensi, ia merenung mengenai kebaikan mutlak, dan keindahan 
sejati dan ia pun menyatu dengannya. 6 
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Inilah hubungan total substansi manusia dengan keseluruhan kosmos. Namun, tidak 
ada jaminan bagi seseorang akan mencapai tahapan seperti itu, dan pada kenyataannya 
kebanyakan manusia gagal sebelum meralisasikannya secara utuh kesempurnaan mereka. 
Dan manusia hanya mampu mengaktualkan sebagian pengetahuan ontologisnya.  

Dijelaskan oleh Ibn Sina bahwa susunan wujud dari yang pertama hingga terakhir, 
dari kesempurnaan kepada sifat yang rendah ini akan menjadi permulaan lagi bagi jiwa 
untuk kembali kepada kesempurnaan. Seperti dikatakan oleh Ibn Sina bahwa perjalanan 
jiwa  dari awal penciptaan wujud pertama hingga akhir perjalanan jiwa. Yaitu perjalananan 
yang bermula dari kesempurnaan kepada dunia rendah dan kemudian akan kembali 
lagi dari dunia rendah kepada kesempurnaan. Pada awalnya adalah akal, kemudian jiwa, 
kemudian jisim-jisim dan terus berlanjut, kemudian akal, dan seterusnya kembali lagi 
kepada martabat atau kualitas pertama7 
 Ibn Sina seperti para pendahulunya juga membagi fakultas jiwa dalam tiga 
bagian:
1. Jiwa tumbuh-tumbuhan (an-nafs an-nabatiyyah). Yaitu kesempurnaan utama bagi fisik 

alami mekanik dari aspek reproduksi (al-maulidah), pertumbuhan (al-munmiyyah) dan 
makan (al-ghadziyyah). Daya reproduksi (al-quwwah al-muwallidah), yakni daya yang 
mengambil dari fisik yang ditemaptinya bagian yang serupa secara potensial, lalu bekerja 
dibarengi dengan bantuan bagian-bagian fisik yang lain yang serupa melalui penciptaan 
dan pencampuran sehingga menjadi sesuatu yang dengannya secara aktual.  Dan daya 
pertumbuhan (al-quwwah al-munmiyah), yakni suatu daya yang menambahkan pada 
fisik yang ditempatinya dengan fisik yang serupa dengan ukuran yang sesuai dalam 
semua aspeknya, meliputi panjang lebar dan volume fisik untuk mengantarkannya 
kepada kesempurnaan dalam pertumbuhan fisik. Daya ini sangat berperan dalam 
memberikan penambahan terhadap fisik, sehingga manusia secara raganya mengalami 
perubahan dan pertumbuhan. Daya makan (al-quwwah al-ghadziyah), daya ini berperan 
dalam memberikan fisik pengganti yang hilang dan terlepas dengan fisik yang serupa 
bentuknya.8 

Dari fakultas jiwa nabati ini terkandung tiga daya, yang semuanya memberikan 
peran masing-masing terhadap perkembangan fisik manusia, atau raga manusia 
mengalami perubahan dalam perjalanan waktu dan itu atas daya tumbuhan yang terus 
menerus mengganti dengan fisik yang serupa hingga sampai pada kesempurnaan dalam 
pertumbuhan fisik secara keseluruhan. 

Daya makanlah yang menggantikan setiap aspek yang terlepas dari fisik, dan ini 
ada kaitannya dengan daya pertumbuhan, karena tidak akan ada pertumbuhan dalam 
fisik ketika tidak ada daya makan. Dengan makan, maka ada perubahan dalam jisim 
nabati yaitu panjang, lebar dan volume hingga menyampaikan pada kesempurnaan. Dan 
keterlepasan aspek fisik segera digantikan oleh daya makan. Dan ketika daya makan mulai 
melemah maka akan melaksanakan daya reproduksi yang keadaanya adalah memisahkan 
atau mengelompokan bagian dari kelebihan makan untuk dibentuk dengan fisik yang 
serupa dengan fisik pertama.9
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2. Jiwa binatang (an-nafs al-hayawaniyyah), dengan daya-daya sebagai berikut :
a. Daya penggerak (al-quwwah al-muharrikah). Ialah kesempurnaan utama bagi fisik 

alami dari aspek persepsi terhadap partikular-partikular dan bergerak atas kehendak 
sendiri.10 Dan daya ini terbagi kedalam dua macam: 1). Daya penggerak sebagai 
motif. Yaitu daya yang kecenderungan dan hasrat. Daya penggerak ini juga terbagi 
kedalam dua bagian: pertama, daya syahwat, daya inilah yang menggerakannya 
untuk mendekatkannya ke sesuatu yang dibayangkannya, entah karena penting 
atau bermanfaat untuk mencari kenikmatan. Kedua, daya amarah yaitu daya yang 
menggerakan untuk menolak sesuatu yang dibayangkan, karena ada bahaya atau 
merusak, demi memperoleh kemenangan. 2). Daya penggerak sebagai subjek, suatu 
daya yang keluar didalam otot-otot dan saraf yang berfungsi untuk mengerutkan 
otot-otot, sehingga menarik hubungan-hubungan yang berkaitan dengan organ-
organ kearah permulaan.11

b. Daya persepsi (al-quwwah al-mudrikah), daya ini terbagi kedalam dua bagian, daya 
persepsi eksternal dan internal. Persepsi eskternal adalah lima panca indra.12 
Misalnya pendengaran dengan telinga, penglihatan dengan mata, pengecapan 
dengan lidah, penciuman dengan hidung dan perabaan oleh kulit. Menurut 
Ibn Sina telingan dan mata diciptakan untuk mengetahui sesuatu hal yang jauh, 
penciuman dan perasa untuk membedakan makanan. Misalnya, membedakan rasa 
dan warna makanan. Kemudian Ibn sina juga menjelaskan persepsi internal yang 
juga ada lima atau enam:13

1). Fakultas phantasia, yang juga disebut indra bersama (al-hissu al-musytarak), dengan 
esensinya, fakultas ini menerima seluruh bentuk yang sampai dan tercetak pada panca 
indra. Dikatakan indra bersama, karena pada indra dalam ini terekam semua objek yang 
terindra oleh panca indra luar. Dan daya ini berperan melanjutkan dari indra luar. 2) 
Fakultas representasi (al-quwwah al-khayal). Yang menyimpan segala sesuatu yang telah 
ditangkap oleh panca indra. Perbedaan dengan fakultas Phantasia, kalau phantasia ialah 
daya yang menerima dari panca indra, sedangkan daya khayal adalah  yang menjaganya. 
dan tidak akan menyatu daya penerima dengan penyimpan. Fungsi daya ini menyimpan 
segala bentuk dari indra, misalnya manusia dengan panca indra luar bisa membedakan 
warna dan rasa dalam makanan. Maka fungsi daya ini menyimpan memori tentang hal itu 
sehingga jika pada lain kesempatan manusia menemukan makanan yang sama langsung 
mengetahuinya tanpa harus mencoba lagi. 3) Fakultas imajinasi (al-quwwah al-mutakhaliyyah). 
Fungsi dari fakultas ini adalah menyusun dan memisahkan dari bentuk yang tidak diindra 
atau menyimpan sesuatu yang tersimpan dalam representasi. 4) Fakultas estimasi (al-
quwwah al-wahm). Fakultas estimasi berfungsi mempersepsi makna-makna bukan objek 
yang terindra yang ada dalam objek-objek partikular yang terindra. Ibn Sina dalam hal 
ini  mengumpamakan dengan seekor kambing yang ketakutan dan menghindar ketika 
melihat serigala. Bukan bentuk dan sosok nya dan juga tidak mengetahui permusuhan 
dan perlawanan. Dan juga anak kambing yang akan merindukan induknya yang telah 
melahirkan dan akan lari dari manusia.oleh karena itu, lanjut Ibn Sina hewan sebenarnya 
mengetahui dan bisa membedakan teman yang baik kepadanya dan akan mengikutinya. 
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Dan juga mengetahui sesuatu yang tidak dekat dan berbuat buruk kepadanya sehingga 
akan lari dan menghindar.14 5). Fakultas rekoleksi/memori (al-quwwah al-hafidzah), daya ini 
berfungsi sebagai tempat menyimpan segala sesuatu yang dipersepsi oleh daya estimasi (al-
wahm) yang berupa makna-makna bukan objek yang terindra. Daya inilah yang melanjutkan 
untuk menyimpan semua makna-makna objek yang tidak terindra yang telah dihasilkan 
oleh fakultas/daya estimasi.

3. Jiwa manusia (an-nafs an-natiqah). Jiwa ini ialah jiwa rasional, jiwa yang paling inti 
dari manusia. Dan dalam jiwa manusia ini terkumpul jiwa tumbuhan dan binatang. 
Namun, yang membedakannya adalah bahwa jiwa ini berfikir. Jiwa inilah yang nantinya 
akan membedakan manusia secara ontologis dengan mahluk lainnya. Ibn Sina membagi 
jiwa rasional ini kedalam dua bagian:

I. Fakultas Praktis
Dalam pandangan Ibn Sina fakultas praktis adalah sumber gerakan pada badan 

manusia untuk melakukan tindakan-tindakan partikular khusus berkesesuaian dengan 
pertimbangan yang hati-hati atas tuntutan pendapat yang dikhususkan.15 Dengan lain 
bahasa, fakultas ini memiliki hubungan dengan badan. Oleh Ibn Sina jiwa memiliki 
dua wajah, yang menuju kebawah, yakni fakultas praktis yang berhubungan dengan 
tindakan badan. Dan yang menuju ke atas (al-mabda al-aliyyah) yakni jiwa yang mengaitkan 
hubungan dengan hal yang tinggi. Fakultas atau daya praktis ini memiliki peranan yang 
sangat penting dalam mengontrol tindakan dari ketundukan terhadap tabiat badan atau 
tunduk terhadap dua jiwa tumbuhan dan binatang. 

Jiwa ini memiliki tugas untuk selalu mengawasi hawa nafsu agar tidak menjadi 
halangan bagi akal teoritis atau daya teoritis untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi 
dan mencapai kesempurnaan. Daya inilah yang menentukan manusia untuk bertindak 
antara melakukan dan meninggalkannya. Seperti halnya juga manusia memandang 
dan meyakini kebenaran dan kebathilan dalam sesuatu yang dilihatnya. Daya praktis 
ini memiliki kepentingan yang berkaitan dengan dirinya, kepentingan yang berkaitan 
dengan fakultas imajinasi dan estimatif hewani, dari kepentingan-kepentingan ini untuk 
menghasilkan kondisi-kondisi yang khusus bagi manusia, sehingga akan mempercepat 
aksi dan reaksi, misalnya rasa takut, rasa malu, tertawa dan menangis. Inilah hasilnya jika 
fakultas praktis dihubungkan dengan fakultas khas hewani. 

Fakultas praktis harus menguasai fakultas-fakultas badan yang lainnya, semua 
fakultas harus tunduk kepadanya. Fakultas ini harus mampu mengendalikan semua 
tabiat badan. Jangan sampai fakultas ini terpengaruh oleh fakultas-fakultas yang lain. Jika 
fakultas ini mampu mengendalikan fakultas yang lain maka akan menghasilkan akhlak 
yang mulia, dan sebaliknya  jika daya/fakultas yang lain yang mendominasi dan terjadi 
ketundukan terhadap tabiat-tabiat badani akan menghasilkan akhlak yang tercela. Ibn 
Sina menyatakan dalam ahwal an-nafs:

Fakultas ini adalah fakultas yang harus menguasai fakultas-fakultas badan yang lain menurut 
arahan ketentuan-ketentuan fakultas lain, sehingga fakultas ini tidak terpengaruh oleh fakultas-
fakultas lain sama sekali, tetapi fakultas-fakultas yang lainlah yang terpengaruh olehnya. Dan 
fakultas-fakultas yang lain dikendalikan olehnya agar tidak muncul kondisi-kondisi ketundukan 
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padanya dari badan, yang diperoleh dari perkara-perkara alamiah, yakni yang disebut ahlak tercela. 
Dan fakultas ini bahkan harus mendominasi supaya menghasilkan ahlak yang mulia.16

 
 Dari ungkapan Ibn Sina ini tampak jelas, bahwasanya yang menentukan kebahagiaan 
bagi manusia adalah sejauh manusia mampu menguasai daya-daya badan, dan lebih jauhnya 
dari ketiga jiwa yang disebutkan oleh Ibn Sina yang ada pada manusia, manakah yang 
lebih mendominasi, jika jiwa binatang dan tumbuhan yang mendominasi berarti manusia 
derajatnya sama seperti binatang, dan sebaliknya jika fakultas insani yang mendominasi dan 
mengatur semua fakultas yang lainnya, maka manusia akan mencapai kesempurnaan. 
 Fakultas ini harus mampu menyirnakan ekses-ekses daya lain dan menempatkannya 
pada kegunaan yang seharusnya agar memberikan kemanfaatan. Mengenai hal ini syekh 
Al-Naraqi dalam kitabnya menjelaskan hubungan antara jiwa rasional (berpikir) dengan 
daya/fakultas yang lainnya. Dan mengenai hal ini disampaikan melalui kias (analogi). 
Kesalinghubungan antar daya-daya itu ibarat seorang musafir yang menunggangi 
kuda dan disertai seekor anjing dan seseorang yang memata-matai penjahat. Seorang 
penunggang diibaratkan akal pikiran. Kuda tunggangan diibaratkan hawa nafsu dan anjing 
mengibaratkan imajinasi. Bila si musafir berhasil mengendalikan kuda tunggangannya, 
anjing dan semata-mata itu dan berhasil mempertahankan wewenangnya atas ketiganya, 
maka ia akan sampai pada tujuan dengan selamat, bila tidak demikian, akan binasa.17 Ali 
bin Abi Thalib r.a mengatakan :

sesungguhnya Allah telah menetapkan pembawaan malaikat dengan akal tanpa hawa nafsu dan 
kemarahan, dan pembawaan hewan dengan kemarahan dan hawa nafsu tanpa akal. Ia memuliakan 
manusia dengan menganugerahkan segala sifat ini. Karenanya, bila akal manusia mengendalikan 
hawa nafsu dan kemarahannya, maka ia terangkat kesuatu kedudukan yang lebih tinggi dari 
kedudukan para malaikat, karena kedudukan ini diperoleh manusia melalui rintangan-rintangan 
yang tidak merintangi malaikat.18

II. Fakultas teoritis
Seperti yang telah dibahas di awal, bahwa fakultas ini memiliki dua wajah, pertama, 

wajah yang mengarah ke bawah, yakni mengarah ke badan, dan fakultas ini tidak boleh 
sama sekali terpengaruh dari jenis yang dituntut badan. Kedua, wajah yang mengarah ke 
atas, yaitu wajah yang mengarah ke permulaan-permulaan yang tinggi, dan wajah ini harus 
menerima pengaruh apapun yang datang kepadanya dari sesuatu yang tinggi tersebut. 
Fakultas spekulatif atau teoritis fungsinya adalah untuk mengetahui realitas-realitas objek-
objek pemikiran (ma’qulat), yang bebas dari materi, ruang dan dimensi.

Fakultas teoritis berfungsi mencetak bentuk universal yang terlepas  dari materi. 
Dan fakultas ini pula yang harus melepaskan dan memurnikan setiap bentuk yang masih 
ada keterkaitan dengan materi. Fakultas ini berkaitan dengan aspek malaikat, karena 
dengannya diambil pengetahuan-pengetahuan hakiki dari mereka. Fakultas teoritis (al-
quwwah al-nadriyyah) ini memiliki tingkatan sebagai berikut:

# Akal materi (al-aql al-hayyulani), daya jiwa ini hanya mempunyai potensi untuk 
berpikir dan belum terlatih. Awal tingkatan dari jiwa manusia adalah persiapan 
atau disebut juga dengan persiapan terhadap jiwa (at-tahayyu li nafs), bukan terhadap 
badan dan tidak juga terhadap tabi’at badan.
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# Akal habitual (al-aql al-malakah), yaitu akal yang didalamnya dihasilkan prinsif-prinsif 
pertama yang tidak memerlukan bukti lain, seperti aksioma-aksioma. Contohnya 
adalah bahwa keseluruhan lebih besar daripada bagian.

# Akal mustafad, yaitu akal yang telah serius memahami hal-hal yang rasional dan 
mengubah sesuatu yang potensial menjadi aktual. Dan akal inilah yang langsung 
menerima pengetahuan dari akal aktif (aql fa’al). Akal inilah yang telah mencapai 
kesempurnaan dalam melakukan keterhubungan dengan akal aktif.[] (to be 
continued...)
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Jika kau pernah merasakan cinta, 
kau pasti tahu betapa sakitnya 

menderita karena cinta. 
[Paulo Coelho—Brida]

AKANKAH ada kerinduan dari takdir pada  
kehidupan cinta? Saat kita terlampau sering berbagi  
kasih dengan seseorang yang gagal menyelami jiwa 

kita. Dimaklumikah bila aku punya kepercayaan tentang 
seseorang yang ditakdirkan akan bertemu denganku di 
suatu entah? Bolehkah aku menghasrati kepercayaan buta 
prihal seseorang yang akan menjawab segala rindu yang 
terus menyiksa—semacam Messiah atau Imam Mahdi, 
atau barangkali siklus muram dalam hidupku masih akan 
terejawantah. Bisakah aku, untuk sekali ini melepaskan diri 
dari keterikatan rasio,nalar dan pertimbangan logika-oposisi 
biner? Kemudian dimaknai sebagai bagian yang tak terelakan 
dari takdir romantika?
  Apakah sebetulnya alasan kita untuk jatuh cinta? 
Apakah hanya sekedar penyaluran hasrat semata yang 
membutakan diri dalam prosesinya, atau ada gerak mistis 
yang bekerja secara ghaib, yang menyeret kita pada tatapan 
sinisme. Kalau sinisme dan cinta berada pada posisi yang 
berlawanan dalam spectrum, bukankah kita kadang jatuh 
cinta untuk kabur dari sinisme dan melumpuhkan apa yang 
cendrung kita lakukan? Bukankah ada usaha melebihkan 
dengan sengaja atas kualitas orang yang dikasihi dalam cinta, 
sebuah hiperbola yang mengalihkan perhatian kita dari 
kenyataan pada sebuah wajah, yang dengan ajaib mampu 
menyihir kita untuk mempercayainya. 

ILUSI ROMANTIK
Saeful Anwar
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 Apakah cinta memerlukan suatu perangkat rasio-instrumental (nalar, intuisi, 
empiris), atau cinta adalah seperangkat rumus matematis yang bisa dikalkulasi dari 
seperangkat fenomena yang dialami oleh si pelaku yang kemudian disimpulkan melalui 
premis-premis gejala penampakan. Atau barangkali, sebetulnya cinta tak membutuhkan 
apa-apa, hanya cukup engkau merasakannya maka kau akan tenggelam di samudra cinta. 
Bagaimana, kapan dan dengan siapa kau akan jatuh cinta, kau tak akan faham pada daya 
misterinya, meskipun lamat-lamat kau akan terpikat oleh sihir magisnya.  
 Darimana kita mendapatkan pemahaman tentang cinta, atau mengetahui apa itu 
cinta? Mentafsikannya bahwa gejolak-jiwa yang serba entah yang konon bersumber dari 
hati kemudian kita namakan cinta. Zaman dimana kita hidup ditandai dan dikelilingi 
oleh pelbagai instrumen dalam memahami cinta; film yang bertemakan cinta—baik yang 
menyedihkan maupun yang menyenangkan. Kita juga mendapatkan inspirasi dari hasil 
mendengarkan lagu-lagu yang bertemakan cinta. Tak terkecuali dari tumpukan buku 
tentang cinta. Namun meski demikian tetap saja hanya sedikit orang yang menyadari 
bahwa ada hal penting yang mesti dipelajari berkaitan dengan masalah cinta. Problem 
eksistensial yang dihadapi dalam masalah cinta yakni kita melulu melihatnya sebagai 
persoalan dicintai ketimbang mencintai, sehingga kita beramai-ramai menyusun rumus 
bagaimana cara agar bisa dicintai (to be loved).
 Kita senantiasa mendasarkan cinta pada sikap, bahwa cinta merupakan suatu objek, 
bukan persoalan kemampuan. Kita menganggap mencintai sebagai persoalan gampang, 
justru yang susah menurut kita adalah mencari objek untuk mencintai atau dicintai. 
Hingga akhirnya perasaan jatuh cinta sudah terreduksi jauh sekali pada hanya sebatas 
pertukaran komoditas. Sang ‘Aku’  hanya ternilai oleh sejauh mana dilihat dari aspek 
kepantasan baik secara  fisik, psikologi, atau sosial—cinta dimanifestasikan pada sejumlah 
pertimbangan yang itu bersifat selera, bukan pada seberapa tulus seseorang menghayati 
cinta. 
 Benarkah cinta adalah sesuatu yang kita rasakan tiba-tiba, sesaat  setelah kita benar-
benar berjumpa dalam kehidupan nyata. Seolah-olah kehadiran sang kekasih ditakdirkan 
menjadi labuhan cinta kita. Kemudian kita menyimpulkan telah jatuh cinta, (secara 
prematur) meskipun pada pandangan pertama. Kita telah berhenti menimbangnya sesuai 
dengan logika romantika takdir. Aku tak lagi ambil pusing mencari baik ilham intelektual 
maupun kebenaran puitis sintaksis dalam penyimpulan atas pertautan aku dan sang 
kekasih. 
  Untuk bicara cinta, setelah kita menghabiskan waktu dipengarungan hidup ini, 
dan pikiran serta merta menafsir momen perjumpaan pada objek yang akan dikasihi, 
maka dengan sadar aku harus menuduh diriku atas kejahatan delusi romantik dan ketidak 
tepatan semantik. Namun tetap saja, aku berpotensi untuk jatuh cinta tanpa tahu dengan 
siapa aku akan jatuh cinta. Saat pertama mungkin perlu dibangun atas ketidaktahuan. 
Jadi, kalau aku menyebutnya cinta atas pandangan pertama maka akan diragukan, baik 
secara psikologis maupun secara epistemologis.
  Kalau prosesi jatuh cinta begitu cepatnya, itu karena keinginan untuk mencinta 
telah mendahului kehadiran sang kekasih. Kemunculannya hanyalah tahap kedua 
dari kebutuhan untuk mencintai yang hadir lebih dulu—artinya, esensi mendahului 
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eksistensi. Konsep cintanya sudah bersemayam dalam potensi manusia, tinggal manusia 
itu mengaktualkan rasa cintanya, ketika ia berjumpa dengan sang kekasih, maka secara 
tidak sadar perasaan cintanya akan terkatakan.
  Jika aku jatuh cinta, maka apakah aku siap untuk mencintai setiap sejarah hidupnya, 
tiap renungan hidupnya, tiap kekurangan dan kelebihannya, tiap apa yang ia sukai dan 
tidak, bahkan ketika ia mengutarakan ketidak sukaannya pada sesuatu hal yang aku 
lakukan, apakah aku siap berhenti demi menyenangkannya? Aku merasa siap untuk 
mengabaikan diriku demi empati total, untuk mengikutinya kedalam tiap kemungkinan 
perwujudan dirinya, untuk mendaftar tiap kenangannya, siap untuk mempelajari seluruh 
cinta, rasa takut, kesedihan, penderitaan, kesenangan dan kebenciannya, untuk menjadi 
bagian dari sejarah hidupnya—tiba-tiba seluruh potensiku, tenaga, pikiran, perasaanku 
hanya tertuju untuk membahagiakannya. Namun, pada saat yang sama aku lupa menjadi 
bahagia.
  Setiap prosesi jatuh cinta mengikutkan kemenangan harapan atas pengetahuan diri. 
Kita jatuh cinta dengan harapan bahwa kita tidak akan menemukan, dalam diri orang lain, 
apa yang kita tahu ada dalam diri kita—semua ketololan, kekerdilan, kebodohan, kemalasan, 
kompromi. Aku ingin menemukan dalam diri sang kekasih sebuah kesempurnaan yang 
melepaskanku dari cacat dalam diriku. Melalui penyatuan dengan sang kekasih, aku 
berharap mempertahankan kepercayaan rapuh pada spesies manusia dengan cara apa 
pun.
 Namun Albert Camus mencibir di setiap pertautan antara sang pencinta dengan 
yang dicintainya, itu semua absurd karena kita jatuh cinta pada seseorang karena dari 
luar mereka tampak begitu utuh secara fisikal maupun emosial saat, secara subjektif, kita 
merasa begitu berantakan dan kebingungan. Tanpa narasi koheren, keperibadian stabil, 
arah-tujuan, dan kesatuan tematik, kita membayangkan kualitas tersebut ada pada diri 
orang lain. Karena diri kita demikian rapuh maka mencari pengharapan lain pada sosok 
yang lain.
  Jika cinta sedemikian rapuhnya, kenapa kesadaran akan masa lalu tidak mencegahku 
untuk jatuh cinta? Apakah karena ketidak logisannya dan pengharapan atas diriku yang 
selalu masuk pada jerat pengulangan abadi. Aku tahu kekosongan jiwa hanya dapat diisi 
oleh ilusi romantik, aku tahu bahwa kehampaan dan penderitaan akan cinta dapat diobati 
dengan cara mencintai orang lain. Aku merasa akan mati kalau aku kehilangan harapan 
akan sang kekasih meskipun ia hanya ilusi.
 Dari semua pengalaman hidup yang pernah teralami olehku hingga saat ini, cinta 
merupakan persoalan yang terumit. Aku mempercayai cinta, memercayai perasaannya, 
tapi aku sudah terlampau sering dikecewakan olehnya, sehingga aku tidak lagi merasa 
yakin akan makna apa pun yang tersisa. Tapi tetap saja, aku masih bersedia berbincang 
dengannya, dengan segala kerumitannya, dengan segala ketidakpastian, dengan segala 
keabsurdan yang melingkupinya. Barangkali karena aku ada, maka aku mencintai.[]
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Prolog

SEORANG Sejarawan Inggris Lord Acton menyatakan  
bahwa power tends to corrupt absolute power corrupt  
absolutely. Ancaman korupsi yang kian menjadi, 

menimbulkan keprihatinan yang mendalam bagi hampir 
semua negara sejak zaman terdahulu hingga zaman 
modern ini. Pasalnya, korupsi merupakan penyakit yang 
mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat, nilai-nilai 
demokrasi, nilai-nilai etika, keadilan, penegakan hukum 
serta mengacaukan keberlangsungan pembangunan yang 
berkelanjutan.1

Tindak korupsi yang berbanding lurus dengan 
pemegang kekuasaan merupakan ekses dari penyalahgunaan 
kekuasaan yang dipegangnya. Penyalahgunaan kekuasaan 
dan wewenang yang berorientasi pada kepentingan pribadi 
dan kelompoknya dengan menggunakan keuangan negara, 
tentu saja berdampak buruk bagi masyarakat. Hal ini 
disebabkan karena kekuasaan dan wewenang yang dimiliki 
bukan diperuntukan untuk kepentingan dan kesejahteraan 
masyarakat.

Korupsi yang juga berhubungan dengan bentuk-
bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan terorganisasi dan 
kejahatan ekonomi, termasuk pencucian uang, kini tindakan 
tersebut merupakan fenomena yang tidak lagi bersifat lokal 
tetapi internasional. Hingga saat ini, Indonesia sebagai salah 
satu negara berkembang juga masih mengalami nasib yang 
sama karena harus menghadapi kejahatan korupsi yang 
semakin merajalela. Korupsi yang membawa bencana tidak 
hanya terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi 
juga pada kehidupan bangsa dan negara pada umumnya, kini 

KUASA, BUDAYA,  KORUPSI, INDONESIA:
Dalam Telaah Michael Foucault1

Muhammad Rais
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perkembangannya meningkat dari tahun ke tahun. Ironisnya, baik era demokrasi liberal, 
demokrasi terpimpin, dan demokrasi pancasila, serta pasca reformasi tidak pernah luput 
dari isu-isu korupsi.2

Lahirnya para koruptor kelas teri menambah rantai panjang kasus korupsi di negeri 
ini. Umar Kayam dalam bukunya Dialog menyatakan bahwa praktek korupsi kelas teri 
ada di antara, di tengah-tengah bahkan menyusup ke dalam sum-sum tulang kita. Hasrat 
manusia yang selalu tidak puas dengan apa yang telah didapatkan, membuatnya terlena 
dan terjerumus pada dalamnya jurang kesesatan.
 Korupsi tidak hanya diartikan sebagai penyelewengan uang negara untuk kepentingan 
pribadi. Tindakan guru-guru anak bangsa yang dalam jangka waktu tertentu memungut 
biaya tambahan, pegawai kantoran yang keluar sebelum jam kantor berakhir, pegawai yang 
memanipulasi kwitansi anggaran belanja kantor, menerima komisi dan menambah jam 
lembur di atas kertas, mengompreng kendaraan dinas dan memalsukan kwitansi-kwitansi 
bengkel. Semua itu merupakan potret mentalitas koruptor kelas teri, yang kini tumbuh 
subur, hadir di mana-mana, ada di antara dan di tengah-tengah kita.3

Dengan demikian, korupsi memang tidak hanya hadir secara struktural dalam sistem 
ekonomi dan politik di Indonesia, tetapi juga secara kultural. Namun meski demikian, 
fenomena korupsi hanya dapat dipahami secara utuh jika ia dilihat dalam konteks 
struktural kejadiannya. Pernyataan ini sama sekali bukan untuk menafikan keberadaan 
korupsi sebagai sebuah fenomena kultural, melainkan sekadar sebuah penegasan bahwa 
fenomena korupsi juga memiliki dimensi struktural yang sangat penting untuk diselidiki 
guna memahami fenomena korupsi secara utuh.4

Dalam tulisannya yang berjudul Dinamika Korupsi di Indonesia: dalam Perspektif 
Struktural, Revrisond Baswir menyatakan bahwa  seecara struktural dapat disaksikan betapa 
sangat rentannya Indonesia terhadap fenomena korupsi. Situasi rentan itu tidak hanya 
berkaitan dengan pola relasi dinamis antara kekuasaan yang otoriter dengan sikap kritis 
masyarakat, tetapi terutama berkaitan dengan struktur pengelolaan keuangan publik yang 
memang sentralistik secara berlebihan.

Bahkan, dalam zaman negara yang sudah mendeklamasikan reformasi dalam segala 
bidang, korupsi bukankah sesuatu yang mudah untuk dihilangkan. Dewasa ini, banyak 
survey yang menunjukan gambaran tingginya tingkat korupsi di Indonesia baik dalam skala 
nasional  maupun internasional. Berdasarkan Indeks Prestasi Korupsik (IPK) tahun 2006, 
dari 163 negara yang disurvei oleh Transparancy International (TI), Indonesia menempati 
peringkat ketujuh negara terkorup di dunia dengan IPK 2,4 yang sedikit meningkat dari 
tahun sebelumnya yaitu 2,25. Tahun berikutnya (2007) survey IPK TI menempatkan 
kembali Indonesia sebagai negara yang masih dikategorikan masih sangat korup dengan 
nilai IPK 2,3. Pada skala yang lebih kecil, survei yang dilakukan oleh Pollitical and Economic 
Risk Consultancy (PERC) tahun 2006, menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup 
nomor dua di Asia. Pada tahun sebelumnya, Indonesia dinobatkan sebagai  negara terkorup 
nomor satu di Asia. Survey terbaru PERC tahun 2008, masih menempatkan Indonesia 
sebagai negara terkorup di Asia. Skor PERC untuk Indonesia pada tahun 2008 adalah 
7,98 lebih baik dibanding tahun 2007 yang mencapai angka 8,03.5
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Data di atas menunjukan kepada kita, bahwa korupsi bukanlah hal yang wajar 
dan bisa diamini. Korupsi merupakan fenomena aktual yang terjadi sudah sedari dulu 
dan merupakan warisan budaya dari masa lalu Indonesia. Sebagai sebuah fenomena yang 
terjadi sejak ratusan tahun lalu, yang saat ini sudah menyebar luas dimana-mana, maka 
upaya memberantas korupsi dan menjerat para koruptor merupakan tantangan yang berat 
dengan kapasitas kerja yang tidak ringan.

Korupsi saat ini merupakan bagian dari fenomena yang “mati satu tumbuh seribu”. 
Sehingga tidak heran jika Bung Hatta pada tahun 1970 mengungkapkan bahwa korupsi 
sudah menjadi bagian kebudayaan negara dan bangsa Indonesia. Sistem pemerintahan 
yang berubah-ubah tidak lantas mengubah keadaan lebih baik. Korupsi tetap berjalan 
bahkan saat ini terjadi lebih terang-terangan. Korupsi hadir sebagai tindakan nyata, korupsi 
hadir sebagai mental budaya.6

Terkait dengan budaya, bahwa perubahan budaya selalu mengandaikan perubahan 
sesuatu dalam masyarakat. Perubahan itu bisa berasal dari pemahaman baru, pengalaman 
baru, pengetahuan baru, teknologi baru dan akibatnya dalam penyesuaian cara hidup dan 
kebiasaannya pada situasi baru. Sikap mental dan nilai budaya turut serta dikembangkan 
guna keseimbangan dan intergrasi baru. Tidak setiap perubahan berarti kemajuan, bisa 
juga kemunduran dalam sejarah umat manusia.7

Korupsi sebagaimana diungkap, menuntut kajian budaya. Tidak hanya oleh para 
akademisi, termasuk juga masyarakat umum, selalu mengaitkan korupsi dengan budaya. 
Dalam arti bahwa korupsi sudah terlalu masuk jauh dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 
melihat akibat yang ditimbulkannya, korupsi sudah pasti dikatakan sebagai kemunduran 
budaya umat manusia.

Selain hal itu, terkait korupsi dengan budaya, bahwa ada indikasi-indikasi nilai-nilai 
budaya yang mengakibatkan seseorang terjerat korupsi. Seperti yang kita tahu, sebelum 
Indonesia merdeka dan menerapkan sistem demokrasi, sistem kerajaan yang bercorak 
feodal, lebih tepatnya budaya feodal masih tertanam kuat dalam kebudayaan masyarakat 
kita.8

Seperti konsep Gratifikasi yang termasuk dalam kegiatan korupsi. Bahwa secara 
artian sederhana, dilarangnya masyarakat memberi hadiah ke pejabat yang memegang 
otoritas dalam suatu lembaga Negara. Sementara dalam budaya masyarakat masih sering 
terjadi peristiwa seorang masyarakat memberikan hasil panen atau suatu barang kepada 
seorang pemimpin di daerahnya (pejabat). Begitupun pejabat daerah yang secara birokrasi 
di bawah, memberi pada seorang yang di atasnya (atasan). Misalnya, kepala desa memberi 
sesuatu kepada kepala kecamatan. Dengan maksud sebagai ucapan terima kasih atau 
rasa hormat pada seseorang atas apa yang telah dilakukannya. Namun, sekarang ini 
merupakan pelanggaran hukum yang disebut dengan korupsi dengan segala tipu muslihat 
di dalamnya.

Pengertian Kebudayaan
Tiada orang yang menyangkal bahwa fenomena kebudayaan adalah sesuatu yang khas 
insani.9 Kebudayaan menyinggung daya cipta bebas dan serba ganda dari manusia dalam 
alam dunia. Dari alam buta maupun dari gairah hewani tidak diharapkan karya budaya. 
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Pun pula tidak dari Roh yang transenden terhadap dunia Maddi. Manusialah pelaku 
kebudayaan.10 Ia menjalankan kegiatannya untuk mencapai sesuatu yang berharga baginya, 
dan dengan demikian kemanusiaannya menjadi lebih nyata. Melalui kegiatan kebudayaan, 
sesuatu yang sebelumnya hanya merupakan kemungkinan belaka, diwujudkan dan 
diciptakan baru.11

Menurut Raymond Williams pengamat dan kritikus kebudayaan terkemuka, kata 
kebudayaan (culture) merupakan salah satu dari dua atau tiga kata yang paling kompleks 
penggunaannya dalam bahasa Inggris. Mengapa demikian? Sebab kata ini sekarang 
digunakan untuk mengacu pada sejumlah konsep penting dalam beberapa disiplin ilmu 
yang berbeda-beda dan dalam kerangka berpikir yang berbeda-beda pula. Pada awalnya, 
“culture” dengat dengan pengertian kata “kultivasi” (cultivation), yaitu pemeliharaan 
ternak, hasil bumi dan upacara-upacara religious (yang darinya diturunkan istilah kultus 
atau “cult”).12

Sejak abad ke 16 hingga 19, istilah ini mulai diterapkan secara luas untuk 
mengembangkan akal budi manusia dan sikap prilaku pribadi melalui pembelajaran. 
Dalam konteks ini, kita bisa memahami mengapa seseorang disebut “berkebudayaan” atau 
“tidak berbudaya”. Selama periode panjang ini pula, istilah budaya diterapkan untuk entitas 
yang lebih besar, yaitu masyarakat sebagai keseluruhan, dan dianggap merupakan padanan 
kata dari peradaban (civilization). Akan tetapi, seiring dengan kebangkitan romantisisme 
selama revolusi industri, budaya mulai dipakai untuk menggambarkan perkembangan 
kerohanian yang dikontraskan dengan perubahan material dan infrastruktural. Gerakan 
nasionalisme di akhir abad ke 19 juga ikut mempengaruhi dinamika pemaknaan atas 
budaya, dimana lahir istilah “budaya rakyat” (folk culture) dan “budaya nasional” (national 
culture). 

Berdasarkan hal tersebut, Williams berpendapat bahwa perubahan-perubahan 
historis bisa direfleksikan ke dalam tiga arus penggunaan istilah budaya, yaitu: 

a) Mengacu pada perkembangan intelektual, spiritual dan estetis dari seorang individu, sebuah 
kelompok atau masyarakat; b) Mencoba memetakan khasanah kegiatan intelektual dan artistic sekaligus 
produk-produk yang dihasilkan (film, benda-benda seni dan teater). Dalam penggunaan ini, budaya 
kerap didentikan dengan istilah “kesenian” (the arts); c) Menggambarkan keseluruhan cara hidup, 
berkegiatan, keyakinan-keyakinan dan adat kebiasaan sejumlah orang, kelompok atau masyarakat.

Masih berhubungan dengan istilah budaya, studi yang dilakukan dua antropolog 
yaitu Kroeber dan Kluckhohn lebih dari 50 tahun lalu berupaya untuk memetakan 
kebhinekaan pengertian budaya. Bagi mereka, ada enam pemahaman pokok mengenai 
budaya, meliputi:

a) Definisi deskriptif, cenderung melihat budaya sebagai totalitas komprehensif yang menyusun 
keseluruhan hidup sosial sekaligus menunjukkan sejumlah ranah (bidang kajian) yang membentuk 
budaya. b) Definisi historis: cenderung melihat budaya sebagai warisan yang dialih –turunkan dari 
satu generasi ke generasi berikutnya. c) Definisi normatif: bisa mengambil dua bentuk yang pertama, 
budaya adalah aturan atau jalan hidup yang membentuk pola-pola perilaku dan tindakan yang konkret. 
Yang kedua, menekankan peran gugus nilai tanpa mengacu pada perilaku. d) Definisi psikologis: 
cenderung memberi tekanan pada peran budaya sebagai piranti pemecahan masalah yang membuat 
orang bisa berkomunikasi, belajar atau memenuhi kebutuhan material maupun emosionalnya. 
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e) Definisi struktural mau menunjuk pada hubungan atau keterkaitan antara aspek-aspek yang terpisah 
dari budaya sekaligus menyoroti fakta bahwa budaya adalah abstraksi yang berbeda dari perilaku 
konkret. f) Definisi genetis: definisi budaya yang melihat asal usul bagaimana budaya itu bisa eksis 
atau tetap bertahan. Definisi ini cenderung melihat budaya lahir dari interaksi antar-manusia dan 
tetap bisa bertahan karena ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.13

[] (to be continued...)
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Platt (ed), New Views of The Nature of Man, Chicago University of Chicago Press (1965), hlm. 112-113, diambil 
dalam Chris Jenks. 2013. Culture, Studi Kebudayaan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 1).
10 Van Peursen (1988:10) dalam Strategi Kebudayaan mengartikan kebudayaan sebagai manifestasi kehidupan 
setiap orang dan setiap kelompok orang-orang; berlainan dengan hewan-hewan maka manusia tidak hidup 
begitu saja di tengah-tengah alam, melainkan selalu mengubah alam itu. Entah dia menggarap ladangnya 
atau membuat sebuah laboratorium untuk penyelidikan ruang angkasa, entah dia mencuci tangannya atau 
memikirkan suatu sistem filsafat, pokoknya hidup manusia lain dari hidup seekor hewan, ia selalu mengutik-
utik lingkungan hidup alamiahnya, dan justru itulah yang kita namakan kebudayaan.
11 Lihat J.W.M. Bakker sj, Filsafat Kebudayaan; Sebuah Pengantar, hlm. 14.
12 Lihat juga Soerjono Soekato. 2012  Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Perss. hlm. 150 dan juga dalam 
Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi,  (Jakarta: Rineka Cipta1990). hlm. 182.
13 Lihat juga ulasan J.W.M Bakker dalam Filsafat Kebudayaan, sebuah Pengantar. hlm. 27-28 dengan ditambahkan 
1 kategori lainnya tentang Kebudayaan sebagai Ilmu bangsa-bangsa gaya lama dan petugas museum menaksir 
kebudayaan atas hasil artefak dan kesenian. 
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Supported By:
ALEITHEIA Cloth.

Becoming wear after Silence, Being & Nothingness
Visit FB Group: 

ALEITHEIA CLOTHDEZVOUS
+6281 320 912196/PIN BB: 296F6D87

MIGO Comp.
Multimedia & Electronics Retail

Display: Be-Mall, Naripan Street - Bandung
+6222 920 91781 | +6285 720 292296

KERANI CERAMICS
Interior & Exterior Decorations Ceramics: 

Retail and Suplier
Visit FB Group: KERANI KERAMIK II

Web: keraniceramics.wordpress.com
Email: kerani.keramik@yahoo.com

+6281 394 274252
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