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Kajian Kosmologi  
Menurut Aurelius Agustinus  

dalam Confessiones 
F.X. Prathama Adi 

 
Abstrak: 
Confessiones adalah salah satu karya terkenal Aurelius Agustinus. 

Karya ini berisi tentang perjalanan hidup Agustinus dari seorang 

Manikhean hingga ia dibaptis menjadi seorang Kristiani dan 

pemikirannya. Salah satu pemikiran yang pentingnya adalah creatio 

ex nihilo. Creatio ex nihilo merupakan suatu cara pemikiran untuk 

menjelaskan kisah terciptanya dunia ini. Agustinus dalam kerangka 

teorinya, menempatkan Allah sebagai pencipta utama dunia ini. Ia 

adalah abadi, karena berada di luar waktu dan yang menciptakan 

segala sesuatu yang di dunia ini dalam waktu, yang juga merupakan 

hasil ciptaan dari Allah. Secara lebih khusus, gagasan penciptaan 

creatio ex nihilo menggunakan istilah rationes seminales atau benih-

benih pikiran sebagai benih dari sesuatu yang berkembang dalam 

rangkaian waktu yang tidak kelihatan, penuh potensi, dan penyebab 

segala sesuatu yang telah dibuat untuk menjadi, namun tidak harus 

dibuat. Tulisan ini mencoba untuk menguraikan kisah penciptaan 

dunia untuk memperoleh pemahaman yang utuh tentang dunia 

khususnya penciptaan dunia. Maka, penciptaan ini harus 

mendapatkan relevansinya dengan saat ini, agar menjadi kontekstual 

dalam kehidupan sehari-hari.   
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Kata-kata kunci:  creatio ex nihilo, rationes seminales, keabadian, 

materi. 

 
 Kosmologi adalah sebuah cabang ilmu filsafat yang 

mempelajari alam semesta sebagai suatu sistem yang rasional dan 

teratur.1 Dalam penjelasannya menggunakan term-term metafisika 

untuk menjelaskan atau mempertanyakan asal-usul, keabadian, sifat-

sifat alam semesta dan sebagainya secara terus-menerus. Adanya 

penjelasan atau pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa alam 

semesta itu dinamis, karena ada pergerakan perubahan yang diiringi 

oleh waktu. 

 Kosmologi telah didiskusikan sejak zaman Yunani kuno oleh 

para filsuf untuk menjelaskan mitos-mitos pada zamannya secara 

rasional tentang alam. Thales adalah filsuf Yunani kuno pertama yang 

menjelaskan mitos secara rasional. Ia berpendapat bahwa air 

merupakan arche (prinsip) dari seluruh alam semesta. 

 Dalam perkembangannya, kosmologi masih menjadi pokok 

bahasan yang menarik sampai sekarang ini. Aurelius Agustinus 

adalah seorang filsuf dan teolog yang hidup pada zaman awal abad 

pertengahan, tepatnya pada zaman bapa-bapa Gereja.2 Ia lahir di 

Thagaste pada tahun 354 M.3 Ayahnya seorang pengikut 

kepercayaan pagan dan ibunya seorang Kristiani. Perjalanan 

                                                   
1 Bagus, Lorens, Kamus Filsafat, Gramedia, Jakarta, 2005, hal. 499. 
2 “Zaman bapa-bapa Gereja atau patristik  mencoba untuk menggabungkan 
pemikiran filsafat dengan ajaran iman Kristen. Tujuannya adalah untuk 
mengartikulasikan, menata, dan memperkuat isi ajaran Kristen dari serangan kaum 
kafir.”.Tjahjadi,  Simon Petrus L, Petualangan Intelektualtual, Kanisius, Yogyakarta, 
2004, hal. 103. 
3 Bagian biografi singkat ini penulis mengacu pada, Ryadi, Agustinus, Bapa-Bapa 
Gereja Berfilsafat, Pustakamas, Malang, 2011, hal. 135-138. 
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hidupnya yang penuh berliku dan memuncak pada skeptitisme, 

membuat Agustinus bertobat dan dibaptis pada tahun 387 M. 

Beberapa karya Agustinus adalah De Ordine (386), De libero arbitrio 

(388/391-395), De Confessiones, dan De Civitate Dei 

 Agustinus  memiliki ajaran tentang kosmoslogi. Kurang lebih, 

ajarannya menggunakan ajaran dari filsafat Plato. Perbedaannya 

adalah ajaran Plato berhenti pada ide-ide yang ada di Topos Uranos, 

sedangkan ajaran Agustinus berpusat pada relasi dengan Tuhan.4 

Dalam hal ini, ia membuktikan keberadaan Tuhan dalam filsafatnya, 

dengan menggabungkan atau mengawinkan antara ajaran Plato 

dengan ajaran iman Kristiani. 

 Pokok ajaran kosmologi Santo Agustinus adalah dunia 

diciptakan dari ketiadaan atau kekosongan (creatio ex nihilo). Secara 

umum, ajarannya ingin menunjukkan bahwa alam semesta diciptakan 

oleh Tuhan dari sebuah ketiadaan. Ketiadaan atau kekosongan 

dimengerti sebagai suatu keadaan yang tidak teratur dan tidak 

berbentuk. Tuhan sungguh menciptakan alam semesta dari tidak ada 

menjadi ada.5 

 Dalam pembahasan tema penciptaan ini, penulis mengacu 

pada salah satu karya Santo Agustinus yaitu ”Confessions”. Tema 

penciptaan tersebut terdapat dalam kitab XI dan XII. 

 

Latar Belakang Creatio ex Nihilo 
 Pemikiran Agutinus tentang penciptaan tidak lepas dari para 

pemikir sebelumnya yang juga berpikir tentang penciptaan dunia. Ada 

dua hal yang mempengaruhi pemikiran Agustinus. Pertama, ia hidup 
                                                   
4 Copleston, Frederik, A Hostory of Philosophy, Vol.II, From Augustine to John Don 
Scotus, Doubleday, New York, 1993, hal. 74. 
5Tjahjadi, Simon Petrus L, Petualangan Intelektualtual, hal. 114. 
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pada zaman yang kuat akan ajaran paganisme dan arianisme. 

Paganisme adalah sebuah aliran kepercayaan yang mencari harmoni 

dan pertumbuhan spiritual lewat dunia.6 Arianisme merupakan 

sebuah aliran yang tidak mau mengakui kealahan Putra dari Kristus 

(Yesus). Kristus tidak mempunyai substansi yang sama dengan 

substansi Bapa.7 Kedua, ia pernah menjadi seorang anggota 

Manikhean.8 Dua pengaruh inilah yang membuat Agustinus untuk 

mencari kebenaran tentang penciptaan dunia 

 Plotinus, seorang pemikir pagan menjelaskan penciptaan 

dunia dengan teori emanasi. Teori emanasi adalah teori yang 

menjelaskan bahwa penciptaan dunia terjadi karena Tuhan 

“mengurangi” atau merubah dirinya sendiri menjadi dunia. Sifat 

Tuhan meleleh menjadi alam semesta. Tuhan bukanlah sebuah 

prinsip free act yang menciptakan alam semesta. Tuhan hanya 

ditempatkan sebagai postulat dalam pikiran yang harus mereduksi 

dirinya sendiri.9 

 Agustinus melihat kesalahan dalam teori emanasi tersebut. Ia 

melihat bahwa Tuhan dalam teori emanasi, ditempatkan sebagai 

sebuah materi yang meleburkan diri untuk menciptakan hal lainnya. 

Baginya, Tuhan adalah hal yang spiritual yang melebihi materi. Ia 

merupakan free act yang menciptakan alam semesta. Oleh karena 
                                                   
6 http://www.abc.net.au/religion/stories/s796571.htm, diunduh pada 20 Februari 
2012, pukul 16.30 WIB. 
7 Kristiyanto, Eddy, Gagasan yang Menjadi Peristiwa, Kanisius, Yogyakarta, 2002, 
hal. 68. 
8 “Agama kaum manikhean adalah agama mani. Agama mani muncul di Babylonia 
pada abad ke-3 M. Agama ini berpendapat bahwa kerangka konflik dunia pada hal 
yang baik dan buruk. Baik dan buruk ini diidentikan dengan kerajaan terang dan 
kerajaan gelap. Dua kerajaan ini terus bertempur dan akan dimenangkan oleh 
kerajaan terang, sehingga manusia dibebaskan dari kegelapan.”  Bagus, Lorens, 
Kamus Filsafat, hal. 563. 
9 Copleston, Frederik, A Hostory of Philosophy, Vol.II, From Augustine to John Don 
Scotus, hal. 89. 
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itu, ia menyatakan bahwa Tuhan menciptakan dari ketiadaan menjadi 

ada, bukan Tuhan yang meleburkan diri untuk menghasilkan 

sesuatu.10 

 Agustinus lalu mencari pembuktian tentang pendapatnya ini. Ia 

menemukan pembuktian teorinya lewat Kitab Kejadian bab I bukan 

pada ajaran neo-platonisme. Kitab kejadian merupakan salah satu 

kitab dalam Perjanjian Lama (Old Testament) yang masuk dalam 

kumpulan kitab Torah atau Pentateuk. Pada bab satu dan dua dalam 

kitab tersebut berisi tentang kisah penciptaan. Ia secara khusus 

menafsirkan kisah penciptaan kitab kejadian bab 1. 

 

“In the beginning God created the heavens and the 

earth. Now the earth was a formless void, there was 

darkness over the deep,  and God’s spirit over the 

water” (Gen 1:1-3) 

 

 Ada dua kerangka pemikiran yang besar, yang terdapat di 

dalam kitab kejadian tersebut. Pertama adalah sabda ” In the 

beginning God created the heavens and the earth”(Gen 1:1), dan 

kedua, adalah “Now the earth was a formless void, there was 

darkness over the deep, and God’s spirit over the water” (Gen 1:2). 

Dua kerangka itu harus dilihat sebagai sebuah kesatuan, karena 

keduanya memiliki saling keterkaitan satu sama lain. Dua kerangka 

itu akan memudahkan penjelasan kisah penciptaan. Dua kerangka 

pemikiran penciptaan dari ketiadaan atau kekosongan, merupakan 

refleksi filosofi atas kitab kejadian bab satu. 

                                                   
10 Ibid. hal. 90. 



 6 

 Pada bagian kerangka pemikiran yang pertama terdapat dalam 

dalam Kitab Confessions bab. XI, yang menekankan soal waktu dan 

keabadian dalam penciptaan. Waktu dan keabadian melibatkan 

urutan dalam penciptaan dan sifat dari ciptaan tersebut. Kemudian 

pada kerangka pemikiran yang kedua terdapat dalam Kitab 

Confessions bab. XII, yang menekankan soal materi pembentuk dari 

langit dan bumi.  

 Penjelasan tentang kisah penciptaan akan difokuskan pada 

bagian kerangka pemikiran kedua. Kerangka pemikiran pertama 

dalam kisah penciptaan, akan menjadi suatu pelengkap dalam 

sebuah kesatuan kisah penciptaan tersebut. 

 

Penciptaan dalam Kitab Confessions 
 

”Engkaulah yang dipuji oleh semua hal itu sebagai 

Pencipta semua hal. Tetapi, bagaimana Engkau 

menjadikannya? Bagaimanakah, ya Allah, telah 

Kaujadikan langit dan bumi? Pasti bukanlah di langit 

ataupun di bumi Kaujadikan langit dan bumi, bukan pula 

di udara atau di dalam air, sebab hal-hal ini pun 

termasuk langit dan bumi. Bukanlah di jagat raya 

Kaujadikan jagat raya, sebab jagat raya tadinya tidak ada 

sebagai tempat ia dapat dijadikan, sebelum ia ia 

dijadikan sehingga ada.....”11 

 

                                                   
11 Agustinus, Aurelius, Agustinus: Pengakuan-Pengakuan (terjemahan dari 
Confessiones oleh Arifin, Winarsih dan End, Dr. Th. Van den), Kanisius, 
Yogyakarta,  2008, Confessions XI, V, 7. Selanjutnya penulis akan menggunakan 
Confessiones. 
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 Kutipan di atas adalah awal pemikiran Agustinus tentang 

penciptaan dalam Confessiones. Kutipan tersebut menunjukkan 

bahwa langit dan bumi, tidak diciptakan di bumi atau langit dan yang 

bahan-bahan yang berasal atau terdapat di bumi atau langit. Bumi 

dan langit tidak dibentuk dari air yang menjadi bagian dari bumi. Bumi 

diciptakan di suatu tempat lain. 

 Langit, bumi, dan jagat raya diciptakan oleh Tuhan dalam 

suatu tempat atau entitas yang tidak mengenal waktu. Hal ini 

disebabkan karena Tuhan adalah abadi. Keabadian Tuhan tidak 

terikat oleh waktu. Ia adalah tetap sama baik pada masa lampau, 

sekarang dan selama-lamanya.12 Ia berada di luar waktu. Oleh 

karena itu, Allah tidak menciptakan apa-apa sebelum menciptakan 

langit, bumi, dan jagat raya.13   

 
”Itu bukan bentuk yang dapat ditanggap dengan pikiran 

saja, sperti halnya kehidupan, seperti halnya keadilan, 

sebab di sini urusannya dengan bahan baku baku benda-

benda. Itu bukan pulabentuk yang dapat ditanggap dengan 

indera, sebab di dalam apa yang ’belum berbentuk’ dan 

’kosong’ itu tidak ada yang dapat dilihat atau dirasakan”14 

 

 Tuhan menciptakan langit dan bumi dari materi tanpa bentuk.15 

Materi tersebut ciptaan Tuhan tetapi bukan materi yang dapat 

dipegang, dirasa, dilihat, maupun dipikirkan. Hal itu mempunyai 

kaitan dengan kata “tanpa bentuk”. “Tanpa bentuk” mempunyai suatu 

keadaan yang belum berbentuk dan kosong. Oleh karena itu, materi 
                                                   
12  Confessions XII, VII, 7. 
13  Confessions XI, VI, 8. 
14  Confessions XII, V, 5. 
15 Confessions XII, XII, 31. 
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tanpa bentuk merupakan sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan dalam 

keadaan tidak berbentuk dan kosong  

 Agustinus memberikan analogi untuk menjelaskan materi 

tanpa bentuk. Materi tanpa bentuk diibaratkan sebagai bunyi dan 

lagu. Bunyi telah berada sebelum ada lagu. Lagu terbentuk dari 

bunyi. Bunyi merupakan bahan baku dari lagu yang mendahului 

bentuk. Oleh karena itu, lagu itu berada dalam di dalam bunyi, karena 

bunyi telah mendapatkan bentuk sebagai bunyi.16 

 Kaitan antara materi tanpa bentuk dengan analogi bunyi dan 

lagu, mengatakan bahwa materi tanpa bentuk merupakan bahan 

baku dari langit, bumi, dan jagat raya. Materi itu telah berada, 

sebelum bentuknya ada,  sehingga dalam tanpa bentuk itu disebut 

sebagai suatu keadaan yang belum berbentuk dan kosong. Lebih 

jauh lagi, materi membutuhkan bentuk-bentuk untuk membentuk 

benda-benda yang ada di langit, bumi, dan jagat raya.  

 
Rationes Seminales sebagai Dasar Penciptaan 
 Kisah penciptaan dunia merupakan keseluruhan produk 

kegiatan Ilahi.17 Hal itu disebabkan, karena dalam penciptaan dari 

ketiadaan, atau kekosongan, Tuhan merupakan pencipta segala 

sesuatu. Alam semesta berasal dan bergantung pada Tuhan. Tuhan 

dengan kreatifitasnya, telah menciptakan langit dan bumi serta segala 

hal yang ada di dalamnya. 

 Kisah penciptaan dari ketiadaan atau kekosongan 

mengenalkan kita pada ajaran rationes seminales atau benih-benih 

pikiran. Rationes seminales merupakan benih dari sesuatu yang 
                                                   
16 Confessions XII, XXIX, 40. 
17  O’Connor, D.J,  A Critical History Of Western Philosophy, The Free Press, New 
York, 1964, hal. 93. 
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berkembang dalam rangkaian waktu yang tidak kelihatan, penuh 

potensi, dan penyebab segala sesuatu yang telah dibuat untuk 

menjadi, namun tidak harus dibuat.18 Rationes seminales tersebut 

memakai analogi benih yang terus bertumbuh dan berkembang. 

Rationes seminales mengandaikan adanya ’benih’ yang belum 

memiliki kesempurnaan dari kemanjuran penciptaan.19 

 Rationes seminales mempunyai kaitan erat dengan Kitab 

Kejadian dan Kitab Confessions. Rationes seminales dalam kitab 

kejadian, adalah a formless void (dalam kitab confessions adalah 

materi tanpa bentuk). Rationes seminales mengandaikan, bahwa 

telah ada materi sebagai bahan baku yang dibutuhkan bentuk-bentuk 

lain, untuk membuat benda-benda menjadi nyata. Distingsi atau 

pembedaan antara materi dan bentuk, memberikan pernyataan 

bahwa bentuk merupakan sesuatu hal yang lebih penting dari pada 

materi. 

 Menurut Agustinus, ada dua macam pengertian yang diketahui 

tentang materi tanpa bentuk atau a matter formless void. Pertama 

adalah materi yang tidak mempunyai bentuk atau matter absolutly 

formless.20  Matter absolutly formless mempunyai arti bahwa Tuhan 

menciptakan alam semesta dari materi yang tidak mempunyai bentuk 

atau ketiadaan atau kekosongan. Dalam confession Santo Agustinus 

menulis: 

 

                                                   
18 “Rationes seminales are germs of things invisibly, potentially, causally in the way 
that things are made which are to be but have not yet been made.” Copleston, 
Frederik A Hostory of Philosophy, Vol.II, From Augustine to John Don Scotus, 
hal.76.  
19 O’Connor, D.J, A Critical History Of Western Philosophy, hal. 96. 
20 Copleston, Frederik A Hostory of Philosophy, Vol.II, From Augustine to John Don 
Scotus, hal. 75. 
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”Yang lain sedemikian tanpa bentuk, hingga tak mampu 

beralih dari satu bentuk apa pun ke bentuk lain apa pun, 

baik bentuk gerak, ataupun bentuk perhentian, sehingga 

akan dibuat takluk oleh waktu”21 

 

 Kedua adalah materi yang kekurangan bentuk atau matter with 

basic form,  diciptakan oleh Tuhan dengan mempunyai bentuk 

dasar.22 Materi tersebut membutuhkan bentuk yang lain, agar 

semakin terbentuk dengan nyata. Materi dasar itu merupakan 

sesuatu yang telah menjadi. Dalam Confessions Agustinus 

menuliskan: 

 
”Yang satu terbentuk sedemikian rupa hingga hal itu – 

tanpa sedikit pun berkurang pengamatannya, tanpa 

tersela oleh karena suatu perubahan bentuk – menikmati 

keabadian-Mu dan sifatMu yaitu bahwa Engkau tidak 

berubah-ubah.”23 

 

 Agustinus memakai dua pengertian di atas untuk menjelaskan 

materi tanpa bentuk. Tafsiran Santo Agustinus merupakan 

eksegese(tafsir atas Kitab Suci) atas kerangka pemikiran yang kedua 

untuk memahami dan menjelaskan kitab kejadian. Oleh karena itu, 

pada kerangka pemikiran yang kedua formless, dijelaskan sebagai 

suatu kekosongan dari suatu materi yang diciptakan oleh Tuhan. 

 Konsekuensi yang terjadi dalam kisah penciptaan dari 

ketiadaan atau kekosongan, adalah Tuhan merupakan pencipta dari 

                                                   
21 Confessions, XII, XII, 5. 
22 Copleston, 1993 , hal. 75. 
23 Confessions, XII, XII, 5. 
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segala sesuatu, Deus Creator Omnium. Tuhan merupakan prinsip 

yang harus dan telah ada. Ia adalah abadi. Ia merupakan saat ini dan 

aktif dalam seluruh proses yang terjadi.24 Ciptaannya tidak memiliki 

keabadian karena, segala ciptaannya keluar dan bergantung 

padaNya. Segala sesuatu dalam benda menemukan tindakannya 

(action) dan dirinya (being) dalam Tuhan. Oleh karena itu, keharusan 

akan adanya satu Tuhan, dalam penciptaan dan segala sesuatu 

berada. 

 
Kesimpulan  
 Creatio ex Nihilo adalah sebuah pemikiran untuk menjelaskan 

penciptaan dunia. Allah adalah pencipta dunia satu-satunya, karena 

Ia abadi dan berada di luar waktu. Ia merupakan prinsip yang harus 

dan telah ada. Produk pertama dari kisah penciptaan ini adalah 

rationes seminales (benih-benih pikiran) yang merupakan materi 

dalam perkembangan penciptaan selanjutnya. 

 
Tanggapan Kritis 
 Ada tiga tanggapan kritis penulis terhadap pemikiran Santo 

Agustinus tentang creatio ex nihilo. Pertama adalah Aurelius 

Agustinus tidak adanya pembedaan yang tegas antara matter dan 

form. Santo Agustinus hanya menyebutkan materi tanpa bentuk. 

Konsep materi tanpa bentuk terlalu abstrak bagi pikiran manusia, 

sehingga pikiran manusia tidak dapat menggambarkan, 

membayangkan atau mengimajinasikan materi tanpa bentuk yang 

dimaksudkan oleh Santo Agustinus  

                                                   
24 O’Connor, D.J, A Critical History Of Western Philosophy, hal. 96. 
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 Kedua adalah konsep penciptaan rationes seminales Santo 

Agustinus berbeda dengan konsep penciptaan Santo Thomas 

Aquinas. Teori Santo Thomas Aquinas adalah teori Hylomorphism. 

Teori tersebut menekankan penciptaan dari satu matter dan satu 

form. Matter dan form adalah konsep metafisika dalam penciptaan 

yang sama-sama penting. Tidak ada benda nyata jika tidak 

mempunyai matter atau form. Matter dan form merupakan sebuah 

prinsip kesatuan yang harus ada dalam benda-benda realitas dunia.  

 Ketiga adalah permasalahan pada pengertian kedua kata 

formless. Materi tersebut diciptakan oleh Tuhan dengan mempunyai 

form atau bentuk dasar. Hal itu mempunyai pengertian bahwa materi 

mempunyai sifat yang abadi dengan Tuhan. Seharusnya, benda-

benda atau segala sesuatu yang berasal atau ciptaan Tuhan tidak 

abadi. Apakah materi tersebut Tuhan sendiri atau sesuatu yang dekat 

dengan Tuhan yang mempunyai sifat yang sama yaitu abadi. 
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Kajian Moral  
Menurut  Aurelius Agustinus  

dalam Confessiones 
Kristoforus Sri Ratulayn K.N 

 

 

Abstrak 
Masalah etika memang menjadi perhatian beberapa filsuf dalam 

pemikirannya. Pertanyaan mengenai ”apa itu baik?” ”Dan bagaimana 

kehidupan yang baik itu?”, menjadi bahan pergulatan beberapa filsuf.  

Salah satu tokoh dalam filsafat dan sejarah Gereja Katolik yang 

banyak membahas masalah etika adalah Agustinus dari Hippo. 

Tulisan ini akan menyajikan ajaran etika dari salah satu tokoh besar 

dalam sejarah filsafat abad pertengahan, yaitu Agustinus. Dalam 

pembahasannya, penulis akan banyak berpijak pada salah satu karya 

terbesar Agustinus yaitu bukunya yang berjudul Confessiones. 

Penulis memilih buku Confessiones, karena memang di dalamnya 

tertuang dengan jelas seluruh pergulatan hidup dan pemikiran 

Agustinus. Buku itu seolah-olah menjadi rangkuman kisah perjalanan 

hidupnya dan tema tentang etika (kebaikan) akan sangat mudah 

diketemukan.   

 

Kata-kata Kunci: etika, moral, kebebasan, kehendak bebas, 

manusia 
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 Etika merupakan salah cabang dari filsafat. Kata etika sendiri 

berasal dari bahasa Yunani Ethike dan tekhne, yang berarti sebuah 

ilmu tentang moral. Jika ditelusuri lebih dalam, kata ethike berarti juga 

ethos yang artinya alami (nature). Dengan demikian etika kurang 

lebih berarti sebuah ilmu tentang tindakan manusia menurut hakikat 

alaminya. 
 Setiap masa mempunyai ciri khasnya masing-masing dalam 

memandang ajarannya mengenai etika. Ambil contoh zaman Yunani 

Kuno, Plato memandang bahwa karena jiwa terjebak di dalam tubuh, 

maka sebisa mungkin manusia melepaskan diri dari pengaruh tubuh. 

Manusia perlu menyucikan jiwa agar mampu kembali ke Hades 

tempat di mana tubuh berasal, serta tempat terdapatnya ide-ide 

abadi. Tujuan manusia dalam perbuatannya, adalah mencapai 

kebaikan tertinggi (Summum Bonum). Berlanjut pada Aristoteles yang 

menganggap bahwa tujuan manusia ialah mencapai kebahagiaan 

(eudaimonia). Perkembangan terus berlanjut sampai saat ini. 

 Tulisan ini akan menyajikan ajaran etika dari salah satu tokoh 

besar dalam sejarah filsafat abad pertengahan, yaitu Agustinus. 

Dalam pembahasannya, penulis akan banyak berpijak pada salah 

satu karya terbesar Agustinus yaitu bukunya yang berjudul 

Confessiones. Dalam pembahasannya, penulis akan membagi ke 

dalam beberapa bagian besar. Pertama, penulis akan memaparkan 

bahwa etika Agustinus sering juga disebut sebagai etika cinta. Lebih 

dalam, etika Agustinus adalah ”etika yang menekankan pentingnya 

cinta atau kehendak sebagai dasar perbuatan etis manusia”25. 

                                                   
25 Tjahjadi, Simon Petrus L., Petualangan Intelektual: Konfrontasi Dengan Para 
Filsuf Dari Zaman Yunani Hingga Zaman Modern, Kanisius, Yogyakarta, 2004, hal. 
117. 
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 Kedua, penulis membahas tentang kehendak, kebenaran dan 

kejahatan. Di dalam pembahasan, penulis akan memaparkan asal 

dari kejahatan atau dosa itu sendiri dalam pandangan Agustinus. 

Kejahatan berasal dari ketidakterarahan kehendak manusia kepada 

Tuhan. Ketidakterarahan itu menjadi sebuah ketidakteraturan 

(disorder). Kemudian dalam hubungannya dengan kebenaran, adalah 

bahwa mereka yang lebih mencintai dosa berarti mencintai 

kebenaran yang sifatnya hanya sebagai pelengkap atau kebenaran 

yang lebih rendah. Terakhir bagian kesimpulan yang akan 

memberikan rangkuman dari semua pembahasan sebelumnya. 

 

Riwayat dan Latar Belakang Agustinus 
 Agustinus lahir pada tahun 354 dengan nama lengkap Aurelius 

Agustinus.26 Agustinus lahir di Tagaste dari pasangan Patricius dan 

Monica. Ayahnya seorang pengikut pagan, sedangkan ibunya 

seorang Kristiani. Sejak anak-anak ia sudah mendapat bimbingan 

untuk mempelajari Bahasa Latin dan Aritmatika. Artinya, sejak usia 

11 tahun ia sudah dikirim ke Madaura untuk mempelajari Latin dan 

Grammar. 

 Agustinus banyak mengembara dari kota ke kota dalam 

rangka menimba pengetahuan di Carthage, Milan, dan Roma. Di 

Carthage ia menjadi murid terbaik dalam Retorika. Dalam 

pengembaraan yang panjang itupula, banyak pengalaman dan kisah 

yang sungguh merubah hidupnya. Kisah-kisah itu antara lain, ketika 

menjadi pengikut Manicheisme, pembelokan dirinya untuk mau 

                                                   
26 Ryadi, Agustinus, Bapa-bapa Gereja Berfilsafat, Pustakamas, Malang, 2011, hal. 
135 
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dibaptis, kematian Ibunya yang tercinta, sampai ditunjuknya ia 

menjadi Uskup di Hippo. 

 Seluruh pengalaman hidup yang dialaminya direnungkan 

kembali dan akhirnya tertuang dalam tulisannya yang berjudul 

Confessiones. Buku itu berisi tentang rangkuman seluruh perjalanan 

hidupnya. Selain Confessiones, masih banyak lagi karya-karya besar 

yang dihasilkan seperti Civitate Dei, De libero arbitrio, De Quantitatae 

animae; De moribus ecclesiae Catholicae et de moribus 

Manichaerum, dan masih banyak lagi lainnya.       

 
Konsep Dasar Etika  Agustines (Ethics of Love) 
 Secara umum, etika pada zaman abad pertengahan 

memegang satu jenis etika yang sama. Artinya terdapat sebuah 

benang merah di antara semua filsuf pada zamannya, sering juga 

disebut dengan etika abad pertengahan. Benang merahnya adalah 

etika abad pertengahan yang digunakan, adalah etika teleologis.27 

Artinya, segala sesuatu di dalam dunia ini mempunyai tujuan (telos). 

 Namun teleological di sini berbeda dengan teleological pada 

masa modern. Teleological dalam arti ini lebih condong pada 

kerangka berpikir metafisik. Artinya teleological yang lebih mengulas 

tentang pemberian intelektualitas dalam etika, yang mengatur 

berdasarkan substansi.28 Lebih dalam lagi, bahwa identitas Tuhan 

dan kebahagiaan tidak dimaknai secara induktif melainkan secara 

deduktif. 

 Selain itu, konsep etika Agustinus mempunyai kesamaan 

umum seperti etika pada masa Yunani Kuno, yaitu etika 
                                                   
27 Macquarries, John and James Childress (ed), A New Dictionary of Christian 
Ethics, SCM Press Ltd, USA, 1967, hal. 375. 
28 Ibid., hal. 46. 
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eudaemonistic.29 Artinya bahwa tujuan dari setiap usaha manusia 

adalah mencapai kebahagiaan. Bagi Agustinus kebahagiaan 

ditemukan hanya dalam Tuhan. Dengan demikian menjadi lebih 

jelaslah bahwa etika Agustinus berpusat pada dinamika kehendak 

atau cinta.30 Dalam cinta yang sejati, cinta yang terarah kepada 

Tuhan, manusia akan menemukan landasan atau pedoman bagi 

tindakannya. Pondus meum, amor meus.31  

 Bagi Agustinus, bahwa sesungguhnya cita-cita kebahagiaan 

telah ada dalam ingatan setiap orang sejak mereka dilahirkan. 

Argumen itu secara langsung menggambarkan bahwa sebelum 

manusia dilahirkan telah mengalami kebahagiaan. Karena bagaimana 

mungkin, ia mencita-citakan kebahagiaan, kalau sebelumnya belum 

pernah mengalaminya. Konsep kebahagiaan yang telah tertanam 

dalam ingatan manusia, merupakan bagian dari pengetahuan 

metafisis, dan bukan berasal dari hasil penangkapan indera-indera 

manusia.  

 Bagi Agustinus pengetahuan metafisis sifatnya lebih tinggi dari 

pengetahuan yang berasal dari indera-indera. Namun, pengetahuan 

itu seolah-olah berada dalam suatu tempat yang gelap dalam ingatan 

manusia. Dengan demikian diperlukan cahaya dari Tuhan atau 

rahmat Tuhan sendiri untuk meneranginya (illuminatio), sehingga 

dengan terang dari-Nya, manusia mampu mengingat kembali 

pengetahuan-pengetahuan itu. Berikut kutipan dari buku 

Confessiones: 
                                                   
29 Copleston, Frederick, A History of Philosophy, Volume II: Medieval Philosophy, 
Images Books, New York, 1993, hal. 81. 
30 Ibid., hal. 82. 
31Agustinus, Aurelius, Agustinus: Pengakuan-Pengakuan (terjemahan dari 
Confessiones oleh Arifin, Winarsih dan End, Dr. Th. Van den), Kanisius, 
Yogyakarta,  2008, Confessions XIII, IX, 10. Selanjutnya penulis akan 
menggunakan Confessiones. 
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“Jadi, bagaimana aku harus mencari kehidupan 

berbahagia? Sebab kehidupan berbahagia tidak 

kumiliki selama aku belum berkata, “Cukuplah! Itu 

dia![...] Kehidupan berbahagia, bukankah itu kehidupan 

yang diinginkan oleh semua orang dan tak akan ditolak 

oleh seorangpun? Di mana mereka belajar 

mengenalnya sehingga menginginkannya sedemikian? 

Di mana mereka melihatnya sehingga mencintainya.” 

“Bukan itu yang kucari pada saat ini, yang kucari ialah 

apakah kehidupan berbahagia itu berada dalam 

ingatan. Sesungguhnya kami tidak akan mencintainya, 

sekiranya tidak kami kenal.”32  

 

 Argumen bahwa Tuhan lah yang menjadi kebahagiaan, 

merupakan rangkaian dari usahanya menemukan Tuhan pula melalui 

ingatan. Melalui konsep ingatan pula Agustinus mengatakan bahwa, 

kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa dilihat secara nyata dan 

jelas dengan mata. Kebahagiaan bukanlah sebuah entitas fisik. 

Sesungguhnya konsep tentang kebahagiaan telah ada dalam ingatan 

manusia sebelumnya. Artinya, sejak manusia dilahirkan, konsep 

tentang Tuhan dan kebahagiaan telah ada dalam ingatannya. Berikut 

ungkapan St. Agustinus dalam Confessiones:   

 
“Tidak, kehidupan berbahagia tidak dilihat dengan 

mata, karena bukan benda. Apakah caranya seperti 

bila kami ingat angka? Tidak, sebab orang yang sudah 

memiliki angka-angka itu dalam pengetahuannya tidak 

lagi akan berusaha memperolehnya, sedangkan 

                                                   
32 Confessions, X, xx, 29. 
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kehidupan berbahagia itu kami masih punyai dalam 

pengetahuan kami dan karena itu kami cintai; namun, 

kami masih ingin memperolehnya supaya 

berbahagia.”33 

 

 Rahmat dari Tuhan tidak hanya diperlukan untuk menerangi 

pengetahuan yang berada dalam tempat gelap di ingatan manusia. 

Lebih dalam lagi, manusia tidak mampu mencapai tujuan hidupnya 

dengan kekuatannya sendiri. Sebab dalam diri manusia juga 

mempunyai kecenderungan kearah yang jahat dan keburukan yang 

manusia dapatkan dari “dosa asal”.34 Maka dari itu, manusia 

membutuhkan sebuah kekuatan lain dari luar dirinya.   

 Bagi Agustinus, kebahagiaan mempunyai sebuah hubungan 

yang erat di dalamnya. Hubungan itu adalah bahwa antara 

kebahagiaan dan kebenaran, merupakan satu kesatuan, yaitu Tuhan 

sendiri. Namun yang menjadi masalahnya sekarang adalah jika 

Tuhan sebagai kebahagiaan dan kebenaran itu sendiri, mengapa 

manusia sering menolaknya? Agustinus menjawab dengan 

memberikan sebuah tingkatan dalam kebenaran. Sesungguhnya apa 

yang sering dipilih manusia dengan menolak Tuhan, adalah karena 

mencintai kebenaran yang lebih rendah. Kebenaran yang sifatnya 

subjektif, hanya bagi dirinya sendiri. 

 
“Sebabnya ialah karena kehidupan berbahagia 

adalah sukacita yang terbit dari kebenaran; sebab 

kegembiraan itu kegembiraan yang terbit dari-Mu, 

                                                   
33 Confessions, X, xxi, 30.   
34Tjahjadi, Simon Petrus L., Petualangan Intelektual: Konfrontasi Dengan Para 
Filsuf Dari Zaman Yunani Hingga Zaman Modern, hal. 118. 
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Engkau yang adalah kebenaran, ya Allah Terangku, 

Keselamatan wajahku, Allahku[…] Jadi, di makah 

mereka mendapat pengetahuan tentang kehidupan 

berbahagia itu kalau bukan di tempat mereka 

mendapatkan pula pengetahuan tentang kebenaran? 

Sebab mereka juga mencintai kebenaran itu, karena 

mereka tidak mau ditipu. Bila mereka mencintai 

kehidupan berbahagia yang tidak lain tidak bukan 

sukacita yang terbit dari kebenaran itu, maka mereka 

sudah tentu mencintai juga kebenaran dan tidaklah 

mereka akan mencintainya seandainya tidak ada 

pengetahuan tertentu tentang hal itu dalam ingatan 

mereka.”35 

  

Kehendak, Kebaikan dan Kejahatan (Good and Evil) 
 Menurut Agustinus, manusia mempunyai kehendak yang 

sifatnya bebas, yaitu untuk mengarahkan diri kepada Tuhan atau 

menjauhkan diri kepada Tuhan.36 Dengan kata lain kehendak 

manusia untuk mengarahkan diri kepada Tuhan atau menjauh adalah 

bentuk dari kebebasan yang ada dalam kehendaknya. Dengan 

demikian, Agustinus berpendapat bahwa kesempurnaan moral 

terdapat dalam cinta akan Tuhan. Artinya mengarahkan semua 

kehendak dalam diri kepada Tuhan. Jika mengikuti kehendak Tuhan, 

adalah kebaikan, maka kejahatan adalah sebuah tindakan yang 

menjauhkan diri dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seseorang 

yang menjauhi Tuhan, berarti melanggar pula hukum ilahi. Hukum 

                                                   
35Confessions, X, xxiii, 33. 
 
36 Copleston, Frederick, A History of Philosophy, Volume II: Medieval Philosophy, 
hal. 83. 
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ilahi itu sebuah pemikiran manusia akan teori kebenaran yang abadi 

dalam terang Tuhan. Jadi dalam terang yang sama itu pula, prinsip 

kebenaran dilakukan dalam tindakan bebas manusia.   

 Di samping itu, hukum ilahi  kurang lebih ingin 

mengungkapkan atau menggambarkan relasi antara manusia dengan 

Tuhan. Antara manusia dengan Tuhan terdapat sebuah relasi ciptaan 

yang terbatas dengan Ada yang tak terbatas. Oleh karena itu, 

kemudian manusia membutuhkan rahmat dari Tuhan untuk mencapai 

kebahagiaan, yaitu Tuhan sendiri. 

 Jika kebaikan adalah mengarahkan diri kepada Tuhan, lantas 

apakah sesungguhnya sifat ontologi dari sebuah kejahatan? Apakah 

sesungguhnya kejahatan dalam dirinya sendiri? Bagi Agustinus, pada 

intinya kejahatan merupakan kekurangan dari kebaikan yang 

seharusnya ada (Evil is the absence of a good that should be there). 

Agustinus membagi kejahatan dalam dua bentuk, kejahatan fisik dan 

moral. Dari kedua kejahatan itu, kejahatan morallah yang menjadi 

sesuatu yang sungguh buruk atau nyata.  

 Kejahatan tidak bisa berasal dari sesuatu yang positif, Tuhan. 

Menurut St. Agustinus, kejahatan moral ada karena kehendak bebas 

dari manusia. Namun, hal itu tidak bearti bahwa Tuhan lah yang 

menjadi penyebab kejahatan, karena telah menciptakan kehendak. 

Dalam kehendak yang menjauh dari Tuhanlah kejahatan itu muncul.  

 Karena ketika kehendak tidak mengarah kepada Tuhan 

terjadilah ketidakteraturan. Dalam ketidakteraturan itulah Agustinus 

menyebutnya sebagai kekurangan dari kebaikan (privation). Maka 

bisa kita simpulkan, bahwa dosa itu sesungguhnya merupakan 

sebuah kekurangan (absence) dari sebuah keteraturan. Lebih lanjut 

dalam hubungannya dengan kebenaran, adalah bahwa ketika 
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mencintai dosa, kita sesungguhnya mencintai kebaikan yang lebih 

rendah.   

 Dalam buku Confessiones, Agustinus menjelaskan bahwa 

indera-indera lah yang paling sering memberikan godaan terhadap 

manusia untuk berdosa.37 Mulai dari godaan syahwat, selera, 

kemabukan, kerakusan, penciuman, pendengaran, dan penglihatan. 

Selain itu, terdapat dua godaan lagi, yaitu rasa ingin tahu dan 

kekuasaan. Keingintahuan adalah semacam keinginan hasil dari 

pengetahuan dan pengalaman demi kepentingan diri sendiri.  

 

Kesimpulan 
 Moralitas adalah sebuah pencarian akan kebahagiaan. 

Kemudiaan kebahagiaan itu hanya terdapat dalam Tuhan sendiri 

sebagai pencipta manusia. Penekanannya pada cinta akan Tuhan 

yang mendasari setiap tindakan manusia. Akhinya kesempurnaan 

terjadi apabila manusia mengarahkan semua inderanya hanya 

kepada Tuhan. 

 Kebahagiaan sesungguhnya telah terdapat dalam ingatan 

manusia. Namun, untuk mampu mengingatnya manusia 

membutuhkan terang cahaya dari Tuhan, untuk menyinari 

pengetahuan itu. Selain itu, manusia juga membutuhkan rahmat 

untuk dapat mencapai kebahagiaan. Rahmat dibutuhkan, karena 

manusia masih tetap punya kecenderungan untuk mengarah kepada 

kejahatan karena warisan “dosa asal”. 

 Kehendak yang tidak terarah pada Tuhan menyebabkan 

terjadinya ketidak teraturan. Dan jika manusia mencintai dosa berarti 

dia masih mencintai kebenaran yang lebih rendah tingkatannya. 

                                                   
37 Confessiones X, xxxi, 43-53. 
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Kebenaran yang dicintainya sifatnya masih kebenaran pelengkap 

semata. Karena kebenaran yang sejati hanya dalam Tuhan, yang 

merupakan entitas tertinggi dan pencipta manusia. 

 

Tanggapan Kritis 
 Secara umum patut diapresiasi usaha Agustinus dalam 

“mengawinkan” filsafat dan teologi. Artinya, berusaha menjelaskan 

peristiwa wahyu dengan bantuan filsafat. Namun sayang, tetap saja 

Agustinus lebih pantas disebut sebagai Teolog ketimbang filsuf. Hal 

itu karena memang dalam beberapa penjelasannya sering bertolak 

deri Kitab Suci terlebih dahulu. Dengan kata lain, secara metodologis 

Agustinus sudah mempunyai posisi sebagai teolog karena 

mendasarkan pada Wahyu.   
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Tindakan Manusia  
menurut Ajaran Zen/Seon 

Yoseph Eko Setyawan 

 
Abstrak 
Manusia dalam menjalani kehidupan secara tidak langsung dituntut 

untuk selalu memenuhi kebutuhan hidup. Dalam upaya memenuhi 

kebutuhan hidup, tidak jarang manusia mengalami keterbelahan 

pribadi. Keterbelahan yang dimaksud, ialah penyesuaian antara 

keinginan dan realita. Sering kali manusia jatuh pada keinginan tanpa 

mampu merealisasikan hal tersebut pada realita.Tidak jarang pula, 

dalam upaya mewujudkan keinginannya, manusia sanggup 

melakukan tindakan menyeleweng atas aturan – aturan yang berlaku 

di masyarakat berdasarkan keinginan. Ajaran Zeon ingin mengajak 

manusia untuk melepaskan semua keinginan yang berasal dari 

pikiran. Pikiran merupakan sumber manusia untuk melakukan 

tindakan. Selain bertujuan untuk melepaskan semua keinginan, 

ajaran ini juga mengajak bagaimana manusia dapat hidup sederhana. 

Kesederhanaan yang terwujud pada tindakan manusia. 

 
Kata kunci: hidup sederhana, melepas semua keinginan untuk dapat 

mencapai nirvana 

 

 Pemilihan judul dalam tulisan ini adalah ”Tindakan Manusia 

Menurut Ajaran Zen/Seon.”38 Ada pun pemilihan judul tersebut 

berawal dari ketertarikan penulis akan ajaran-ajaran Zen/Seon 
                                                   
38 Pada tulisan kata zen dan Seon memiliki makna yang sama. 
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tentang tindakan manusia secara filosofis.  Apakah ajaran tersebut 

masih memiliki relevansi dengan tindakan manusia sekarang ini? 

Mengingat, keadaan dunia yang terus berkembang sehingga, 

memungkinkan manusia untuk terus memenuhi semua keinginannya. 

Ketika keinginan tersebut terwujud ada ”sesuatu” yang kabur pada 

diri manusia.  

 ”Sesuatu” tersebut mengakibatkan, hidup manusia tidak 

memiliki makna. Sesuatu tersebut adalah rasa. Rasa yang 

menjadikan hidup manusia bermakna. Rasa dapat bermacam-macam 

bentuknya, sebagai contoh, rasa senang, sedih dan lain sebagainya.  

Rasa merupakan hasil dari pemikiran terhadap apa dialaminya 

manusia. Pikiran merupakan awal terciptanya sebuah keinginan. Hal 

ini, tentunya berpengaruh pada hubungan relasi antara manusia mau 

pun manusia dengan alam sekitarnya, saat keinginannya tidak 

terpenuhi. Disinilah kerenggangan mulai terjadi dalam diri manusia. 

Kerenggangan terjadi di antara pemenuhan keinginan dan pikiran.  

 Dalam tulisan ini, terdapat empat bab. Pada bab pertama 

berisi Sejarah  dan perkembangan Zen/Seon. Bagian kedua berisi 

tentang Meditasi. Ketiga menjelaskan tentang meditasi dan 

kehidupan sehari-hari. Keempat berisi tinjauan kritis atas ajaran Zen 

Korea. Kelima merangkum atau menyimpulkan tentang ajaran 

Zen/Seon. Kemudian pada keenam yang terakhir, berisi tanggapan 

pribadi penulis.  

 

Sejarah Sintesa Taoisme dan Buddhisme dari Zen 
 Berawal dari “kerenggangan” yang terjadi dalam diri manusia, 

munculah sebuah ajaran baru yang bernama Zen/Seon, merupakan 
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”sebuah ajaran yang merupakan hasil sintesa antara Taoisme dan 

Buddhisme.”39 Dalam ajarannya,  

 

”Zen menggunakan prinsip dasar Buddhisme yang 

berpusat pada pikiran (terejahwantahkan dalam filsafat 

Prajna Paramita-Nya Nagajurna, serta pernyataan Sang 

Buddha bahwa dunia just mind-only), serta menerapkan 

prinsip-prinsip dasar Taoisme dalam upaya pembebasan 

pikiran dan keinginan.”40  

 

Salah satu ungkapan Zen yang terkenal tentang anjuran untuk 

terciptanya keselarasan dalam diri manusia, ialah sebagai 

berikut, 

 
”our body is the Bodhi-tree, 

And our mind a mirror bright. 

Carefully we wipe them hour by hour, 

And let no dust alight. 

(badan kita adalah Pohon Pencerahan 

Dan pikiran kita adalah Cermin Terang 

Hati-hatilah membersihkannya jam demi jam 

Dan jangan biarkan ada debu mengotorinya)”41 

 

 Ajaran tersebut merupakan ajakan bagi pengikut Zen, agar 

mampu untuk melepaskan semua keinginan yang timbul dari pikiran. 

Pikiran menggerakan manusia untuk terus menerus memenuhi 
                                                   
39  Burn, Kevin, Eastern Philosophy, Arcturus, London, 2006, hal 121. 
40 http://jurnal.filsafat.ugm.ac.id/index.php/jf/article/viewFile/23/19 diunduh pada  07 
Mei 2010 pukul  22.00 WIB. 
41 Takwin, Bagus, Filsafat Timur Sebuah Pengantar Ke Pemikiran-Pemikiran 
Timur, Jalasutra, Yogyakarta, 2003, hal 104. 
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keinginan. Ketika keinginan tersebut terpenuhi, sering kali manusia 

terjebak dalam kenikmatan (pleasure), yang ditimbulkan dari pikiran. 

Hal tersebut menyebabkan samsara (kesengsaraan) pada manusia. 

 Berpijak dari pemahaman tersebut, ajaran Zen menawarkan 

suatu pembebasan. Pembebasan tersebut dapat membawa manusia 

untuk bisa mencapai Nirvana. Zen menganggap bahwa pikiran 

manusia menghambat seseorang untuk bisa hidup dalam 

pencerahan. ”Pencerahan berarti awal dari semua kemajuan; 

mengetahui bahwa kita tidak tahu” 42 

 
Sejarah berdirinya ajaran Zen di Asia 
 Pada penulisan berikut, penulis mendasarkan diri pada 

pemikiran Firman Adi Yuwono, dalam bukunya “Pencerahan Suatu 

Pencarian Makna Hidup dalam Zen Buddhisme” yang diterbitkan oleh 

Kanisius pada tahun 1997. 

 Sejarah perkembangan ajaran Zen bermula dari ajaran 

Buddha. Sejarah lahirnya agama Buddha diawali dengan kisah 

Siddharta Gautama yang meninggalkan Istana keluarga Sakya 

(keluarga Kerajaan). ”Siddharta meninggalkan segala bentuk 

kemewahan serta kenikmatan hidup duniawi pada umur 29 tahun”43, 

dan membawa dirinya pada perjalanan menuju pencerahan. 

 Dalam usianya yang masih muda, Siddharta mencari arti hidup 

dengan berkelana, dan berguru pada dua orang guru Hindhu 

terkemuka. Tujuannya adalah agar ia mendapatkan pengertian dan 

kebijaksanaan dari agama Hindhu. Kemudian, ia bergabung dengan 

                                                   
42 Sangharakshita, Y.A.Maha Sthavira,  Zen Inti Sari Ajaran, Pustaka  Karaniya, 
jakarta,1991, hal 43. 
43 http://www.orientalia.org/article554.html, diunduh pada 06 Mei 2010 pukul 22.00 
WIB. 
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sekelompok pertapa. Ia pun tetap merasakan ketidakpuasan 

terhadap arti hidup yang dicarinya. Lalu, Ia meninggalkan kelompok 

pertapa tersebut dan melanjutkan perjalanannya. 

 Dalam perjalanannya, Siddharta menemukan tempat untuk 

beristirahat. Tempat tersebut digunakan untuk beristirahat. Tepatnya 

ia dibawah pohon Bodhi. Setelah cukup beristirahat, Ia pun mulai, 

 

”bertapa selama empat puluh sembilan hari. Pada hari 

keempat puluh sembilan, Sidharta akhirnya mengalami 

pencerahan. Pencerahan tersebut didapat saat Siddharta 

berusia tiga puluh lima tahun. Siddharta menjadi Sang 

Buddha (artinya”orang yang terjaga”)”44.  

 

 Siddharta terlahir kembali sebagai orang yang mendapatkan 

pencerahan rohani. Pencerahan yang didapatkan, merupakan 

sebuah keberhasilan untuk mengatasi penderitaan disekitar 

kehidupan dan kematian manusia. Setelah Siddharta mengalami 

pencerahan, ia memulai untuk mengajarkan ajarannya.  

 Para pengikut ajaran Buddha tersebar luas di berbagai tempat, 

meliputi dataran Cina, seperti ”Tiongkok, Mongolia, Tibet, dan 

Jepang. Sedangkan agama Buddha di India, terpecah menjadi dua 

bagian besar, yakni, aliran Hinayana dan Aliran Mahayana. Aliran 

Hinayana memegang teguh tradisi tunggal dan utuh. Ciri khas ajaran 

 Buddha yang asli terdapat pada aliran tersebut. Sedangkan 

aliran Mahayana, terpecah-pecah. Aliran ini jauh berkembang pesat 

dibanding aliran Hinayana. Ciri khas dari persebaran aliran Mahayana 

ialah, adanya penyesuaian ajarannya dengan tradisi setempat. Aliran 

                                                   
44 Ibid. 



 30 

Mahayana yang berkembang pesat dan menemukan tempat yang 

tepat di Jepang. ”Zen merupakan salah satu hasil pemikiran Cina 

setelah bertemu dengan pemikiran India.”45 

 Kata Zen mempunyai banyak istilah dalam berbagai bahasa. Ia 

berkembang dalam inkuluturasi budaya setempat. Zen dalam ”logat 

Jepang berasal dari kata Cina yakni Ch’an (禅), dan merupakan 

terjemahan lebih lanjut dari bahasa Sansekerta, Dhyana (meditasi)”46, 

sedangkan kata Zen/Seon dalam bahasa Vietnam, ”Thien Buddha 

(禅宗Thien Tong).  Kata Thien berasal dari Chan Zong (禅宗).”47 

Sedangkan kata Zen dalam bahasa Korea disebut Seon.  

 
Tentang Meditasi Zen/Seon 
 Penyebaran Zen/Seon/Seon di Korea dimulai pada ”akhir 

periode Silla (sekitar abad tujuh sampai sembilan). Penyebaran 

Zen/Seon/Seon tersebut ditandai dengan  dibukanya sekolah-

sekolah, pada orde Jogye.”48 Sekolah yang pertama kali, 

mengajarkan Zen/Seon/Seon di Korea bernama Peomnang (法朗). 

Pembukaan sekolah ini diprakarsai oleh Goryeo. Seorang biksu dari 

Jinul (知讷). Kemudian Ia membuka sekolah lagi, bernama 

Songgwangsa (松广寺)”49. 

 Kedua sekolah mempunyai ciri khas, yakni memegang teguh 

ajaran Zen/Seon/Seon yang berasal dari Buddha Gautama. Ciri khas 

tersebut membawa pengaruh besar, khususnya dalam bidang 
                                                   
45 Adi Yuwono, Firman, Pencerahan Suatu pencarian Makna Hidup dalam Zen 
Buddhisme, Kanisius, Yogyakarta, 1997, hal 10. 
46 Ibid., hal 10. 
47 http://kr.buddhism.org/zen/koan/Yongjeong_kim.htm diunduh pada 06 Mei 2010 
pukul 23.00 WIB. 
48Ibid.  
49 Ibid. 
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keagamaan dan pendidikan. Hal tersebut dipengaruhi oleh metode 

para guru Zen/Seon yang mengajar. 

 Para guru yang berpengaruh dalam penyebaran ajaran 

Zen/Seon di Korea adalah Hyegeun (慧勤), Taego (太古), Gihwa 

(己和), dan Hyujeong (休静).50 Para guru tersebut berusaha untuk 

menggabungkan ajaran Zen/Seon dengan budaya setempat. Hal 

tersebut tentunya membawa tanggapan positif dari masyarakat Korea 

yang masih mempercayai akan adanya kekuatan gaib.  

 Inti dari ajaran Zen Buddhisme yang diajarkan oleh para guru 

Zen/Seon  ialah ”sunyata (kekosongan).”51 Bentuk nyata yang dapat 

dilihat secara langsung dalam ajaran Zen Buddhisme, ialah meditasi 

yang diaktualisasikan dalam pengalaman langsung kehidupan 

sehari-hari. Ada empat macam tipe meditasi Zen/Seon yang 

diajarkan oleh sang guru kepada para muridnya.  

 
”Empat tipe meditasi tersebut ialah; 

1. Ch”an Tathagata atau metode-metode klasik. 

Metode tersebut dilakukan dengan menghitung nafas dan 

menumbuhkan semangat universal yang telah diajarkan 

oleh Buddha Gautama. Bentuk meditasi tersebut secara 

umum dipraktekan dalam Vihara Zen. 

 

2. Samadhi dan Prajna. Bentuk meditasi yang 

merujuk kitab Sutra Altar. Kitab Sutra Altar berisi tentang 

kesatuan atau dengan kata lain ketakterpisahan, 

contohnya ialah sebuah lampu dan cahayanya, yang 

                                                   
50 http://kr.buddhism.org/Zen/koan/Yongjeong_kim.htm diunduh pada 06 Mei 2010 
pukul 23.00 WIB. 
51 Ibid; Sangharakshita, Y.A.Maha Sthavira,  Zen Inti Sari Ajaran, hal 16. 
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bersama lampu ada cahaya. Jika tidak ada, maka akan 

menjadi gelap. Lampu identik dengan terang yang 

merupakan ekspresi dari lampu. Dari namanya, mereka 

adalah dua benda, akan tetapi pada dasarnya mereka 

adalah satu dan sama. Bentuk meditasi tersebut lebih 

mengarah pada kesadaran pribadi akan keadaan diri dan 

di luar dirinya. 

 

3. Ch’an Turunan. Bentuk meditasi tersebut 

diajarkan oleh guru-guru besar Hui Neng. Para Guru 

besar tersebut merupakan pendiri ajaran Zen/Seon yang 

lebih berkarakteristik Cina. Tipe meditasi tersebut 

mencoba untuk mencapai pencerahan dengan lebih 

konkret, dengan bantuan kata-kata, kalimat dan tindakan-

tindakan yang kelihatannya eksentrik dan lucu. Tindakan 

tersebut di kenal dengan nama Kung-ans (dari kata 

Jepang Koans: secara harafiah berarti “ catatan-catatan 

publik") 

 

4. Ch’an Wacana. Bentuk meditasi tersebut 

dilakukan dengan menuliskan catatan-catatan tentang 

ajaran Buddha tanpa mempraktekkannya.”52  

 

 Kempat bentuk meditasi tersebut bertujuan untuk memaknai 

ajaran Buddha. Tidak hanya memaknai ajaran Buddha, namun untuk 

mencapai pencerahan. Pencerahan tersebut dianjurkan untuk 

dihayati dalam setiap tindakan. Perpaduan antara meditasi dan 

                                                   
52 Ibid. 
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tindakan yang dilakukan merupakan sebuah sintesis antara 

pemenuhan keinginan tubuh dan jiwa.  

 

Meditasi-Aktif dalam Keseharian Menurut Zen 
 Setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia tidak dapat 

dilepaskan dari tatanan sosial yang berlaku di masyarakat. Tindakan 

tersebut dipengaruhi oleh ajaran yang diperolehnya. Dalam hal ini, 

ajaran Zen/Seon menganjurkan pada pengikutnya untuk selalu 

berusaha menyelaraskan antara tubuh dan jiwa. Cara yang 

ditawarkan oleh Zen/Seon khususnya, masyarakat Korea, ialah 

dengan jalan bermeditasi dan mengaktualisasikannya ke dalam 

tindakan sehari-hari. Hal tersebut bertujuan, agar para pengikut 

Zen/Seon mencapai pencerahan. 

 Untuk mencapai pencerahan, dalam ajaran Zen/Seon, 

semuanya bergantung pada masing-masing individu. Hal tersebut 

dapat menyebabkan hubungan antar sesama menjadi renggang. 

Pemahaman akan pencerahan yang dicapai setiap orang berbeda-

beda, namun ada kesamaan, yakni ingin melepaskan diri dari segala 

penderitaan. Sedangkan perbedaannya berdasarkan pada tingkat 

kesadaran dirinya.  

 Dalam praktiknya, meditasi Zen/Seon menggunakan metode 

meta-ilmiah. Metode meta-ilmiah ialah ”suatu pendekatan yang bagi 

penganutnya sendiri dianggap tidak ilmiah (unscientific).”53 Tujuannya 

adalah untuk memahami pengertian manusia yang berawal dari 

pemahaman diri sendiri. Pemahaman tersebut merupakan salah satu 

ciri manusia, yang tidak dimiliki oleh mahkluk lainnya. 

                                                   
53 Adi Yuwono, Firman, Pencerahan suatu pencarian Makna Hidup dalam  Zen 
Buddhisme, hal 144. 
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 Selain dengan bermeditasi, ajaran Zen/Seon juga mengajak 

pengikutnya untuk ” hidup sederhana.” 54 Dengan hidup sederhana, 

seseorang akan lebih mendekati pencerahan, yang menjadi tujuan 

akhir bagi pengikut Zen di Korea. Artinya seseorang akan hidup 

dalam kekosongan/Sunyata. Kekosongan  dalam kehidupan sehari-

hari, orang tidak melekatkan diri pada benda-benda yang sifatnya 

hanya sementara. Bukan berarti, kekayaan yang dimiliki oleh 

penganut Zen, dilarang. Akan tetapi, bagaimana kekayaan tersebut 

dapat dibagikan pada orang lain, sehingga dengan saling berbagi 

orang dapat mencapai titik pencerahan dalam hidup. 

 Maka, melalui kesederhanaan yang dihayati, manusia 

dimampukan untuk bertindak bijaksana. Nampak bahwa, tindakan 

yang disarankan dalam ajaran Zen/Seon bagi masyakarat Korea ialah 

hidup tidak hanya melakukan meditasi. Namun, ia harus 

menghayatinya dalam kesederhanaan dan tindakan yang dilakukan 

setiap hari, sehingga masyarakat Korea mampu mencapai 

pencerahan. 
 
Kritik atas Ajaran Zen / Seon Korea 
  ”Bergantunglah pada pikiranmu sendiri.”55 Adalah salah satu 

ajaran yang terdapat pada ajaran Zen. Bergantung pada pikiran telah 

mengandung konsep pemikiran itu sendiri. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa kelemahan yang terdapat dalam ajaran Zen. Inti dari ajaran 

Zen ialah kekosongan/sunyata. Hal tersebut bertolak belakang 

dengan esensi manusia. Esensi dari manusia adalah ”manusia 

                                                   
54 Ibid.,hal 46. 
55  Ibid; Sangharakshita, Y.A.Maha Sthavira,  Zen Inti Sari Ajaran, hal 51. 
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dipandang sebagai mahluk yang mempunyai identitas.”56 Identitas 

inilah yang membedakan manusia dengan mahluk hidup lainnya. 

 Pencerahan menurut ajaran Zen ialah ”ketika potensi penuh 

kesadaran diwujudkan.”57 Ajaran tersebut mengandung kontradiksi. 

Kontradiksi yang terletak pada kesadaran di setiap tindakan. 

Kesadaran mengenai apa yang dilakukan dan diakibatkan. Namun, 

Zen mengatakan untuk bertindak penuh kesadaran sebagai potensial 

awal. 

 Penyebaran ajaran Zen/Seon di Korea, sebagaian besar 

pengikut ajaran, ”berasal dari kalangan sederhana. Mereka hanya 

menghayati beberapa pikiran, yang bisa memberi mereka inspirasi 

bagi hidup mereka.”58 Hal tersebut merupakan salah satu “trik”,  agar 

masyarakat Korea menganut Zen/Seon. Metode yang digunakan, 

yaitu dengan menyesuaikan budaya Korea. Selain itu, gaya retorika 

yang dilakukan oleh para guru Zen, menimbulkan kesan positif bagi 

masyarakat Korea.  

 

Kesimpulan 
 Zen merupakan sebuah sintesa antara ajaran Buddha dan 

Taoisme. Zen yang tersebar kepada berbagai negara di Asia, 

mempunyai suatu ciri khas yang tidak dimiliki oleh setiap agama atau 

ajaran lainnya. Ciri khas tersebut terletak pada penyesuaian budaya 

setempat. Meditasi yang diajarkan oleh para guru Zen mempunyai 

tujuan mulia yakni, mengajak para pengikutnya untuk mencapai 

                                                   
56 Verhaar, John W.M, Identitas manusia menurut Psikologi dan Psikiatri abad ke 
 20, Kanisius, Yogyakarta, 1991, hal 11. 
57 Ibid; http://www.orientalia.org/article554.html diunduh pada 06 Mei 2010 pukul 
22.20 WIB. 
58 Thi Anh, To,  Nilai budaya Timur dan Barat, Gramedia, Jakarta, 1985, hal 27. 
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pencerahan. Dengan tercapainya pencerahan diharapkan, manusia 

dapat terlepas dari samsara. 

  

Tanggapan Kritis  
 Alam pemikiran filsafat Timur lebih menekankan 

keharmonisan. Keharmonisan yang terletak pada hubungan antar 

manusia, dan manusia dengan alam. Hal tersebut menjadi dasar dari 

ajaran Zen pada umumnya. Ajarannya dapat berkembang, jika terjadi 

inkulturasi dengan budaya setempat. 

  Korea merupakan salah satu negara yang mau menerima 

ajaran Zen tersebut. Salah satu inti dari ajarannya ialah meditasi. 

Meditasi pada umumnya merupakan salah satu kekhasan yang 

diminati oleh sebagian besar masyarakat Asia, tak terkecuali 

masyarakat Korea. Meditasi yang diajarkan oleh ajaran Zen, 

bertujuan untuk ”melatih dan mendidik manusia agar bijaksana.”59  

 Ajaran Zen selalu berusaha menyesuaikan dengan kebiasaan 

adat atau budaya setempat. Hal tersebut menyebabkan ajaran Zen 

dapat diterima dengan baik oleh masyarakat setempat, terutama 

pada masyarakat Korea yang dikenal dengan sebutan Seon. 

 Namun, penulis juga tidak setuju dengan ajaran Zen 

Buddhisme, khususnya, mengenai kekosongan dan samsara. 

Mengenai kekosongan, selama manusia hidup di dunia, ia tidak 

pernah dapat mendapatkan makna dari kekosongan sejati. Sebab 

ketika manusia lahir, dalam dirinya sudah memiliki konsep 

pengetahuan. Konsep tersebut merupakan ciri khas yang 

membedakan manusia dengan mahluk hidup lainnya. Konsep itu 

meliputi: cara berpikir, merefleksikan pengalaman, intuisi.  

                                                   
59 Ibid.,hal 33. 
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 Manusia tidak dapat secara bebas mengatakan bahwa dirinya 

benar-benar kosong. ketika mengatakan demikian, maka makna dari 

kekosongan sudah berubah. Kemudian mengenai samsara, sedari 

kelahiran hingga mati, manusia tidak dapat melepaskan dirinya dari 

samsara. Salah satu bentuk dari samsara ialah konsekuensi. Segala 

sesuatu yang dilakukan oleh manusia mengandung unsur 

konsekuensi. Dengan demikian, manusia tidak dapat melepaskan diri 

dari samsara, selama hidup di dunia. 
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Perjalanan Bangsa Indonesia dalam 
Teori Siklus Sejarah Oswald Spengler 

Dominicus Mardiyatto 

 
Abstrak 
Bangsa Indonesia sudah memasuki usianya yang ke 66. Bagi 

manusia, usia tersebut menandakan tingkat kematangan yang sangat 

tringgi, karena telah banyak menikmati pahit getirnya kehidupan ini. 

Begitu juga dengan perjuangan bangsa Indonesia untuk membangun 

negerinya dan mengisi kemerdekaannya. Namun setelah sekian lama 

membangun negeri yang mempunyai kelimpahan sumber daya alam, 

pulau-pulau dan juga budayanya ini, ternyata kita masih menjumpai 

warga negara yang hidup dibawah garis kemiskinan. Ironisnya lagi, 

bangsa ini juga seolah tidak mampu menikmati kelimpahan dan 

kekayaan alamnya sendiri. Pertanyaannya kini, mengapa bangsa ini 

seolah “tidak berdaya” dan terus menerus mengalami permasalahan 

yang sama dari tahun ke tahun? Penulis mencoba mengamati 

perkembangan bangsa ini melalui teori siklus yang dikemukakan oleh 

Oswald Spengler.  

 
Kata-kata Kunci: Siklus, sejarah, perjalanan bangsa, kemerdekaan, 

Indonesia, penjajahan 

 
 Sebagai suatu bangsa, Indonesia sudah mengalami perjalanan 

yang sangat panjang untuk memaknai dan mengisi kemerdekaannya. 

Tak terasa sudah 66 tahun, bangsa ini terlepas dari penjajahan 

kolonial dan Jepang yang pernah kurang lebih selama 350 tahun, dan 
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3 tahun menduduki tanah air tercinta.  Di usia 66 tahun ini, 

seharusnya bangsa Indonesia sudah mempunyai pengalaman yang 

banyak sebagai suatu bangsa yang merdeka. Apalagi dengan 

memiliki kekayaan alam dan daerah yang cukup luas, yang 

sebenarnya dapat menjadi aset berharga dan kebanggaan bagi anak 

bangsa.  

 Namun, perjalanan bangsa ini seolah tidak pernah lepas dari 

penderitaan. Berbagai permasalahan sosial selalu saja terjadi dan 

yang menjadi korban, tentunya adalah rakyat yang sudah kenyang 

dengan janji-janji manis para pejabatnya.  Melambungnya harga 

kebutuhan pokok, yang berdampak pada kemiskinan, kurangnya 

lahan pekerjaan yang berdampak pada  pengangguran, masalah 

sarana prasarana dan kualitas pendidikan, kekurangan gizi 

(kesehatan), masalah lumpur lapindo, dan kekerasan di Papua. 

Berbagai macam penderitaan seolah tidak pernah lepas dari 

masyarakat kecil yang memang tidak memilki kuasa apa-apa, dan 

sebaliknya korupsi, kolusi dan nepotisme seolah merajalela tanpa 

ada upaya untuk memberantasnya. 

 Keadaan sekarang, tentunya sama saja dengan keadaan 

bangsa Indonesia di kala mengalami penjajahan oleh bangsa kolonial 

dan juga Jepang, sehingga memunculkan gerakan-gerakan dari anak 

bangsa untuk merebut hak-haknya yang telah dirampas oleh 

penjajah. Keadaannya seolah-olah   mengingatkan kembali akan 

keadaan bangsa Indonesia pada masa lalu, hanya saja bentuk 

penjajahan dan yang menjajah kita adalah bangsa sendiri yaitu ; para 

oknum pejabat, para oknum tokoh politik dan sebagai tamengnya 

adalah pemerintah yang tidak pernah tegas dan sungguh-sungguh 

memperhatikan nasib bangsanya.   
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Untuk itu penulis mengajak untuk melihat  kembali bagaimana 

perjalanan bangsa ini dari jaman penjajahan sampai dengan masa 

kini, sehingga kita dapat memprediksi keadaan bangsa dimasa 

mendatang.   

 
Sejarah Perjalanan Bangsa Indonesia  
Zaman Perang Kemerdekaan 

 Zaman perjuangan bangsa indonesia diawali dengan 

masuknya VOC60 ke tanah air tercinta sekitar tahun 1602. Pada saat 

itu, sebenarnya kondisi masyarakatnya sedang mengalami masa 

“sakit” yang disebabkan oleh situasi pancaroba, yang mengiringi 

transformasi dari struktur sosial politik feodalisme – Brahmanisme ke 

lebih hirarkis menuju feodalisme keislaman yang lebih demokratis. 

Saat itu terjadi ketegangan antara negara-negara Hindu dan Islam 

yang direpresentasikan oleh ketegangan antara Majapahit dan 

Demak serta Pajajaran dan Banten.61  

 Rupanya keadaan “sakit” inilah yang dimanfaatkan oleh VOC 

untuk mengambil hati para raja dengan jalan menjalin kerjasama 

perdagangan. Maka dengan mudahnya VOC, yang pada awalnya 

berniat untuk berdagang, dengan hadirnya tentara kolonial, tujuan 

VOC berbelok kearah tujuan perluasan kekuasaan. Apalagi tanah air 

kita adalah tanah air yang memiliki tanah yang subur dan kaya.  

 Maka dimulailah sejarah penindasan bangsa kolonial di tanah 

air tercinta ini. Diawali dengan adanya pelaksanaan sistem tanam 

                                                   
60 VOC (Verenigde Oostindhische Compagnie) merupakan serikat dagang Hindia 
Timur 
    Boelaars J W M, Indonesianisasi, Kanisius, Yogyakarta, 2005, hal. 67. 
61 Latif Yudi, Negara Paripurna, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hal. 
267. 



 41 

paksa (Cultuurstelsel) pada tahun 1830-187062, yang tidak hanya 

berlaku di tanah Jawa, namun pemerintahan kolonial meluaskan 

kekuasaannya di luar tanah Jawa juga. Akibatnya rakyat Indonesia 

yang dirugikan dan kemiskinan terjadi dimana-mana.  

 Keadaan seperti ini berlangsung cukup lama, sampai pada 

akhirnya timbul kesadaran dari rakyat Indonesia sendiri yang tidak 

dapat menerima perlakuan pemerintahan kolonial. Maka dimulailah 

perjuangan revolusi rakyat Indonesia melalui pemberontakan –

pemberontakan kaum pribumi yang terjadi dan dikenal dengan 

perang Cirebon, perang Diponegoro, perang Antasari, perang Paderi 

dan lain-lain. Peperangan ini lebih bersifat kedaerahan dan belum 

menunjukkan adanya persatuan.  

 Peperangan secara kedaerahan ini berlangsung cukup lama, 

sampai pada akhirnya kaum intelektual tersadarkan dan turut serta di 

dalam kancah pertempuran. Maka mulai muncullah pergerakan Budi 

Utomo, Serikat Dagang Islam, Indische Partij, PPPI , PNI dan lain-lain 

yang bersatu padu dalam  Sumpah Pemuda (1928). Lahirnya 

Sumpah Pemuda mengawali adanya semangat nasionalisme yang 

baru, yang tidak hanya menjadi milik satu golongan saja. Namun 

lebih luas dari itu, bangsa ini menjadi milik bersama dan haruslah 

dipertahankan secara bersama-sama pula. Hal ini merupakan sejarah 

baru bagi bangsa Indonesia saat itu. Karena, pada akhirnya muncul 

peradaban yang baru, adanya semangat nasionalisme yang 

menumbuhkan kesadaran di dalam masyarakat Indonesia untuk 

bersama-sama sebagai satu bangsa melawan penjajahan. Tidak 

hanya dengan mengangkat senjata, namun juga dilakukan dengan 

                                                   
62 Ibid.,hal. 269. 
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melalui media massa, sistem politik dan juga tulisan-tulisan/ karya 

sastra.  

 “Kejenuhan” bangsa Indonesia dijajah oleh pemerintah kolonial 

Belanda, ternyata dimanfaatkan oleh pemerintah Jepang (1942) 

untuk mengambil simpati rakyat Indonesia. Dengan berlaku seolah-

olah seperti saudara tua Asia, Jepang membangkitkan perasaan 

umum sebagai pembebas, sehingga kedatangan mereka disambut 

dengan antusias oleh rakyat Indonesia. Apalagi pemerintah Jepang 

membebaskan para tahanan politik, memberikan kebebasan 

menggunakan bahasa Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia Raya 

dan juga menggantikan kedudukan bahasa Belanda dengan bahasa 

Indonesia.63   

 Namun, rupanya segala kebaikan yang dilakukan oleh 

pemerintah Jepang semata-mata hanya sebagai upaya untuk 

melangsungkan kekuasaannya di Indonesia. Hal ini sebenarnya 

sama dengan cara yang ditempuh oleh VOC, ketika menginjakkan 

kaki untuk pertama kalinya di Indonesia.  Meskipun hanya 

berlangsung selama 3 tahun, namun penjajahan Jepang begitu 

membekas, karena ternyata penjajahan Jepang lebih kejam 

dibandingkan dengan penjajahan pemerintahan kolonial Belanda. 

Akhirnya, hal ini memunculkan kembali semangat nasionalisme 

bangsa Indonesia yang ingin terlepas dari belenggu penjajahan. 

Sejak saat itu dimulailah revolusi kemerdekaan Indonesia. Semua 

elemen saat itu mendukung dan bersatu padu untuk mengusir 

pemerintah Jepang keluar dari tanah air ini.  

 Dengan semangat nasionalisme kerakyatan yang 

mempersatukan semua elemen (etnis, agama, kelas,dan jender), dan 

                                                   
63 Ibid., hal. 326-327. 
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memanfaatkan peluang politik kekalahan Jepang pada Perang Dunia 

ke II, pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia 

memproklamirkan kemerdekaannya. Sejarah baru telah terwujud 

dengan berbagai harapan yang baru pula.   

 
Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia (RI)  - Orde Lama (ORLA) 

 Kemerdekaan RI tentunya disambut dengan penuh 

kegembiraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat inilah rakyat 

Indonesia memiliki kedaulatan dan memilki sejarah baru, serta 

memilki peradaban yang baru pula. 

 Dalam perjalanannya sebagai bangsa yang memilki 

kemerdekaan, ternyata tidak mudah, beberapa kali bentuk negara 

mengalami perubahan, dari negara kesatuan yang berbentuk 

republik, menjadi parlementer, Republik Indonesia Serikat ,sampai 

pada akhirnya dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang salah 

satu isinya adalah kembali pada Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

 Era Orde Lama dibawah pimpinan Presiden Soekarno 

memang terlihat gigih memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan dan 

kemanusiaan. Beberapa kali negara Indonesia dengan berani 

menentang pengaruh dari luar yang ingin merongrong kedaulatan 

Indonesia, termasuk pemutusan hubungan dengan Malaysia. 

Sayangnya pemerintahan Soekarno runtuh dengan politik 

NASAKOM-nya tidak mampu mempersatukan negara ini ke arah 

yang lebih baik. Ketimpangan ekonomi /krisis ekonomi menjadi 

penyebab utama runtuhnya kekuasaan Soekarno. Ditambah lagi, 

kedekatannya dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) membuat 

Soekarno semakin tersudut dan tumbang melalui Surat Perintah 
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Sebelas Maret atau dikenal SUPERSEMAR, yang menjadi bumerang 

bagi dirinya.  

 
Masa Orde Baru (ORBA) 

 Setelah kehancuran Orde Lama, kini muncullah harapan baru 

bagi rakyat Indonesia saat itu, yakni Orde Baru yang dengan janji-

janjinya berupaya membawa perubahan kearah yang lebih baik. 

Dibawah pemerintahan Presiden Soeharto dimulailah Orde Baru, 

yang dikenal dengan istilah orde pembangunan.  

 Tesis politik yang dicetuskan orde baru diawal kelahirannya 

sangat jelas, yakni demokratisasi politik disamping perbaikan 

ekonomi. Tesis inilah yang meromantisasikan perlawanan sosial 

untuk menentang sistem politik yang tidak demokratis dan sistem 

ekonomi yang hancur-hancuran di zaman orde lama.64 

 Gilang gemilang hasil pembangunan orde baru memang 

sungguh menakjubkan. Masyarakat di bawah orde baru telah 

berkembang sangat pesat, bahkan di era Orde Baru ini Indonesia 

mampu menjadi negara Swasembada pangan. Pertanian memang 

menjadi fokus utama di dalam sejarah Orde Baru, sehingga saat itu 

Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Ini adalah sejarah baru 

bagi bangsa Indonesia.  

 Selain itu dibidang teknologi, Indonesia juga tidak kalah 

bersaing. Dengan adanya Pusat Pembuatan Pesawat Terbang 

Nurtanio, membuat Indonesia dikenal dikancah dunia Internasional di 

bidang teknologi.  Namun, harus diterima bahwa perkembangan itu 

adalah perkembangan elitis dalam sistem politik yang tunggal dan 

                                                   
64http://ahmadsidqi.wordpress.com/2008/04/10/perbandingan-politik-orde-lama-
dengan-politik-orde-baru, diunduh pada 5 Desember 2011, pukul 20.00 WIB. 
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monolitik.65 Pilihan model pembangunan yang bercorak teknokratis, 

yang secara sengaja memperlemah kekuatan politik non negara, 

untuk menghindari bargaining politik. Kemudian hal itu melahirkan 

begitu banyak ketimpangan dalam orde baru66 

 Ketimpangan yang mencolok didalam ORBA nampak pada 

makmurnya segelintir orang dekat Presiden. Juga anak cucunya yang 

menjadi kekuatan besar dan menjadi “penjajah baru” bagi bangsa ini. 

Kehancuran ORBA terletak pada maraknya Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme yang semakin hari semakin merajalela. Akumulasi 

kebencian dan anti suharto bersinergi dengan krisis global. Akibatnya 

hal demikian telah meluluhkan Pondasi perekonomian Orde Baru 

yang rapuh akibat praktek KKN-nya.67  

 Kebijakan menaikan harga BBM telah menimbulkan aksi 

demonstrasi mahasiswa di tanah air. Peristiwa Semanggi yang 

menewaskan beberapa mahasiswa Trisakti telah mengubah arah 

tuntutan para demonstran yang awalnya menuntut penurunan harga 

BBM, menjadi turunnya Suharto.68Aksi demontrasi telah 

bermetamorfosis menjadi gerakan reformasi. Suharto sudah tidak 

mampu lagi menahan gerakan yang dimotori mahasiswa dan 

mendapat dukungan semua komponen bangsa. Akhirnya, pada 

tanggal 21 Mei 1998 Suharto menyatakan mengundurkan diri dan 

digantikan oleh Wakil Presiden Habibie sebagai Presiden RI ke 3.69 

 
 

                                                   
65 Ibid 
66 Ibid 
67 http://politik.kompasiana.com/2010/02/21/orde-lama-orde-baru-era-reformasi-
setelah-itu, diunduh pada 5 Desember 2011, pukul 20.10 WIB. 
68 Ibid 
69 Ibid 
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Masa Reformasi 

 Seperti pada masa-masa sebelumnya, reformasi jatuhnya 

ORBA disambut dengan antusias oleh berbagai kalangan, dari para 

pejabat, pengusaha, elite politik, sampai pada masyarakat kelas 

bawah. Masa reformasi ini seolah menjadi euforia, karena pada masa  

reformasi belenggu “penjajahan” seolah sudah terlepas dan rakyat 

dapat menghirup udara kebebasannya. Itu harapan yang tentunya 

didambakan oleh setiap orang.  

 Namun, sejak berjalan kurang lebih 13 tahun, angin segar 

perubahan yang diharapkan seolah sulit untuk didapatkan. Kini 

korupsi dan kolusi bukan lagi menjadi hal yang tabu, malah menjadi 

trend dan terjadi dimana-mana, dari pejabat yang berada di pusat 

sampai ke tingkat RT /RW. Nepotisme seolah sudah menjadi hal 

yang biasa, bahkan lebih parah daripada Orde Baru.  

 Keadilan Sosial jauh dari harapan masyarakat, dan menjadi 

korban tentunya adalah rakyat kecil yang tidak memilki kuasa apa-

apa. Keadaan yang terjadi kini seolah menjadi pengulangan dari 

masa lampau. Masyarakat Indonesia selalu saja terpuruk dan 

mengalami ketidakberdayaan, dan pada akhirnya muncul revolusi 

yang seolah membawa angin segar, yang membawa kesengsaraan 

bagi rakyat.  

 

Analisis 
 Dalam prinsip teori sejarahnya, Oswald Spengler menyatakan 

bahwa, tiada pola sejarah yang berjalan lurus, disini mengandung 

pengertian bahwa setiap sejarah akan bergerak seperti siklus. Ia 

mulai dengan bertumbuh (musim semi kebudayaan), lalu 

berkembang menuju tahap pendewasaan (musim panas 
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kebudayaan), sampai pada puncak (musim gugur kebudayaan), dan 

mengalami penurunan, hancur (musim dingin kebudayaan) dan 

akhirnya bertumbuh lagi,  selanjutnya akan kembali seperti masa-

masa diatas.70    

 Dari pemahaman teori siklus ini, kita dapat melihat bahwa 

perjalanan bangsa Indonesia seperti siklus yang berputar. Diawali 

dengan pertikaian yang terjadi antar dua paham feodalisme 

(Brahmana dan Islam). Hal ini membuat rakyat Indonesia mengalami 

kejenuhan dan mengharapkan perubahan, dan VOC saat itu 

dianggap sebagai pembawa perubahan tersebut.  

 Pada awalnya VOC dapat mengambil hati rakyat dan juga raja. 

Namun, VOC berubah menjadi tentara kolonial yang kejam dan 

bengis yang akhirnya menyengsarakan rakyat. Tidak tahan dengan 

penjajahan dan kemiskinan yang ada, rakyat mulai memberontak, 

dari para pejuang daerah, para kaum cendekiawan, tokoh politik 

Indonesia  bersatu untuk melawan penjajahan hingga tercapailah 

kemerdekaan RI.  

 Harapan baru muncul setelah mencapai kemerdekaannya. 

Negara Indonesia mulai berbenah dan membangun sistemnya 

sendiri. Idealisme awal membangun negara ini rupanya 

diselewengkan oleh oknum-oknum pejabat dan partai yang 

memanfaatkan situasi krisis moneter saat itu. Kemudian lahirlah 

pemberontakan G 30 S PKI yang menjatuhkan ORLA dan melahirkan 

ORBA.  Orde Baru pun pada awalnya begitu memikat hati rakyat. 

Segala sektor dibenahi, politik, ekonomi, HANKAM, teknologi, 

                                                   
70 Pratisto, Agustinus, Teori Siklus Oswald Spengle (promanuscripto), UKWMS, 
Surabaya, 2011.  
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pendidikan dan lain-lain dibenahi, banyak perubahan dan kemajuan 

terjadi dimasa itu.  

 Sayangnya, ORBA mengulang kesalahan ORLA, ketika pada 

puncak kekuasaan, mulailah borok ORBA terungkap. Korupsi Kolusi 

Nepotisme (KKN) merajalela, kemiskinan tampak dimana-mana, 

kediktaktoran pejabat ORBA menyengsarakan rakyatnya. Kemarahan 

rakyat, dan sejumlah tokoh sosial politik tak dapat dibendung lagi. 

Bersamaan dengan situasi krisis moneter (seperti pada masa ORLA), 

rakyat berhasil menggulingkan pemerintahan ORBA yang telah 

berkuasa 32 tahun lamanya.  

 Setelah ORBA tumbang, dimulailah orde baru, yang 

dinamakan orde reformasi. Sama seperti sebelumnya, orde reformasi 

pada awalnya disambut dengan harapan baru dan semangat yang 

baru. Apalagi dimasa awal orde reformasi,  segalanya menjadi 

transparan. Kebobrokan ORBA diluluhlantakkan (sama seperti masa 

peralihan Belanda-Jepang, Jepang-Masa Kemerdekaan, ORLA-

ORBA). Namun, sayangnya hal tersebut malah menjadikan bangsa 

ini kehilangan identitasnya. Kebebasan disegala bidang 

mengakibatkan bangsa ini menjadi kacau balau, dengan pemimpin 

negara yang tidak tegas untuk memimpin pemerintahannya.  

 KKN saat ini dapat dikatakan melebihi dari era ORLA dan 

ORBA, bahkan dilakukan secara terbuka. Hukum sudah dapat dibeli 

dengan uang. Kebaikan pemerintah dan pejabat-pejabat yang ada 

hanyalah pada saat kampanye PEMILU. Selebihnya, rakyat harus 

rela melihat realita yang menyedihkan.  

 Akibatnya, rakyat menjadi apatis dengan slogaan-slogan 

pemerintah yang akan mengatasi  permasalahan yang ada. Rakyat 

sudah muak dijadikan “bualan-bualan” pemerintah. Kini kita tinggal 
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menunggu bom waktu terjadinya revolusi kembali, seperti yang 

pernah dialami pada masa-masa sebelumnya.   

 
Kesimpulan        
 Teori Siklus Sejarah Oswald Spengler kiranya dapat menjadi 

gambaran negara Republik Indonesia tercinta ini. Apa yang kita alami 

kini, sama dengan apa yang pernah dialami oleh nenek moyang kita 

dimasa lampau. Masa kini seolah tidak dapat dilepaskan dari masa 

lampau, yang mulai dari tahap pertumbuhan, tahap puncak, tahap 

penurunan, tahap kehancuran, dan kemudian mulai lagi dengan 

tahap pertumbuhan dan seterusnya.  

 Saat ini, menurut penulis, bangsa Indonesia sampai pada 

tahap penurunan, ini dapat terlihat dari mulai melemahnya kekuatan 

rakyat dan pemerintah seolah menjadi penguasa yang menindas 

rakyatnya. Dan pada akhirnya nanti, hal ini akan terjadi lagi masa 

kehancuran yang akan menimbulkan masa baru, peradaban yang 

baru, Indonesia yang baru. 

 

Tanggapan Kritis 
 Hal-hal positif yang dapat kita ambil dari teori Siklus Spengler 

adalah dengan teori ini kita mampu membuat prediksi akan masa 

depan bangsa ini. Dengan itu, harapannya kita mampu berinteropeksi 

agar tidak mudah jatuh kedalam pengalaman –pengalaman masa lalu 

yang kelam. Dengan interopeksi ini, kita mampu melihat hal-hal postif 

yang dapat dikembangkan untuk membangun bangsa. Kemudian hal-

hal negatifnya dibuang jauh-jauh, karena dapat menghambat lajunya 

pembangunan dan kesejahteraan bangsa .  
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 Sedangkan hal negatif dari teori Spengler ini adalah, teori ini 

melemahkan kemajuan suatu bangsa ketika warga negaranya 

menjadi pesimis, dan tidak melakukan apa-apa. Karena, merasa 

bahwa suatu saat nanti akan terjadi perubahan dan akan kembali lagi 

mengalami hal yang sama. Tidak ada lagi daya juang dan semangat 

nasionalisme untuk keluar dari keterpurukan bangsa.  
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Kode Etik Profesi Sebagai Parameter 
dan Faktor Pendorong  

Kemajuan Bersama 
 

Stevanus Findi Arianto 

 
Abstrak 
 Dunia perekonomian dewasa ini semakin terbuka dan sarat 

dengan persaingan. Tidak jarang persaingan-persaingan yang 

muncul justru menimbulkan masalah-masalah baru dan terkadang 

juga merugikan pihak-pihak lain. Semua hal dijalankan dan 

“diperbolehkan” dalam rangka mewujudkan suatu keinginan atau 

obsesi suatu perusahaan atau perorangan. Terkadang karena obsesi 

yang berlebihan itulah, banyak hal dikorbankan entah secara sadar 

maupun tidak sadar. Artinya, penumpukan kapital merupakan tujuan 

langsung dari sebagian besar perusahaan atau seseorang. Karena 

obsesi itu, tidak jarang banyak orang “lupa” dan buta pada manusia 

yang lain. Akibatnya manusia yang lain menjadi sarana bagi 

terwujudnya tujuan penumpukan kapital). Pada dasarnya perusahaan 

selalu memiliki suatu kode etik tertentu untuk suatu perusahaan. 

Dengan kode etik diharapkan perusahaan semakin berkembang dan 

dapat melebarkan sayapnya dengan tidak meninggalkan nilai-nilai 

moral. Akan tetapi, kode etik yang ada  di dalam suatu perusahaan 

tersebut tidak berjalan semestinya melainkan hanya sebagai slogan 

yang tidak lain hanyalah omong kosong belaka. Kode etik tersebut 

kadang dibuat hanya untuk “formalitas” belaka dan tidak sungguh 
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mendasari arah dan kinerja suatu perusahaan. Apabila ditinjau lebih 

jauh, kode etik tersebut berisikan suatu norma yang apabila 

dijalankan akan sangat menjiwai gerak dan langkah suatu 

perusahaan. Bahkan, kode etik tersebut berdampak positif bagi para 

stakeholder yang ada di dalam suatu perusahaan dan juga bagi 

masyarakat luas.  

 

Kata Kunci: Kode etik profesi, kesejahteraan bersama, moral, 

perusahaan.  

 

 Dewasa ini, bisnis menjadi satu hal yang terus bergerak dan 

berkembang. Bisnis dalam pengertian yang berkembang merupakan 

sebuah kegiatan untuk mencari laba atau keuntungan.71 Keuntungan 

memang menjadi satu prioritas di dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, 

semua orang berlomba-lomba untuk mengumpulkan keuntungan 

sebesar-besarnya bahkan mengabaikan kepentingan orang lain. 

Tidak heranlah apabila jurang kemiskinan semakin besar. Artinya, 

orang kaya akan menjadi semakin kaya dan yang miskin akan 

semakin miskin. 

 Sebuah perusahaan pastinya akan selalu berupaya 

mengembangkan dan terus membangun usahanya. Banyak cara 

dilakukan agar perusahaan tersebut bisa terus berkembang dan 

bahkan dapat bersaing di dalam lalu lintas bisnis saat ini. Banyak 

cara dilakukan baik dengan sistem, maupun manajemen untuk 

membuat suatu kesepakatan bersama atau yang lebih dikenal 

dengan kode etik profesi. Agar perusahaan dapat maju dan 

                                                   
71 http://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis, diunduh, pada tanggal 8 Desember 2011,  
pukul 21. 03 WIB. 
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berkembang tentu saja dibutuhkan kerja sama di antara semua 

anggota. Tanpa adanya kerjasama itu, perusahaan tidak akan 

berjalan dengan baik dan bahkan mengalami ketimpangan. 

 Dalam tulisan kali ini, penulis akan ingin mengulas peran kode 

etik profesi di dalam dunia bisnis. Artinya, apakah kode etik sungguh 

memiliki kapasitas dan kapabilitas di dalam suatu perusahaan. 

Tegasnya, dalam tulisan ini ingin melihat peran penting atau alasan 

adanya kode etik di dalam suatu badan usaha atau di dalam dunia 

bisnis. Dengan mengetahui alasan adanya kode etik dan fungsinya, 

maka kita bisa mengetahui apakah (sebenarnya) kode etik itu 

sungguh mampu mengembangkan suatu badan usaha atau bisnis 

tertentu. 

 

Kode Etik Profesi 
 Kode etik profesi merupakan kumpulan asas-asas atau norma-

norma moral, yang mengatur perilaku sekelompok orang, yang 

tergabung dalam suatu profesi tertentu.72 Artinya, kode etik itu dipakai 

oleh suatu profesi dalam menentukan setiap tindakan dan bahkan 

menjadi parameter tindakan setiap orang yang ada di dalam satu 

profesi tertentu. Kode etik itu menjadi semacam peraturan atau suatu 

“hukum” di dalam suatu perusahaan atau di dalam profesi. Dengan 

demikian, kode etik memiliki sifat mengikat setiap stakeholder, akan 

tetapi tetap fleksibel sesuai dengan perkembangan masyarakat yang 

ada.73 

 Kode etik profesi dalam hal ini memiliki sifat yang sama 

dengan hukum, yakni mengikat akan tetapi fleksibel. Artinya, 
                                                   
72 Yosephus, Sinuor, L, Etika Bisnis, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 
2010, hal. 285. 
73 Ibid.,hal. 286. 
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mengikat karena memiliki suatu wewenang untuk wajib dipatuhi dan 

memberikan sangsi bila dilanggar. Fleksibel artinya tetap terbuka 

pada perkembangan atau arah gerak realitas sosial dan dunia 

perekonomian itu sendiri. Apabila suatu kode etik menjadi suatu 

ketetapan yang tidak dapat berdialog dengan realitas sosial-ekonomi 

yang ada, maka kode etik itu tentu tidak akan dapat menjawabi 

permasalahan yang ada dan akan membuat perusahaan tidak 

berkembang sesuai dengan arah yang diharapkan. 

 Sebagai suatu norma, kode etik merupakan standar moral bagi 

suatu profesi atau perusahaan.74 Dengan adanya standar moral itu, 

suatu profesi seharusnya selalu terarah pada apa yang baik dan 

bukan sesuatu yang immoral. Kode etik dalam hal ini juga dapat 

dipahami sebagai suatu kumpulah norma moral yang wajib diikuti 

oleh seseorang agar tetap jujur pada diri sendiri, percaya diri, 

independen, dan berkepribadian moral yang kuat agar tidak mudah 

terjerumus pada sesuatu yang salah atau immoral.75  

 Berlakunya suatu kode etik di dalam suatu perusahaan tentu 

akan memberikan dampak tersendiri. Artinya, kode etik di sini dapat 

dimengerti sebagai suatu faktor mutlak bagi suatu perusahaan. 

Tanpa adanya suatu kode etik, perusahaan akan kehilangan “dirinya” 

dan tentu saja akan terjerumus pada tindakan-tindakan yang 

merugikan pihak-pihak lain. Maka dengan kata lain, kode etik profesi 

di dalam suatu perusahaan wajib dan harus ada guna tercapainya 

dan terakomodirnya kepentingan bersama.   

                                                   
74 De George, Richard, T., Business Ethics Second Edition, Collier Macmillan 
Publisher, New York, 1986, hal. 340. 
75 Yosephus, Sinuor, L, Etika Bisnis, hal. 286. 
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 Agar kode etik dapat berlaku secara efektif, maka diperlukan 

syarat-syarat berlakunya. Syarat-syarat itu antara lain:76 

perumusannya harus menerminkan kesepakatan semua pihak yang 

terikat oleh kode etik (melibatkan semua), harus dirumuskan secara 

terstruktur dan tersistem (Tidak rancu, ambigu, contradiksi interminis). 

Selain itu kode etik harus bersifat fleksibel, terbuka pada 

perkembangan dan perubahan yang terjadi serta harus ditaati dan 

ditegakkan seara konsisten dan konsekuan serta sanksi tegas. Lebih 

dalam lagi, kode etik harus mampu menjaga kepentingan bersama 

dan tidak hanya mementingkan satu kepentingan tertentu.  

 Terkait dengan paragraf di atas, fungsi dari kode etik tersebut 

antara lain77 adalah untuk Meningkatkan kredibilitas korporasi atau 

perusahaan, menyediakan kemungkinan untuk mengatur dirinya 

sendiri bagi korporasi atau bisnis yang lain (mendewasakan 

korporasi). Kode etik juga berfungsi sebagai sarana untuk menilai dan 

mengapresiasi tanggung jawab sosial perusahaan. Bahkan menjadi 

alat yang ampuh untuk menghilangkan hal-hal yang belum jelas 

menyangkut norma moral, khususnya ketika terjadi konflik nilai. 

Misalnya, menerima ibu usia 60 tahun untuk bekerja di dalam 

perusahaan dengan alasan karena ibu itu tidak memiliki “apa-apa” 

lagi. Meskipun menurut Undang-undang hal itu tidak dapat dilakukan 

(karena batas usia kerja adalah 55 tahun), namun, karena 

pertimbangan moral dan karena adanya kode etik, hal itu dapat 

dilakukan. 

                                                   
76 Syarat-syarat agar kode etik profesi dapat berjalan dengan baik ini saya ambil 
dari buku Yosephus, Sinuor, L, Etika Bisnis, hal. 286; serta beberapa tambahan dari 
De George, Richard, T., Business Ethics Second Edition, hal. 342. 
77 Ibid. 
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 Dengan demikian, kode etik selalu mengupayakan 

perkembangan suatu perusahan, dengan tidak meninggalkan nilai-

nilai moral yang ada di dalamnya. Artinya, perkembangan suatu 

profesi atau perusahaan berjalan bersama dengan nilai-nilai moral 

yang ada, sehingga perkembangan suatu profesi atau perusahaan 

tidak menindas yang lain, tetapi sungguh-sungguh berkembang, 

dengan tetap memperjuangkan nilai moral. 

 

Kode Etik Untuk Kepentingan Bersama 
 Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dewasa ini dunia 

bisnis seakan saling menindas dan bahkan menjadi faktor adanya 

ketimpangan sosial. Hal itu terjadi karena banyak profesi atau 

perusahaan yang hanya berorientasi pada profit semata dengan 

mengabaikan kepentingan orang lain. Padahal menjadi lebih baik 

apabila suatu profesi atau perusahaan berjalan beriringan dengan 

norma moral yang berlaku. Artinya, perusahaan bisa tetap 

berkembang tanpa harus meninggalkan moralitas yang ada. 

 Pada dasarnya, kode etik merupakan suatu keutamaan setiap 

profesi yang memiliki kewajiban untuk membantu sesamanya.78 

Artinya, suatu profesi pada dasarnya, memiliki kewajiban moral untuk 

mengembangkan yang lain. Dengan demikian profesi yang dijalani 

dan juga orang lain berkembang beriringan, sehingga jurang 

kemiskinan dapat diatasi dan tidak semakin melebar. Akan tetapi, 

kode etik seakan-akan menjadi slogan semata dan tidak dijalankan 

sebagaimana mestinya. Hal itulah yang seringkali menyebabkan 

disorientasi suatu profesi atau perusahaan. Maksudnya, karena kode 

                                                   
78 Yosephus, Sinuor, L, Etika Bisnis, hal. 289. 
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etik seringkali hanya menjadi slogan, maka keuntungan profit sajalah 

yang diutamakan, sedangkan kepentingan orang lain ditinggalkan. 

 Dalam pandangan saya, kode etik merupakan suatu kunci 

jawaban atas peliknya masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia, 

dengan catatan bahwa kode etik itu sungguh-sungguh dijalankan dan 

memiliki standar moral bagi sesama. Apabila hal itu sungguh 

dilakukan, maka keuntungan akan didapatkan oleh internal profesi 

atau perusahaan dan masyarakat luas. Artinya, kepentingan suatu 

profesi atau perusahaan untuk “melebarkan sayap” dapat tercapai 

dan kepentingan masyarakat luas juga tetap menjadi prioritas. 

 Maka, suatu perusahaan atau profesi harus tetap memiliki 

suatu kode etik demi kepentingan perusahaan dan kepentingan 

masyarakat yang lain. Apabila kode etik itu sungguh dijalankan dan 

bahkan menjiwai seluruh gerak suatu profesi, maka bisa mencapai 

kemajuannya, tanpa meninggalkan kepentingan bersama dan tetap 

mengindahkan moral. Secara lebih tegas, kode etik dewasa ini 

sangat diperlukan oleh suatu profesi tertentu agar sungguh-sungguh 

mampu bersaing dengan tetap mengindahkan nilai-nilai moral 

sehingga tidak merugikan kepentingan publik. Apabila kode etik itu 

menjadi gerak bersama suatu profesi atau perusahaan, maka 

ketimpangan sosial yang selama ini terjadi dapat diminimalisir dan 

bahkan dihilangkan. 

 

Kesimpulan 
 Kode etik profesi nyata-nyata mutlak diperlukan dan wajib ada 

di dalam suatu perusahaan atau suatu pekerjaan. Tanpa adanya 

kode etik, perusahaan tidak akan berkembang dan meskipun 

berkembang secara profit. Justru perusahaan akan dapat memiliki 



 58 

kemungkinan untuk merugikan pihak-pihak lain, baik secara intern 

maupun ekstern. Oleh karena itu, kode etik harus sungguh menjiwai 

dan menggerakkan seluruh daya upaya perusahaan atau pekerjaan 

manusia.  

 

Tanggapan Kritis 

 Perlu disadari bersama bahwa kode etik profesi tersebut tidak 

hanya sekedar berisikan visi dan misi suatu perusahaan, akan tetapi 

berisi norma-norma moral yang harus senantiasa diperjuangan di 

tengah situasi semacam ini. Artinya, dewasa ini lalu lintas 

kepentingan kapitalisme semakin menjadi kacau dan tidak beraturan. 

Bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi penindasan atas nama 

perkembangan (profit) suatu perusahaan. Akibatnya kemiskinan 

semakin dalam dan kesejahteraan bersama semakin jauh dari 

impian. Untuk itulah diperlukan suatu wadah yang masih tetap 

memberikan tata moral di dalamnya.  

 Dalam hal ini, kode etik menjadi suatu wadah yang dapat 

memungkinkan terwujudnya suatu kesejahteraan bersama karena di 

dalamnya ada nilai-nilai moral yang patut diperjuangan oleh suatu 

perusahaan. Dengan adanya kode etik itu, baik pihak intern 

perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan, akan sama-sama 

diuntungkan. Kepentingan masing-masing pihak akan dijaga dan 

dijamin, bahkan diwujudkan bersama. Dengan demikian, setiap pihak 

dimungkinkan untuk mencapai tujuannya masing-masing, tanpa 

harus mengorbankan pihak-pihak lain.  

 Akan tetapi kode etik pun tetap rawan akan menjadi slogan 

belaka. Artinya, apa yang ada di dalam kode etik hanya berisikan hal-

hal bermakna. Akan tetapi hal itu tidak menjadi suatu arah dan gerak 
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seluruh elemen perusahaan. Dalam pandangan penulis, kode etik 

memang tidak memberikan kepastian secara tegas. Artinya, kekuatan 

yang ada di dalamnya memang patut dipertanyakan ulang, karena 

secara de facto, banyak perusahaan yang menjadikan kode etik 

hanya sebagai suatu “formalitas” ,sehingga perusahaan “kelihatan” 

memiliki visi misi dan nilai moral yang jelas. 

 Pertama-tama memang soal manusia, yang harus sadar akan 

betapa pentingnya keberadaan kode etik di dalam perusahaan, guna 

menjawabi situasi seperti sekarang ini. Berlakunya suatu kode etik, 

memang sangat tergantung dan bergantung dari pimpinan 

perusahaan mensosialisasikan kode etik itu sendiri. Artinya, tanpa 

ada kekuasaan dan kekuatan yang mendukung kode etik itu, hal 

hanya akan menjadi slogan semata dan tidak mengikat. Maka dari itu, 

kekuatan dan kekuasaan tetap perlu untuk keberlangsungan kode 

etik itu sendiri.   
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Kajian atas Hukum Kodrat  
Thomas Aquinas 

(Summa Theologiae Volume Two I a II ae) 
 

Suhartoyo 

 
Abstrak 
Manusia memiliki ukuran apa yang baik dan buruk bagi dirinya 

sebagai manusia. Thomas Aquinas melihatnya hal itu sebagai 

sesuatu yang kodrati atau alami di dalam diri manusia yang 

diciptakan oleh pencipta. Dalam hal ini, ia menyebutnya sebagai yang 

ilahi atau Tuhan(God). Ukuran ini dinamakannya sebagai hukum 

kodrat. Hukum kodrat adalah partisipasi akal budi manusia terhadap 

akal budi yang ilahi. Hukum ini memiliki prinsip pertama “Lakukan 

yang baik dan hindarkan yang jahat”, yang dinamakan dengan 

synderesis. Oleh Aquinas, hal itu sungguh berada dan dimiliki oleh 

manusia. Baginya apa yang baik, diungkapkan secara konkret dalam 

kecenderungan-kecenderungan yang alami dari manusia. Tentunya 

dalam tindakan praktis itu, manusia mengindahkan suara hati sebagai 

perwujudan praktis dari kerangka praktis hukum kodrat. Hukum 

kodrat ini merupakan pemikiran filosofis manusia tentang dirinya 

sebagai manusia. kemudian apa yang menjadi ukuran itu, dapat 

menjadi titik tolak seseorang dalam hidup bersama di masyarakat. 

Hidup bersama yang mendahulukan dan mendasarkan pada manusia 

bukan berdasarkan kepentingan, atau hal yang diluar kemanusiaan 

yang mengorbankan harkat martabat manusia. 
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Kata-Kata Kunci: Hukum kodrat, muatan, kebiasaan, synderesis, 

kecenderungan, suara hati, akal budi, akal budi praktis, partisipasi, 

hidup bersama 

 
 Thomas Aquinas (1224-1274) merupakan pemikir besar. Ia 

telah berhasil membuat sintesa antara iman dan akal budi. Karya-

karya pemikirannya masing dikagumi dan dipelajari sampai sekarang, 

terutama bagi yang belajar filsafat Kristiani. 

 Aquinas menghasilkan buah pemikiran yang sangat 

spektakuler, yaitu tentang hukum kodrat. Hukum kodrat menjadi 

ukuran bagi segala perbuatan dan tindakan. Hukum kodrat adalah 

partisipasi akal budi manusia akan akal budi ilahi.79 Hukum kodrat 

merupakan dasar moral dalam bertindak, lakukan yang baik dan 

hidarkan yang jahat. 

 Ada pun kali ini hukum kodrat menjadi prinsip hidup bersama. 

Tentu, bagaimana hukum kodrat memberikan inspirasi dan 

mendasari dalam setiap hidup kebersamaan? Lakukanlah yang baik 

dan hindarilah yang jahat. Setiap kebaikkan yang terdapat di dalam 

kecendereungan-kecenderungan kodrati kamusia. Maka dari itu, 

hukum kodrat menjadi prinsip untuk hidup bersama. 

 Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana hukum kodrat ini 

menjadi prinsip hidup bersama. Hal ini dipandang penting, karena 

hidup bersama selama ini memberi persoalan. Hasrat dan 

kepentingan telah menjadi ukuran dalam bertindak dengan sesama. 

Untuk itu Aquinas mengajak kita kembali agar kehidupan bersama 

menjadi lebih baik. Kita harus hidup seturut kodrat kita. Maka dari itu 
                                                   
79 Aquinas, Thomas, ST  Thomas Aquinas Summa Theologiae Volume Two I a II 
ae QQ. 1-114 (translated), Christian Classics: New York, 1948. Q 91. Art 2. Untuk 
selanjutnya akan saya singkat dengan STh, Ia II ae, Q. Art. 
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saya akan membaginya ke dalam beberapa bagian 1) Riwayat Hidup 

Singkat Thomas Aquinas 2.1) Hukum Kodrat Menurut Thomas 

Aquinas 2.2) Prinsip Pertama dan Muatan Hukum Kodrat 2.3) 

Keberlakuan Hukum  Kodrat 2.4) Hukum Kodrat: Synderesis  dan 

Suara Hati 3) Refleksi Hukum Kodrat Sebagai Prinsip Hidup Bersama 

4)  Kesimpulan 5) Tanggapan Kritis 
 
Riwayat Hidup Singkat Thomas Aquinas80 
 Kita akan berkenalan singkat dengan Thomas Aquinas. Ia lahir 

pada 1224 di desa Roccsecca dan Napoli. Ia berasal dari keluarga 

kerajaan. Awalnya ayahnya menghendakinya untuk masuk suatu 

biara menjadi pertapa. Namun, apa yang dikehendaki ayahnya tidak 

searah dengan keinginan pribadinya. Ia lebih memilih untuk menjadi 

seorang imam yang hidup dengan semangat kemiskinan. Sampai 

ayahnya menyuruh seorang perempuan untuk mengoda, agar ia 

mengurungkan niatnya untuk menjadi imam yang hidup miskin. 

Kemudian dengan kegigihannya  ia memutuskan untuk memasuki 

Ordo Dominikan. 

 Tahun 1239, Aquinas memulai kuliah di Unversitas Napoli. 

Tahun 1244 merupakan awal ia masuk ke biara, Dominikan. Tahun 

1248, ia belajar di bawah bimbingan Albertus Agung. Tahun 1254-

1256, ia pergi ke Universitas Paris untuk mendalami teologi. Tahun 

1956-1959, Aquinas memiliki kesibukkan sebagai Magister Teologi 

dan mengajar di beberapa tempat di Paris. Tahun 1269, ordonya 

meminta untuk kembali mengajar di Universitas Paris. Tahun 1274, ia 

                                                   
80 Pada sub bab ini saya mengacu pada tulisan Sumaryono Etika dan Hukum, 
kecuali pada paragraf karya-karya Thomas Aquinas. Sumaryono, E, Etika dan 
Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hal. 27. 
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mengajar sekolah teologi di Napoli. Pada 7 maret 1274, ia meninggal 

dunia, pada usia 49 tahun. 

 Aquinas adalah seseorang yang mempunyai perjalanan 

intelektual yang gemilang. Ia berhasil dan membuat sintesis antara 

filsafat Aristoteles dan Iman Kristen, yaitu bagaimana beriman dan 

berpikir merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ia 

mempelajari banyak dari karya-karya para filsuf, seperti Plato, 

Aristoteles, filsuf Helenisme, filsuf Sota, filsuf Arab, filsafat Kristen 

sendiri (Agustinus dan lain-lainnya), dan sebagainya dalam 

bimbingan Albertus Magnus. 

 Ada pun karya-karyanya adalah De potentia Dei (On the 

Power of God), De malo (On Evil), De spiritualibus creaturis (On 

Spiritual Creatures), De anima (On the Soul), De unione Verbi 

incarnate (On the Unity of the Incarnate Word), De virtutibus (On the 

Virtues), De veritate (On Truth), Commentary on the Book of 

Sentences by Peter Lombard, dan lain sebagainya. 

 Karya yang termasyur dari Thomas Aquinas, yaitu, Summa 

Contra Gentiles dan Summa theologiae. Karya tersebut menjadi 

rujukan bagi mereka yang ingin mengembangkan hubungan filsafat 

dan iman atau filsafat Kristiani. Dalam karya ini terdapat pemikiran-

pemikiran yang besar. Salah satu pemikirannya adalah tentang 

Hukum kodrat. Hukum kodrat menjadi rujukkan pertama dalam 

pendasaran hukum. Artinya, suatu ukuran hukum yang melandaskan 

dan diturunkan dari hukum kodrat. Tema inilah yang akan dibahas 

dalam tulissan dan dikaitakan dengan hidup bersama. 
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Tentang Hukum Kodrat Thomas Aquinas 

Hukum Kodrat Menurut Thomas Aquinas 

 Paulus mengatakan bahwa ketika suatu bangsa-bangsa yang 

belum memiliki hukum tertulis sebagai pedoman untuk mengatur 

tindakan seseorang, namun dapat mengetahui apa yang baik dan 

jahat dalam bertindak, karena mereka telah memiliki suatu pedoman, 

yaitu hukum kodrat. Hukum kodratlah yang dapat menentukkan apa 

yang baik dan jahat.81 Lalu Apakah itu hukum kodrat? 

 Aquinas menjelaskan bahwa keberadaan hukum sebagai 

pengatur dan pengukur memuat dua hal yang mendasar di dalam diri 

kehidupan manusia. Pertama hukum mengatur dan mengukur. 

Kedua, hukum juga merupakan ukuran dan aturan atau standar. 

Ketika hukum mengukur dan mengatur, telah menjadi standar 

manusia untuk dapat mengambil bagian dalam menentukkan aturan 

dan ukuran tersebut.82  

 Aquinas mengatakan bahwa semua hal di dunia ini menjadi 

subjek atau standar untuk penyelengaraan ilahi. Hal itu diukur dan 

diatur oleh hukum abadi. Ia juga menambahkan, bahwa subjek 

tersebut telah tertanam dalam diri mereka dan diketahui melalui 

kecenderungan-kencenderungan, baik tindakan dan tujuan yang 

didapatkannya.83 Penyelengaraan ilahi di dalam mahkluk ciptaan 

diketahui melalui kecenderungan-kecenderungannya. 

 Mahkluk rasional (akal budi) atau manusia mendapat 

keistimewaan. Ia mengambil ikut serta yang khas dalam hukum abadi 

untuk penyelenggaraan ilahi. Keikutsertaannya diwujudkan melalui 

                                                   
81Aquinas mengutip dari Kitab Suci, Surat Santo Paulus kepada Jemaat di Roma 
2:14. STh. Ia II ae, Q 91. Art 2. 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
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kecenderungan-kecenderungan dan partisipasinya sebagai mahkluk 

rasional. Hal inilah disebut sebagai hukum kodrat.  

 Dapat kita simpulkan bahwa Aquinas mengatakan “.....kodrat 

rasional (manusia) untuk menentukkan apa yang baik dan apa yang 

jahat telah tertanam dalam diri kita yang berasal dari dari pancaran 

ilahi. Maka hukum kodrat adalah partisipasi mahkluk rasional akan 

hukum abadi.84   

 

Prinsip Pertama dan Muatan Hukum Kodrat 
 Hukum kodrat berada di dalam diri manusia atau inherent. 

Setiap tindakan dan perbuatan manusia didorong dan dipengaruhi 

oleh kodratnya yang terus-menerus. Lalu apakah hukum kodrat 

merupakan kebiasaan (habit)? Tentunya, jika hal itu diulang terus 

menerus dan menjadi terbiasa pada suatu kebaikkan tertentu, maka 

akan menjadi kebiasaan. Bagi Aquinas, hukum kodrat bukanlah 

kebiasaan, namun alamiah di dalam diri setiap manusia secara 

langsung, karena bukan merupakan hasil ciptaan atas aktivitas atau 

kegiatan manusia.85 

 Hukum kodrat berada di dalam diri manusia dengan 

muatannya yang kodrati atau khas. Apa sajakah itu? Hukum kodrat 

memuat prinsip sebagaimana yang dimiliki akal budi praktis.86 Prinsip 

                                                   
84 “...the light of natural reason, whereby we discern what is good and what is evil, 
imprint on us of the divine light. It is therefore evident that the natural law is nothing 
else than the rational creature’s participation of eternal law. STh. Ia II ae, Q 91. Art 
2. 
85 STh. Ia II ae, Q 94. Art 1. 
86 Aquinas membedakan akal budi menjadi dua bagian, yaitu akal budi praktis dan 
spekulatif. Akal budi praktis merupakan akal budi yang digunakan untuk bertindak 
atau tuntuan moral yang spontanitas. Akal ini melandaskan  pda prinsip apa yang 
baik dan seharusnya. Sedangkan akal budi spekulatif digunakan untuk menentukan 
kebenaran atau ilmu pengetahuan. Kadang hal ini berhenti pada taraf wawasan 
tanpa menuntut keharusannya untuk melakukan. Namun keduanuya memilki 
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ini menjadi yang pertama dan terutama yang menjadi dasar perintah 

dalam hukum. Perintah pertama dari suatu hukum, adalah yang baik 

dilakukan dan diikuti, dan yang jahat dijauhi. Hukum kodrat berdiri di 

atas prinsip ini, sehingga apa pun yang dikatakan akal budi praktis, 

yaitu perintah untuk melakukan yang baik dan menghindarkan yang 

jahat.87  Maka, manusia harus mencari yang baik dan menolak yang 

buruk.88 Hal itu telah menjadi dasar dari hukum kodrat, yaitu prinsip 

pertama untuk melakukan hal yang baik dan yang jahat bagi dirinya 

(manusia) dalam tindakannya.89 

 Kemudian kita akan bertanya kepada Aquinas, bagaimanakah 

yang baik itu dipahami? Yang baik adalah semua hal yang dimiliki 

manusia secara kodratnya, yaitu manusia yang memiliki 

kecenderungan alami, dan juga yang tertanam di dalam akal budinya: 

apa yang baik dilakukan dan jahat tidak dilakukan. “Therefore the 

order of the precept of the natural law follows the order our 

inclinations.90 

                                                                                                                                   
prinsip yang sama terhadap apa yang benar dan baik sebagai prinsip yang 
pertama. O’Donnell, Robert A, Hooked On Philosophy Thomas Aquinas Made 
Easy, Brother of The Society of St. Paul, New York, 1995, hal. 70-73. 
87 Pendapat ini, saya terisipirasi dari pembacaan akan kalimat berikut “ ...the first 
precept of law, that good is to be done and pursued, and evil is to be avoided. All 
other precepts of the natural law are based upon this, so that whatever the practical 
reason naturally apprehends as man’s good (or evil) belongs to the precepts of the 
natural law as something to be done or avoided STh. Ia II ae, Q 94. Art 2. 
88 Saya terisipirasi oleh kalimat berikut, “Yes, it is that which is founded upon the 
very nature of good in the metaphysical sense of the word, just as the prinsiple of 
speculative reason si founded upon the nature of being...it consists in this, that man 
must seek what is good and avoid what is evil” Pegues, Thomas, Catechism of the 
“Summa Theologica” of Saint Thomas Aquinas (transleted by Aelred Whitacre),  
Roman Catholic Books, 1922, hal. 84.  
89 Glenn, Paul J, A Tour of The Summa, Tan Books And Publishers, America, 
1978, hal. 169; Sigmund, Paul E,  ST. Thomas Aquinas on Politic and Ethics 
(Translated adn Edited), Norton & Company. Inc, London, 1988, hal. 48-49. 
90 STh. Ia II ae, Q 94. Art 2 
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 Kecenderungan (inclination) di dalam diri manusia terdiri tiga 

kecenderungan structural.91 Kecenderungan pertama memuat 

perintah setiap orang mempertahankan dirinya. Apa pun 

dilakukannya untuk mempertahankan nyawanya dan mengatasi 

ancaman-ancaman. Manusia cenderung berjuang untuk 

mempertahankan hidupnya.92 

 Kecenderungan kedua adalah manusia berlaku secara naluri 

(biologis), yang sesuai kodratnya. Atau hal-hal yang diajarkan dan 

dilakukan oleh mahkluk hidup lainnya, misalnya hubungan seks 

suami-istri untuk mengembangkan jumlah keturunan dan pendidikan 

anak untuk pertumbuhannya hingga dewasa. Tujuannya adalah untuk 

mengembangkan spesiesnya. Manusia mengembangkan kuantitas 

dirinya.93 

 Kecenderungan ketiga adalah kecenderungan mahkluk 

rasional. Manusia selalu menggunakan rasionya dalam bertindak 

demi tujuan moralitas. Manusia ingin memperoleh apa yang benar 

(tentang Allah) dan untuk hidup dalam masyarakat, agar tidak 

mengganggu kehidupan orang lain. Manusia pun dapat hidup 

bersama dengan sesamanya. Maka manusia menggunakan akalnya 

dan bagimana hidup bersama (mahkluk sosial) dan mencari 

kebenaran yang sejati.94  

 Bagi Aquinas, bertindak menurut hukum kodrat juga telah 

mengendong nilai tersendiri. Nilainya adalah hukum kodrat menjadi 

sumber keutamaan-keutamaan dalam tindakan atau kebajikkan, “All 

                                                   
91 Ibid. 
92 Ibid. 
93 Ibid. 
94 Ibid. 
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act of virtue are prescribed by natural law...”95. Maksudnya, setiap 

tindakan berpijak dan mengarah pada kodratnya sebagai mahkluk 

berakal. Kodrat tersebutlah yang menjadi eksistensinya dalam dunia 

sebagai manusia. Di sini tampak bahwa hukum kodrat telah menjadi 

peletak dasar bagi tindakan yang berkeutamaan sebagai manusia. 

 Maka prinsip pertama hukum kodrat adalah lakukan yang baik 

dan hindari yang jahat. Prinsip kebaikkannya itu terdapat di dalam 

kecenderungan-kecenderungan struktural yang dimiliki oleh manusia 

dalam bertindak. Manusia bertahan hidup, berkembang, dan 

mengunakan akal budinya, serta bagaimana hidup bersama (kodrat 

mahkluk sosial).  

 

Keberlakuan Hukum Kodrat 
 Hukum kodrat menjadi ukuran bagaimana eksistensi manusia. 

Bagi Aquinas, cakupan yang dimiliki oleh hukum kodrat sangat luas. 

Hukum kodrat berlaku bagi semua bangsa.96  

 Setiap kesimpulan pada akal budi praktis selalu mengarah 

pada yang baik. Setiap kesimpulan akal budi spekulatif mengarah 

pada yang benar. Apa yang benar dan baik ini berangkat dari satu 

prinsip dasar, yaitu yang benar. Maka mana mungkin kesimpulan 

tersebut benar, jika tidak berangkat dari premis-premis yang benar 

secara umum. Dengan begini, entah dalam akal budi praktis dan 

spekulatif terdapat prinsip yang benar diterima secara umum 

berdasarkan pertimbangan akal budi.97 Sebagai contoh membunuh 

adalah tindakan  yang jahat dan tidak dibenarkan. Keyakinan tersebut 

berlaku bagi semua orang bahwa membunuh itu dilarang.  
                                                   
95 STh. Ia II ae, Q 94. Art 3. 
96 STh Ia II ae, Q 94, Art 4. 
97 Ibid. 
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 Begitu pula dengan hukum kodrat memiliki prinsip yang 

diterima kebenaranya secara umum. Bahwa setiap manusia harus 

bertindak berdasarkan kodratnya, mahkluk berakal budi. Prinsip 

pertama tersebut menjadi standar bagi semua orang untuk bertindak 

yang benar, bahwa manusia bertindak berdasarkan akal budi atau 

berpikir dalam bertindak. Di sini, kita dapat memahaminya bahwa 

hukum kodrat berdimensi universal.98 

 Hukum kodrat tidak berubah. Perubahan dipahami ke dalam 

dua cara. Pertama perubahan dipahami sebagai penambahan ketika 

penjabaran. Penambahan ini bertujuan untuk kebaikkan atau 

keuntungan kehidupan manusia yang lebih baik. manusia dapat 

berkembang dan menjadi manusia sebagai manusia (lebih manusia 

dan bermartabat). Perubahan pun terjadi dalm tataran praktis aplikatif 

untuk penjabaran lebih lanjut dalam kasus tertentu. Akan tetapi, 

perubahan terjadi tidak pada prinsip utama hukum kodrat, yang 

mendasari hukum kodrat. Maka hukum kodrat secara prinsip pertama 

tidak mengalami perubahan.99    

 Hukum kodrat mengandung perintah yang paling umum dan 

diketahui semua orang. Perintah tersebut memuat lebih spesifik pada 

terapan aplikatifnya.100 Atau penjabaran hukum kodrat pada perkara-

perkara khusus dalam konteks hidup sosial. Tujuannya adalah agar 

kehidupan manusia menjadi lebih baik, sebagaimana kodratnya. 

Dalam hal ini, manusia mewujudkan rasionalitas dan kebebasannya. 

Misalnya perumusan tentang hak-hak asasi manusia dan keluhuran 

                                                   
98 STh. Ia II ae, Q 94. Ar.t 4; Sigmund, Paul E,  ST. Thomas Aquinas on Politic and 
Ethics (Translated and Edited), Norton & Company. Inc, London, 1988, hal. 51. 
99  STh Ia II ae, Q 94, Art. 5. 
100 Ibid. 
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martabatnya.101 Di sini hukum kodrat mengalami pengejahwantaan 

yang lebih lanjut. Ataukah mungkin terjadi perubahan dalam hukum 

kodrat? Yang ada adalah pembahasan yang lebih aplikatif atau 

turunan atas prinsip pertama dalam hukum kodrat, lakukan yang baik. 

Namun, ketika terjadi pengurangan muatannya dalam keberlakuan 

hukum kodrat, apakah hukum kodrat masih tetap berada. Artinya, 

ketika manusia mengalami diskriminasi atas hak-haknya atas 

berbagai macam faktor. Aquinas mengatakan bahwa, dalam hal 

tersebut, keberlakuan hukum kodrat dan muatannya mengalami 

kekaburan dan tidak berguna lagi jika terjadi kejahatan atau 

pelanggaran atas kodrat manusia.102 Artinya, ketika ada hal yang 

menyangkut perbuatan individu dalam penerapannya praktis tampak 

mengalami kejahatan hukum kodrat. Hal demikian terjadi, karena 

keinginan indrawi atau hawa nafsu, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-

kebiasaan buruk yang tidak menerapkan prinsip umum hukum kodrat 

pada manusia.103  

 Kekeliruan itu berupa keyakinan, kebiasaan, dan selera yang 

buruk dapat mengaburkan eksistensi hukum kodrat.  Manusia tidak 

mampu menggunakan akal budi untuk interpretasi atas realitas 

kehidupan. Kedua, manusia tidak mampu untuk menekan hawa 

nafsu.104 Saat itu hukum kodrat tidak menampakkan dirinya dalam diri 

manusia. Hemat saya, hukum kodrat dikaburkan oleh beberapa hal 

buruk atau negatif bagi seseorang. Karena orang gagal menerapkan 

prinsip pertama hukum kodrat.105 

                                                   
101 Sumaryono, E, Etika dan Hukum, hal. 127-128. 
102 Ibid., hal. 128. 
103 Magnis-Suseno, Franz, 13 Model Pendekatan Etika, Kanisius, Yogyakarta, 
1997, hal. 107-108. 
104 Sumaryono, E, Etika dan Hukum, hal. 130-135. 
105 STh Ia II ae, Q 94, Art. 6; Sumaryono, E, Etika dan Hukum, hal. 130-133. 
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 Kalau begitu, apakah hukum kodrat mengalami perubahan. 

Aquinas menjawab. Hukum kodrat tidak mengalami perubahan. 

Prinsip umum atau pertama di dalam hukum kodrat tetap berlaku atau 

imutabilitas. Aquinas mengatakan sebagaimana diperkuat oleh 

Grarianus bahwa hukum kodrat berlaku sejak awal ciptaan rasional 

berkembang atau mengikuti perkembangan zaman dan tidak pernah 

berubah. Ia tetap mengikat, sekalipun perkara-perkara yang kecil.106 

 Hukum kodrat berdimensi universal dan general. Hukum 

kodrat tidak dapat dicabut dari hati manusia. Hukum kodrat tetap 

tertanam di dalam diri hati manusia. Namun dalam kasus tertentu, 

hukum kodrat tidak berlaku. Maksudnya, hukum kodrat mengalami 

kekaburan atau tertutup adanya kebiasaan atau kekeliruan secara 

individu dari prinsip umum hukum kodrat.107  

 Maka hukum kodrat berdimensi universal, imutabilitas (kekal) 

dan tidak dapat dilenyapkan. Perubahan terjadi ketika, hukum kodrat 

diterjemahkan dalam konteks sosial masyarakat. Dalam hal ini, 

bagaimana manusia menerapkan hukum kodrat secara aplikatif tidak 

didasarkan pada prinsip umum untuk mengembangkan manusia 

sebagai kodratnya. Namun, ada banyak keinginan, hasrat nafsu, dan 

keyakinan dipandang kurang tepat, karena bertentangan dengan 

hukum kodrat, misalnya membunuh.  

 
Hukum Kodrat: Synderesis dan Suara Hati  
 Synderesis adalah kebiasaan. Namun kebiasaan yang 

dimaksud,  bukanlah tindakan yang dilakukan terus menerus. Dalam 

synderesis, pengertian kebiasaan adalah kebiasaan akal budi praktis 

                                                   
106 Sumaryono, E, Etika dan Hukum, hal. 126. 
107 STh Ia II ae, Q 94, Art. 6. 
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yang menghasilkan prinsip pertama. Kebiasaan yang dihasilkan oleh 

hukum kodrat untuk terarah pada yang baik.108 atau kita 

menyebutnya dengan kebiasaan kodrati yang tidak didapatkan 

melalui pengulangan tindakan melainkan sebuh kebiasaan yang 

sudah ada sebelum manusia dilahirkan. 

 Synderesis selalu berkecenderungan atau semacam potensi 

untuk selalu mengarah  pada yang baik. Sebagaimana yang 

dikatakan Aristoteles yang dikutip oleh Aquinas “...does not regard 

opposites but inclines to good only.”109  Maka synderesis kebiasaan 

yang menghasilkan prinsip utama yaitu, “lakukan yang baik dan 

hindarkan yang jahat.110 

 Suara Hati adalah keputusan konkret dari akal budi terhadap 

kondisi atau keadaan tertentu atau moral judgment. Hal ini dilakukan 

oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Maka, Suara hati 

menjadi kualitas moral dan perintah moral praktis. Dalam 

keputusannya, Suara hati menggunakan perintah hukum kodrat 

sebagai dasar pijakkan.111 

 
Refleksi Hukum Kodrat Sebagai Prinsip Hidup Bersama 
 Pada bahasan ini, saya akan mencoba untuk mengembangkan 

pemikiran Thomas Aquinas tentang hukum kodrat dalam konteks 

hidup bersama atau bermasyarakat. Bagaimana hukum kodrat ini 

menjadi prinsip dasar dalam hidup bersama. Dalam setiap tindakan 

atau interaksi yang dilakukan, selalu mengacu hukum kodrat atau 

kodrati manusiawi. Maka kebersamaannya yang diciptakan, yakni 

                                                   
108 STh. I, Q. 79, Art. 12. 
109 On the contrary. Ibid. 
110 Ibid. 
111 STh. I, Q. 79, Art. 13. 
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berdasarkan hukum kodrat. Tujuannya adalah agar segala tindakan 

yang dilakukan secara bersama-sama, selalu mengarahkan pada 

kodratnya, yang lebih manusiawi. Maka, manusia akan bertumbuh 

sebagai manusia. 

 

*** 

 Hukum kodrat adalah partisipasi akal budi manusia terhadap 

akal budi ilahi. Maka dalam konteks hidup bersama, kebersamaan 

juga adalah usaha bersama untuk berpartisipasi terhadap akal budi 

manusia terhadap akal budi ilahi. Adalah sebagai keikutsertaan 

manusia sebagai mahkluk berakal budi terhadap hukum abadi untuk 

melakukan penyelenggaraan ilahi.112 

 Hukum kodrat berada inherent di dalam diri manusia. Maka 

dalam tindakannya yang dilakukan, selalu didasarkan hukum kodrat. 

Bagi Robert A O’Donnell hukum kodrat menjadi dasar bagi setiap 

keputusan moral dalam bertindak. Prinsip pertamanya adalah 

perintah untuk melakukan yang baik dan menghindari yang jahat.113 

Thomas Pegues juga mengatakan bahwa adanya prinsip pertama 

hukum kodrat adalah untuk melakukan yang baik.114 Maka dalam 

kebersamaan sebagaimana yang dikatakan Thomas Aquninas 

lakukan dan kerjakanlah apa yang baik dan hindarilah apa yang 

jahat.115 

 Jadi prinsip pertama hidup bersama adalah lakukan yang baik 

dan hindarkanlah yang jahat. Bagaimana kita melakukan yang baik 

                                                   
112 Sigmund, Paul E,  ST. Thomas Aquinas on Politic and Ethics (Translated and 
Edited), Norton & Company. Inc, London, 1988, hal. 49. 
113 O’Donnell, Robert A, Hooked On Philosophy Thomas Aquinas Made Easy, hal. 
70-74. 
114 STh Ia II ae, Q 94, Art. 2. 
115 Ibid. 
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berdasarkan hukum kodrat? Aquinas, mengatakan bahwa apa yang 

baik adalah apa yang manusia miliki secara kodrat. Sigmund pun 

mengatakan bahwa kebaikkan hukum kodrat adalah perintah untuk 

mengikuti kecenderungan-kecenderungan kodratnya, sebagai 

manusia.116 

 Kecenderungan-kencenderungan terdiri dari tiga struktur: 

kecenderungan pertama, manusia mempertahankan hidupnya, 

manusia mengembangkan dirinya, dan ketiga, manusia dengan 

pikirannya mengarahkan kepada apa yang benar tentang Tuhan dan 

bagaimana hidup bermasyarakat.117 

 Kecenderungan pertama adalah manusia mempertahankan 

hidup.118 Dalam kebersaman adalah usaha manusia untuk dapat 

mempertahankan hidup. Satu sama lain berinteraksi adanya saling 

ketergantungan demi kehidupan manusia itu sendiri.  

 Kebersamaan adalah upaya untuk mempertahankan 

kehidupan secara bersama-sama. Tantangan akan dihadapi dengan 

kebersamaan pula. Sungguh tepat, semangat persatuan dan 

kesatuan menjadi modal hidup bersama. Tujuan kebersamaan ini 

adalah agar manusia bisa hidup dan bertumbuh sebagai manusia 

yang untuh atau kodrati.  

 Maka berbagi apa yang dipunyai terhadap sesama yang 

membutuhkan. Atau kita menyumbang atau memberikan makan 

orang yang kelaparan atau orang miskin. Selain itu, jika dalam 

kehidupan bersama ada orang yang tidak bisa mencari pekerjaan 

untuk hidup. Juga ketika orang terkenan gusur rumah dan tidak dapat 
                                                   
116 Sigmund, Paul E,  ST. Thomas Aquinas on Politic and Ethics (Translated and 
Edited), hal. 49. 
117 STh Ia II ae, Q, 94, Art. 2; Sigmund, Paul E,  ST. Thomas Aquinas on Politic 
and Ethics (Translated and Edited), hal. 49-50. 
118 STh I a II ae, Q, 94, Art. 2. 
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hidup. Bukankah ini menjadi kecenderungan hukum kodrat. Bahwa 

kita memperjuangkan kehidupan kita sebagai manusia untuk tetap 

hidup.119  Dengan ini kemiskinan, kelaparan, pembunuhan, dan 

korupsi yang mengakibatkan orang tidak mempunyai daya, dan 

kemampuan materil dan sebagainya untuk mempertahankan hidup, 

karena haknya dirampas atau dikorupsi.  

 Kecenderungan kedua adalah manusia mengembangkan 

spesiesnya, dengan seksual suami istri dan pendidikan bagi anak 

atau keturunannya.120 Kecenderungan yang kedua ini dapat 

dikatakan sebagai upaya manusia mengembangkan dirinya. Maka 

dalam kebersamaan, tiap-tiap anggota berhak mengembangkan 

dirinya atau aktualisasikan dirinya. Di sini, kebersamaan memberikan 

ruang kebebasan untuk mengekspresikan dirinya. 

 Kebersamaan yang dikembangkan tidak cukup hanya dirinya 

sendiri. Orang saling mengembangkan satu sama lain. Masing-

masing orang memberikan pengajaran atau pendidikan. “Yang satu 

mengajar dan yang lain mendengar”. Di sini, kebersamaan akan 

menciptakan komunikasi yang sehat, yakni adanya dialog dan 

diskusi.  

 Orang dapat bebas menyampaikan pendapat (kebebasan 

berpendapat). Maka terciptalah sikap toleransi di antara satu sama 

lain. Akhirnya masing-masing orang dapat berkembang secara 

bersama. Orang menjadi maju bersama-sama. Saya yakin pendapat 

demikian dapat menjadi cara untuk mengembangkan diri dalam 

kebersamaan. 

                                                   
119 Magnis-Suseno, Franz, Filsafat Kebudayaan Politik Butir-Butir Pemikiran Kritis 
(cetakan ke 2), Gramedia, Jakarta, 1995, hal. 247 -250. 
120 STh I a II ae, Q, 94, Art. 2 
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 Kecenderungan yang ketiga adalah manusia bertindak dengan 

rasionya untuk mencari kebenaran tentang Allah.121 Dengan 

kemampuan akal budianya manusia berusaha mencari yang benar. 

Tiap-tiap orang saling menghargai bagaimana orang tersebut mencari 

kebenaran. setiap pemikiran atau hasil kutur berpikirnya dihargai. 

Dalam perbedaan dalam hal apa pun, secara kodrati kita (manusia) 

mampu untuk menghargai dan mengakui. Hal tersebut bukan 

semata-mata hal etis, melainkan sesuatu yang bersifat kodrati dan 

inhern di dalam diri manusia.  

 Point yang kedua dalam kecenderungan ini adalah bagaimana 

dengan akal budinya manusia berpikir untuk hidup bersama.122 Ini 

merupakan kewajiban bersama untuk bagaimana membangun hidup 

dalam kebersamaan. Dengan pertimbangan rasionalitas. Dalam 

kehidupan bersama, suatu keharusan bahwa menghargai adanya 

perbedaan. Dari sini pluralisme dihargai oleh Aquinas sebagai yang 

kodrati dalam hidup manusia. 

 Ketika kehidupan bersama didasarkan pada hukum kodrat. 

Dalam setiap tindakannya, mengarah pada prinsip hukum kodrat dan 

kecenderungannya sebagai sumber dan pijakkan. Hal demikian 

mengarahkan manusia pada tindakannya berkeutamaan. 

Keutamaannya adalah menghargai manusia lain tidak sekedar 

fungsional, namun menghargai manusia sebagaimana mestinya, 

manusia berpikir dan berpolitik. Karena hukum kodrat menjadi 

sumber keutamaan dalam hidup bersama.123  Kodrat berpikir dan 

berpolitik menunjukkan bahwa manusia memiliki untuk bebas berelasi 

dan berbicara, serta berpendapat. Tentunya hukum kodrat tersebut 
                                                   
121 Ibid. 
122 STh I a II ae, Q, 94, Art. 2 
123 STh I a II ae, Q, 94, Art. 3. 
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berlaku di semua masyarakat dan tidak dapat berubah secara 

prinsip.124  

 Dalam kehidupan bersama yang tidak kondusif, telah 

mengaburkan hukum kodrat. Kondisi tidak kondusif adalah, dalam 

kebersamaan terdapat tindakan yang dinilai suatu keyakinan keliru, 

misalnya budaya korupsi. Hal tersebut dapat dilawan, karena di 

dalam diri manusia terdapat synderesis, yaitu kebiasaan yang selalu 

mengarah pada yang baik. Penerapan kebaikkan tersebut kita dalam 

hidup bersama berpedangan dengan suara hari, untuk menjadi 

perintah moral perintah dan praktis dalam kehidupan bersama.125  

 Maka dapat kita simpulkan bahwa hukum kodrat sebagai 

prinsip hidup bersama adalah manusia berbuat yang baik dan 

menghindari yang jahat. Manusia dapat tetap hidup bersama, 

berkembang bersama dan mengarahkan pada kebenaran dan 

bagaimana hidup bersama. Dengan begitu, manusia hidup sesuai 

kodratnya.   

 
Kesimpulan 
 Pada kesimpulan saya menjawabi pertanyaan saya diawal, 

yaitu, bagaimanakah hukum kodrat menjadi prinsip hidup bersama? 

Hukum kodrat sebagai prinsip hidup bersama adalah keikutsertaan 

akan penyelenggaraan ilahi. Kemudian, dalam hidup bersama, 

masing-masing orang bertindak berdasarkan prinsip pertama, yaitu 

lakukan yang baik dan hindarkan yang jahat. Prinsip tersebut 

diwujudkan melalui kecenderungan-kecenderungan manusia: agar 

tetap hidup secara bersama-sama, berkembang bersama dan 

                                                   
124 STh I a II ae, Q, 94, Art. 4 & 5. 
125 STh. I, Q. 79, Art. 13. 
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mengarahkan pada kebenaran dan bagaimana hidup bersama. 

Dengan begitu, keberadaan manusia menjadi sangat luhur dan 

bermartabat di antara satu dengan yang lainnya.   

 
Tanggapan Kritis 

 Thomas Aquinas telah meletakkan dasar pijakkan yang 

menarik dan mendasar bagi pertimbangan moral dalam hukum 

kodratnya. Hukum kodrat merupakan prinsip dasar bagi siapa pun. 

Secara prinsip, hukum kodrat telah mengarahkan manusia kepada 

hakikatnya atau martabatnya. Maka hukum kodrat membantu 

manusia untuk bertumbuh dan berkembang seturut eksistensinya 

sebagai mahkluk yang berakal budi dan manusia seutuhnya. 

 Di sisi lain, konsep hukum kodrat telah menuai kontradiksi 

sendiri. Hukum dan kodrat adalah dua hal yang berbeda. hukum 

adalah sesuatu yang memerintah dan mengikat kuat. Sedangkan 

kodrat merupakan hal yang alami atau kodrati, tampak spontan di 

dalam diri manusia. Bagaimana mungkin hal yang mengikat juga 

sekaligus hal yang kodrati atau bebas. Di sini Aquinas telah membuat 

kontradiksi dalam kata.  
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Perbandingan Konsep Imamat dan 
Pandhita dalam Budaya Jawa 

David Jones Simanungkalit 

 
Abstrak 
Tulisan ini berfokus pada penggalian makna hidup murni (hidup tidak 

kawin demi sebuah pelayanan). Fenomena pertama yang diangkat 

terkait dengan kisah seorang tokoh legendaris yang ada dalam kisah 

pewayangan yang menjalankan prasetia hidup murni. Tokoh yang 

dimaksud adalah Pandhita Bisma. Fenomena kedua yang diangkat 

terkait dengan fenomena hidup murni yang ada dalam realitas 

masyarakat. Fenomena yang dimaksud adalah fenomena pilihan 

hidup murni yang dijalani oleh para tokoh pemuka agama katolik 

(Pastur). Melalui kisah Bisma, pertama-tama pembaca akan diajak 

untuk menggali makna hidup murni dari paradigma budaya jawa. 

Kemudian penulis akan coba melihat titik temu dan perbedaan antara 

hidup murni ala Bisma dengan hidup murni yang dijalani oleh pemuka 

agama katolik (Pastur). 

 

Kata-kata kunci: cara hidup, hidup murni, wadat, selibat, pandhita, 

imam. 

   

 Manusia terdiri dari pria dan wanita. Pria mewakili sisi maskulin 

dan wanita mewakili sisi feminin. Keduanya saling bertemu, menyatu, 

dan melebur menjadi satu dalam suatu ikatan yang disebut dengan 

perkawinan. Bagi kebanyakan orang, perkawinan menjadi tujuan 
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hidup dan sekaligus kodrat manusia untuk hidup saling berpasang-

pasangan.  

 Di sisi lain, ada sebuah fenomena menarik yang seakan-akan 

bertentangan dengan prinsip di atas. Jika kita amati, ternyata ada 

juga orang-orang yang memilih cara hidup untuk tidak kawin dengan 

berbagai alasan yang mendasarinya. Pilihan cara hidup demikian 

tentu ”bertentangan” dengan cara hidup yang lazim di masyarakat. 

Maka tak heran jika pilihan hidup demikian tidak serta merta 

mendapat klaim baik dari masyarakat. Seseorang bisa dianggap tidak 

normal dengan pilihan hidup seperti itu. Ada yang menyatakan, orang 

demikian melanggar panggilan alam, takut pada kehidupan keluarga, 

ambisisus, dsb. 

 Tergelitik oleh fenomena di atas, penulis ingin memberikan 

sebuah sudut pandang lain dari cara pandang yang digunakan oleh 

masyarakat. Keputusan untuk tidak menikah jangan dilihat sebagai 

sesuatu yang melulu negatif (melanggar panggilan alam, takut pada 

kehidupan keluarga, ambisisus, demi karier, dsb), melainkan harus 

dilihat pertama-tama sebagai sebuah pendekatan terhadap alasan-

alasan atau motivasi-motivasi yang mendasarinya. Dengan 

melakukan pendekatan terhadap hal tersebut, diharapkan bahwa kita 

akan lebih bijak untuk melihat dan menilai fenomena tersebut. 

 Penulis tertarik untuk mengangkat sebuah fenomena yang 

berkaitan dengan permasalahan di atas. Fenomena yang diangkat 

adalah pemilihan cara hidup tidak kawin sebagaimana dijalani oleh 

pemuka agama katolik (Pastur). Dalam tulisan ini, penulis akan coba 

melakukan pendekatan terhadap alasan-alasan yang mendasari 

pemilihan cara hidup demikian.  
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 Dalam tulisan ini, penulis juga akan mengkomparasikan antara 

pemilihan hidup tidak kawin sebagaimana dijalani oleh para pastur 

dikaitkan dengan kisah Pandhita Bisma yang ada dalam 

pewayangan. Sebagaimana kita ketahui, Bisma adalah tokoh dalam 

pewayangan yang menjalanan hidup tidak kawin sebagaimana 

dijalani oleh pemuka agama katolik (Pastur). Melalui kisah Bisma, 

penulis ingin menggali inspirasi guna melakukan pendekatan 

terhadap pilihan hidup tidak kawin. 

 Alasan yang mendasari penulis melakukan komparasi tidak 

lepas dari konteks penulis sebagai seorang calon pastur yang hidup 

di dalam lingkungan budaya jawa. Penulis ingin menumbuhkan 

semangat dialog antara budaya jawa dengan ajaran iman katolik 

dimana penulis tumbuh dan berkembang di dalamnya. Selain itu, 

penulis juga ingin menimba inspirasi cara hidup sebagaimana dijalani 

oleh para pastur melalui kacamata bedah kearifan-kearifan lokal 

(budaya jawa). 

 Sistematika tulisan ini, pertama-tama penulis akan 

memaparkan kisah Bisma dalam pewayangan untuk menggali 

kekayaan atau makna mengenai hidup tidak menikah demi nilai-nilai 

yang patut diperjuangkan. Setelah memaparkan kisah Bisma, penulis 

juga akan melakukan pendekatan mengenai hidup selibat (hidup tidak 

kawin) yang dijalani oleh pemuka agama katolik (Pastur). Penjelasan 

mengenai hidup selibat dalam agama katolik terkait dengan ajaran 

iman katolik mengenai hidup selibat yang dijalani para pastur. Setelah 

menjabarkan keduanya, penulis mencoba melakukan analisa 

terhadap dua hal tersebut.  

 Proses analisa yang dilakukan oleh penulis terbagi menjadi 

dua bagian. Pada bagian pertama, penulis hendak menggali nilai-nilai 
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keutamaan yang ada dalam penggambaran tokoh Bisma terkait 

dengan nilai-nilai yang ada dalam budaya jawa (cara hidup, 

ungkapan, dan ajaran). Di sini penulis beranggapan bahwa nilai-nilai 

yang ada dalam pewayangan merupakan manifestasi dari kekayaan 

nilai-nilai yang ada dalam budaya jawa. Setelah menemukan nilai-

nilai tersebut, penulis coba untuk menarik relevansinya dalam 

kehidupan sehari-hari.  

 Pada bagian yang kedua penulis lebih menitikberatkan untuk 

mencari titik temu dan perbedaan-perbedaan yang mendasar yang 

ada pada keduanya. Melalui analisis tersebut penulis berusaha 

memahami persamaan cara hidup dan juga perbedaan titik tolak yang 

fundamental antara keduanya. Pada bagian selanjutnya, penulis akan 

mulai dengan memaparkan gambaran tokoh Bisma yang muncul 

dalam pewayangan. 

 

Resi Bisma: Gambaran Tokoh 
 Bisma merupakan seorang tokoh legendaris dalam dunia 

wayang. Sosoknya menjadi salah satu tokoh yang amat penting 

dalam lakon perang Barata. Sebuah lakon yang menggambarkan 

pertempuran antara sesama saudara. Satu pihak mewakili sifat 

kebaikan (Pandawa) dan satu lagi mewakili sifat keangkuhan dan 

ketamakan (Kurawa).  

 Pada dasarnya, Bisma tidak menghendaki pertempuran antara 

saudara-saudara sedarah itu terjadi. Namun ia sadar bahwa 

pertempuran itu tidak dapat terelakkan lagi. Takdir memang sudah 

menentukan perang itu. Dalam perang saudara tersebut, Bisma 

memang memihak Kurawa namun hatinya lebih berpihak pada 

Pandawa. Alasan keputusannya memihak Kurawa adalah Bisma 
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masih memiliki ikatan batin dengan kerajaan Hastina. Sebuah 

kerajaan yang ditinggalkannya, karena janji hidup wadat-nya demi 

kepentingan negara dan orang-orang yang dicintainya. Maka dari itu 

ketika perang Barata, Bisma memilih berada di pihak Kurawa, yang 

saat itu memegang tampuk pemerintahan kerajaan, karena kelicikan 

mereka pada pihak Pandawa. Bisma pada akhirnya memang 

meninggal dalam perang Barata, namun kematiannya adalah karena 

kesediaan dan kerelaannya sendiri. 

 Tokoh Bisma juga dikenal sebagai seorang tokoh yang setia 

menghidupi janji yang telah diikrarkannya. Sebuah janji untuk hidup 

wadat dan pengabdian yang tulus untuk kerajaannya. Konsekuensi 

atas janjinya tersebut menjadikan cara hidupnya identik dengan cara 

hidup seorang pandhita126. Ia rela meninggalkan segala kepentingan 

dirinya untuk membaktikan diri bagi orang lain dan bagi kerajaan 

yang diabdinya. Janji itu selalu dipegangnya dengan teguh hingga 

hari kematiannya.  

                                                   
126 Pandhita adalah orang yang tinggi dalam tingkat pemahaman & pelaksanaan 
agama, juga gemar menyepi, bertapa  & memberi nasehat dalam urusan spiritual & 
religi.  
    Jenis-jenis pandhita adalah: 
   1. Pandhita Resi, dalam pengaruh kebudayaan Hindhu 
   2. Pandhita Wikhu (Biksu), pengaruh Budha 
   3. Pandhita dalam bahasa Indonesia, sering diasosiasikan dengan Pandhita 
agama Kristen 
   4. Kyai adalah Pandhita agama islam di Jawa 
   (diakses dari:     
http://books.google.co.id/books?id=wQfHaheGBIkC&pg=PT48&lpg=PT48&dq=pand
hita+adalah&source=bl&ots=uZioHzeyqH&sig=CYyG-
LZy2jXfBf9xrrbJGqv5F4Q&hl=id&ei=81mhTKG_JsiWceG-
yIkB&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBMQ6AEwATgU#v=onep
age&q=pandhita%20adalah&f=false, diunduh pada 26 September 2010, pukul 
20.30 WIB. 
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 Dalam pewayangan, tokoh ini dapat ditelusuri melalui dua versi 

cerita.127 Versi pertama merupakan versi Maha-Barata dan versi 

kedua merupakan versi Pustaka Raja Purwa. Dua versi kisah itu 

memiliki beberapa titik temu, namun lingkungan dan alur kisah 

menunjukkan arah pemikiran yang berbeda, yang pantas diperhatikan 

di dalam pemahaman akan janji-hidup-murni Dewabrata atau Resi 

Bisma.128 Demi kekayaan makna, penulis akan memaparkan kisah 

Bisma dalam kedua versi tersebut. 

 

Resi Bisma: Versi Pustaka Raja Purwa129 
 Dalam versi ini kisah dimulai dengan tampilnya seorang raja, 

bernama Prabu Sentanu dari negeri Talkanda. Prabu Sentanu 

sebetulnya adalah seorang Pandhita. Karena kehilangan istrinya dan 

harus merawat bayi yang bernama Dewabrata, maka ia mencari ibu 

bagi anak malang tersebut. Ia tiba di Hastina, dan permaisuri Prabu 

Palasara rela menyusui bayi yang dibawa oleh prabu Sentanu 

tersebut. Dewi Durgandini, permaisuri Prabu Palasara, kebetulan 

mempunyai putra kecil, yakni Abyasa, dengan demikian kesulitan 

Prabu Sentanu terpecahkan.  

 Namun kemudian, dengan kekerasan Prabu Sentanu merebut 

Dewi Durgandini dari tangan Prabu Palasara, dan Prabu Palasara 

yang berwatak pandhita itu meninggalkan kerajaan bertapa. Kerelaan 

yang tercermin pada Prabu Palasara inilah yang kemudian 

menyadarkan Dewabrata, bahwa ia sebetulnya tidak berhak atas 

                                                   
127 Darmawijaya, St, Hidup Murni: Budaya Indonesia dan Tradisi Kitab Suci, 
Kanisius, Yogyakarta, 1987, hal. 20. 
128  Ibid., hal. 22. 
129 Kisah Bisma versi Pustaka Raja Purwa dikutip dari buku “Hidup Murni: Budaya 
Indonesia dan Tradisi Kitab Suci, karangan Darmawijaya. Darmawijaya, St, Hidup 
Murni: Budaya Indonesia dan Tradisi Kitab Suci, hal. 21-22. 
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kerajaan Hastina. Kerajaan menjadi ajang nafsu, dan rakyatlah yang 

harus menderita, karena raja tidak bisa menjadi pemersatu dan 

penjamin kemakmuran sejati. Dewabrata mengetahui dan menerima 

kenyataan ini: kerajaan hanya tentram bila dipimpin oleh sikap tidak 

mementingkan diri. Ia berniat hidup wadat, agar negara kembali 

kepada pemilik aslinya, dan tetap aman sentosa tidak diganggu oleh 

kepentingan dan milik pribadi. Ia menyerahkan Hastina kepada 

Abyasa, dan Dewabrata memilih hidup bertapa sebagai Resi Bisma. 

Memang dalam hati Resi Bisma masih ada ikatan batin dengan 

Hastina, itulah sebabnya dalam perang Barata ia akan memihak 

Kurawa, dan hanya karena kesediaan dirinya. Ia wafat sebagai 

pahlawan negara yang dibelanya. 

 

Resi Bisma: Versi Maha-Barata130 
 Kisah Resi Bisma dalam Maha-Barata sebaiknya ditelusuri dari 

kisah Prabu Kurupradipa yang adalah kakeknya. Di kala raja Hastina 

itu sedang bertapa, ia mendapat kunjungan dari Bathari Gangga, 

seorang dewi yang jelita dari Kahyangan. Sang dewi kemudian duduk 

di pangkuan kiri sang raja. Raja yang tanggap akan peristiwa ini 

memahami isyarat tersebut, bahwa Dewi Gangga bukan calon 

istrinya, melainkan calon menantu. Maka ketika Prabu Kurupradipa 

sudah mendapatkan putra dewasa, yaitu Sentanu, maka perjaka itu 

dinikahkan dengan Dewi Gangga. Prabu Sentanu kemudian menjadi 

raja perkasa, kerajaannya menjadi makmur dan sentosa: tetapi di 

kemudian hari kerajaan ini akan menjadi perebutan cucu-cucu 

warisnya. 

                                                   
130 Kisah Bisma versi Maha-Barata dikutip Darmawijaya. Ibid.,hal. 22-25. 
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 Ketika Dewi Gangga diminta menjadi permaisuri raja Sentanu, 

ada permintaan khusus yang harus dipenuhi oleh Prabu Sentanu. 

Prabu Sentanu tidak diperkenankan melarang apa pun yang 

dilakukan oleh Dewi Gangga, tak boleh ada peringatan, tak ada pula 

kritik, apalagi kemarahan. Permintaan ini, yang disetujui oleh Prabu 

Sentanu, akan menjadi bumerang baginya. Kendati Prabu Sentanu 

bangga dan senang mendapatkan permaisuri yang cantik-jelita dan 

mengesankan. 

 Suatu ketika, Prabu Sentanu sudah menjadi raja yang 

berkuasa. Ia mengetahui ulah permaisurinya, yaitu bahwa setiap kali 

permaisuri melahirkan bayi yang dikandungnya, kemudian 

membuangnya ke sungai Gangga. Prabu Sentanu yang terikat 

sebuah janji tidak bisa menegur permaisuri itu, apalagi menghalangi 

perbuatannya. Akhirnya sesudah 7 kali perbuatan itu terjadi, Prabu 

Sentanu tidak bisa menahan diri lagi. Penderitaan, harapan akan 

masa depan, keinginan mendapatkan seorang putra sendiri, 

mendorongnya untuk menegur Dewi Gangga, sambil marah, agar 

Dewi Gangga menghentikan tindakan yang memalukan dan jahat itu. 

 Sang Dewi memang menghentikan perbuatannya. Samnil 

mengingatkan janji yang telah disanggupkan Prabu Sentanu, Dewi 

Gangga menyerahkan putranya sambil berkata, 

  
”Terimalah anak ini, yang lahir dari perkawinan kita. 

Berilah nama Dewabrata; ia akan menjadi satria sakti 

kelak. Karena sinuwun melanggar janji dengan menegur 

hamba, perkenankanlah hamba kini kembali ke 

kahyangan.”131 

                                                   
131  Ibid. 
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 Prabu Sentanu yang mendengar seruan itu berdiri dengan 

sendu. Ia menerima sang bayi, dan harus mengusahakan 

kelangsungan hidupnya. Semula Prabu Sentanu berniat hendak 

menduda, tetapi pertemuan dengan Dewi Durgandini dari Wirata 

mengubah niatnya. 

 Ia meminang Dewi Durgandini yang ditinggalkan oleh Palasara 

yang sudah berputra Abyasa, untuk menjadi permaisurinya. Dewi 

Durgandini bersedia menjadi permaisuri, dengan permohonan, agar 

putra lelaki yang dilahirkannya kelak menggantikan Prabu Sentanu 

menjadi raja. Raja menjadi gelisah dan murung, kerap kali 

mengabaikan tugas kerajaan yang seharusnya diusahakan dengan 

cermat. 

 Dewabrata yang menginjak dewasa dan tanggap akan 

keadaan ayahnya, menghadap bapaknya, dan menanyakan apakah 

gerangan yang menjadi keprihatinan bapaknya? Prabu Sentanu 

menceritakan pertemuannya dengan Dewi Durgandini. Betapa ia 

tertarik untuk mendapatkan permaisuri, akan tetapi betapa berat 

syarat yang diajukannya, yakni bahwa anak lelaki yang lahir dari 

perkawinan itu akan menggantikannya sebagai raja. Dengan 

demikian, kedudukan Dewabrata akan tergusur, dan itulah yang 

diprihatinkan oleh Prabu Sentanu. Mendengar kisah sedih itu, 

Dewabrata yang memang mencintai ayahnya bersujud di depan 

ayahnya dan mengucapkan prasetia ini,  

 
”Saya berjanji dan berpegang teguh pada kata-kata ini, 

bahwa putra yang dilahirkan oleh permaisuri ini akan 

menjadi raja, dan saya akan turun tahta sebagai raja 

demi kepentingannya dan negara. Saya berjanji tidak 
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akan kawin dan seluruh hidupku akan kuperuntukkan 

bagi kehidupan negara dan kesucian.”132 

 

 Kebanggaan, kegembiraan, keharuan muncul dari sumpah 

setia ini, bagaikan bunga-bunga harum dan kidungan yang merdu, 

mengiringi dan memberikan restu bagi keputusan yang agung ini. 

Dewabrata memang pantas menyandang nama itu, pujian bagi 

dewata. Mulai saat itulah Dewabrata mendapatkan gelar Resi Bisma, 

yang taat akan janji dan setia melaksanakan keputusan hatinya. 

 Dikisahkan kemudian, perkawinan Prabu Sentanu dengan 

Dewi Durgandini membuahkan dua putra kerajaan: Citranggada dan 

Wicitrawirya. Keduanya memang bergilir menjadi raja, karena mereka 

tidak lama bertahta. Citranggada wafat dalam pertempuran, 

meninggalkan janda yang belum berputra. Wicitrawirya kemudian 

mewaris kerajaan dan janda kadangnya. 

 Dari Dewi Ambika, janda saudaranya, Wicitrawirya 

menurunkan seorang putra, yakni Destarata; sedang dari Dewi 

Ambalika lahirlah Pandu. Sayang bahwa malang menimpa Prabu 

Wicitrawirya. Ia tidak lama menjadi raja, maut menjemputnya pada 

usia muda. Maka Dewi Durgandini, ibunya, meminta kesediaan Resi 

Bisma menjabat raja dan mengawini dua janda saudara tirinya. Akan 

tetapi, karena Resi Bisma sudah mengucapkan prasetia wadat, ia 

mengusulkan agar Abyasa, putra Dewi Durgandini dengan Resi 

Palasara sajalah yang menggantikan tahta adik-adiknya dan mewarisi 

janda-janda itu. 

 Di kemudian hari anak-anak Destarata dan Pandu itulah yang 

akan terus-menerus mempersoalkan kerajaan, dan memperebutkan 

                                                   
132  Ibid.  
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tahta yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Perang Barata ternyata 

tidak terelakkan. 

 

Benang Merah dari Dua Versi Cerita 
 Dua versi penggambaran tokoh Bisma tersebut tampaknya 

memiliki perbedaan dalam hal ceritanya. Namun, jika dilihat dengan 

cermat kedua versi tersebut menceritakan sebuah kenyataan yang 

sama, yaitu seorang tokoh (Bisma) yang menjalankan prasetia hidup 

murni. Prasetia hidup murni tersebut diucapkannya sebagai ikrar 

yang dihidupi sepanjang masa hidupnya.  Ia rela untuk hidup tidak 

menikah dan memberikan diri sepenuhnya bagi sesama dan negara 

yang diabdinya.  
 Memang harus diakui, bahwa alasan pengambilan keputusan 

hidup murni itu berbeda pada Maha-Barata dan Pustaka Raja 

Purwa.133 Pada Maha-Barata alasan utama janji Bisma adalah bakti 

terhadap orang tua dan negara.134 Ia mau hidup tanpa terikat akan 

milik pribadi; sedang dalam Pustaka Raja Purwa, alasan mengapa 

Bisma mengucapkan janji tersebut adalah kesadaran akan hak yang 

harus dibela dengan mengikat janji bagi orang lain.135 Jika dilihat 

dengan jernih, pengambilan keputusan hidup murni Bisma dalam dua 

versi tersebut memiliki sebuah esensi yang sama. Suatu keputusan 

yang mendalam untuk memberikan diri bagi sesama (ayah dan 

negara). Setelah pemaparan tokoh Bisma, pada bagian berikutnya 

penulis akan mulai memaparkan perihal kehidupan imamat dan 

selibat dalam Gereja katolik. 

 
                                                   
133   Ibid., hal. 25. 
134   Ibid. 
135 Ibid.  
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Imamat Dalam Gereja katolik 
 Imamat dalam Gereja katolik dipahami dan dimengerti sebagai 

perwujudan peranan Kristus di dunia. Peranan Kristus di dunia adalah 

sebagai imam, nabi, dan raja yang membimbing manusia kepada 

Allah Bapa. Dengan demikian, imamat memiliki tugas dan fungsi 

sebagaimana Sang Guru telah menjalankan tugas dan fungsi 

perutusan-Nya di dunia, yaitu sebagai imam, nabi, dan raja yang 

membimbing manusia pada Yesus Tuhan, Sang Kepala Gereja. 

Berikut penulis akan sedikit memaparkan tri tugas Kristus yang 

menjadi tugas utama para imam dalam perutusannya. 

 Tugas pertama sebagai imam adalah menguduskan. Tugas 

pengudusan ini dijalankan melalui perayaan-perayaan sakramental. 

Melalui perayaan-perayaan sakramental (7 sakramen), imam 

berfungsi sebagai perantara Allah dan manusia. Imam hadir di 

tengah-tengah umat sebagai perantara rahmat Allah kepada 

manusia, sebagaimana Sang Guru hadir sebagai perantara Allah 

Bapa dan manusia. 

 Tugas kedua sebagai imam adalah sebagai nabi. Sebagai 

nabi, imam pertama-tama wajib mewartakan Injil Allah kepada semua 

orang.136 Sehubungan dengan tugas kedua ini, imam juga memiliki 

kuasa untuk mengajar umat Allah yang dipercayakan kepadanya. 

Tugas pengajaran ini tampak jelas ketika seorang imam memberikan 

homili saat perayaan misa syukur pada hari minggu. Melalui homili, 

seorang imam menyampaikan kekuatan Sabda Allah kepada umat 

yang dipercayakan padanya. 

                                                   
136 Hadiwiryana, R, SJ., ”Presbyterorum Ordinis” (PO) dalam Dokumen Konsili 
Vatikan II (terjemahan), Obor, Jakarta, 1993, art 4. 
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 Tugas yang ketiga adalah sebagai raja (gembala). Tugas 

ketiga ini adalah tugas kepemimpinan yang menunaikan tugas Kristus 

sebagai kepala dan gembala.137 Guna menjalankan pelayanan itu, 

imam atas nama Uskup menghimpun keluarga Allah sebagai rukun 

persaudaraan yang sehati sejiwa, dan melalui Kristus mengantarnya 

dalam Roh menghadap Allah Bapa.138 Tugas yang ketiga ini, tampak 

jelas dalam tugas penggembalaan imam di tingkat paroki. 

Penggembalaan umat di tingkat paroki, mencerminkan teladan Sang 

Guru sebagai gembala atas domba-domba-Nya. Demikianlah 

selayang pandang mengenai tugas dan fungsi imam dalam Gereja 

katolik. Pada paragraf berikutnya, penulis akan masuk perihal 

hakekat cara hidup (selibat) yang dijalani oleh imam. 

 
Selibat dalam Gereja katolik 
 Selibat dalam Gereja katolik bukan merupakan sebuah cara 

hidup yang tiba-tiba diciptakan begitu saja demi suatu kebutuhan, 

melainkan memiliki sebuah pendasaran yang historis dan turun-

temurun. Selibat, pertama-tama merupakan suatu harta pusaka yang 

terus-menerus dikaji di dalam kehidupan para pengikut Yesus Kristus. 

Dengan demikian, Gereja tidak menciptakan cara hidup itu melainkan 

menerimanya, memahaminya, menghayatinya sebagai tawaran mulia 

dari sang Junjungan.139 

 Selibat sebagai suatu tawaran dari sang Junjungan, 

membutuhkan kesediaan, tanggapan, dan jawaban dari manusia. 

Para imam adalah pribadi-pribadi yang bersedia menjawab panggilan 

                                                   
137   Ibid., art. 6. 
138   Ibid. 
139  Darmawijaya,St, Hidup Murni: Budaya Indonesia dan Tradisi Kitab Suci, hal. 
20. 
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tersebut. Dengan keputusan yang sadar dan bebas, mereka bersedia 

memberikan diri untuk suatu pelayanan yang mulia, yaitu pelayanan 

demi Kerajaan Allah. Lebih dalam lagi, Gereja Katolik meyakini 

bahwa titik tolak panggilan imamat adalah sebuah panggilan yang 

berasal dari Allah sendiri. 

 Selibat dalam Gereja katolik juga dimaknai sebagai sebuah 

tanda dunia yang akan datang.140 Sebuah kehidupan ilahi yang sama 

sekali berbeda dengan kehidupan di dunia. Mattew H. Clark, D. D 

dalam tulisannya yang diterjemahkan dalam buku “Imam Masa Kini” 

mengungkapkan dengan indah perihal hal ini: 

 

“Selibat yang diberikan dan dikukuhkan Allah adalah suatu 

rahmat yang memperkaya hidup seseorang yang dipanggil 

kepada-Nya. Karena itu, selibat merupakan suatu berkat 

bagi Gereja. Seorang selibater memberikan kesaksian 

khusus akan cinta tanpa pamrih dari Allah kita dalam 

Yesus Kristus dan memberikan kesaksian akan kebenaran 

bahwa ada suatu kepenuhan dan kedalaman hidup yang 

melampaui apa yang dapat kita lihat dan kepadanya 

semua kita dipanggil.”141 

 

 Dari kutipan di atas, ditegaskan bahwa kehidupan selibat juga 

memberikan kesaksian khusus akan cinta tanpa pamrih Allah yang 

terwujud dalam diri Yesus. Dengan demikian, para imam yang rela 

memberikan hidupnya secara total demi pelayanan, merupakan suatu 

                                                   
140  Kitab Hukum Kanonik (Edisi Resmi Bahasa Indonesia), KWI, Jakarta,2006, 
Kan. 599. 
141 Donald J. Goergen ed, Imam Masa Kini, (terjemahkan dari buku Being a Priest 
Today, karangan A  Michael, dkk), Penerbit Ledalero, Ledalero, 2003, hal. 182. 
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manifestasi dari pola kehidupan Yesus yang rela menyerahkan 

dirinya secara total bagi keselamatan umat manusia. 

 Imamat dan selibat tidak dapat dilepaskan dari kerangka 

rahmat Allah. Tanpa adanya pemaknaan dalam kerangka rahmat 

Allah, imamat dan selibat menjadi kehilangan maknanya yang 

terdalam. Dengan kata lain, imamat dan selibat bukan semata-mata 

usaha manusia sendiri, melainkan perlu rahmat ilahi, yang senantiasa 

memberi kekuatan, dan menyempurnakan diri para imam. Dengan 

adanya rahmat Ilahi, para imam dikuatkan dan dimampukan untuk 

mengatasi kelemahan kodratnya sebagai manusia menuju pada 

suatu kesempurnaan hidup.142 (Gratia Supponit Naturam: rahmat 

mengatasi kodrat).  

 Setelah memaparkan kisah mengenai Bisma dan juga 

pandangan mengenai imamat serta selibat dalam Gereja katolik, 

pada bagian berikutnya penulis akan mulai melakukan sebuah 

analisis atas keduanya. Analisa pertama adalah analisa mengenai 

cara hidup Bisma terkait dengan nilai-nilai keutamaan yang ada 

dalam budaya jawa (cara hidup, ungkapan, ajaran). Analisis kedua 

adalah adalah upaya penulis untuk mencari titik temu dan perbedaan-

perbedaan yang mendasar atau fundamental, perihal hakekat hidup 

murni yang dijalani oleh Bisma dan imam Gereja katolik. Berikut ini 

penulis akan masuk pada bagian analisa yang pertama. 

 
Analisa 1: Menggali Makna Hidup Murni dari Tokoh Bisma. 
 Dalam analisis ini, penulis hendak mengaitkan nilai-nilai 

keutamaan yang ada dalam penggambaran tokoh Bisma dengan 
                                                   
142 http://www.mirifica.net/artDetail.php?aid=4278, diunduh pada 30 November 
2010, pukul 20.30 WIB. 
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nilai-nilai yang ada dalam budaya jawa. Penulis berusaha 

menafsirkan kekayaan nilai dalam gambaran tokoh Bisma melalui 

kearifan lokal (cara hidup, ungkapan, ajaran) yang ada di dalam 

budaya jawa. Tujuannya adalah untuk menggali kekayaan makna dan 

nilai-nilai hidup murni yang ada pada tokoh Bisma, lalu menarik 

relevansinya pada kehidupan sehari-hari. Pada bagian selanjutnya, 

penulis akan mulai mengaitkan nilai-nilai yang menjadi kekayaan 

penggambaran tokoh Bisma dengan nilai-nilai (kearifan lokal) yang 

ada dalam budaya jawa. 

 
Laku Kapandhitan dan Sabda Pandhita Ratu 
 Hidup murni ala Bisma terkait erat dengan laku kapandhitan143. 

Pada tokoh Bisma unsur kapandhitan nampak kuat.144 Kapandhitan 

berdasarkan  Bisma tidak bisa hanya dimengerti sebagai kepemilikan 

budi luhur dan hati tulus yang tahan menghadapi tantangan hidup, 

melainkan sikap pandhita yang sungguh menghidupi laku 

kapandhitaan-nya.145 Di sini penulis menafsirkan bahwa menghidupi 

laku kapandhitaan tidak hanya sekedar mengerti, memahami, dan 

melaksanakan cara hidup sebagai pandhita. Akan tetapi, pertama-

tama sungguh menghayati dan menjiwai pola hidup yang dipilihnya 

(pola hidup sebagai Brahmacarin). Dengan senantiasa menghayati 

dan menjiwai pola hidup sebagai seorang Brahmacarin, Bisma 

menjalani kehidupan selayaknya para pandhita dan pertapa. 

 Dalam kedua versi cerita (Maha-Barata & Pustaka Raja 

Purwa) tampak bahwa Bisma ternyata juga menghidupi janji yang 

                                                   
143  Laku kapandhitan: menjalani tuntutan gaya hidup pendeta. Darmawijaya, St, 
Hidup Murni: Budaya Indonesia dan Tradisi Kitrab Suci, hal. 33. 
144   Ibid. 
145   Ibid. 
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telah diucapkannya. Sebuah janji yang dihidupi sampai akhir 

hidupnya. Kesetiaan menghidupi janji tersebut identik dengan apa 

yang disebut dengan Sabda Pandhita Ratu146. Dari kedua versi di 

atas tampak bahwa selama hidupnya, Bisma berhasil menyelaraskan 

kata-katanya dengan seluruh tindakannya. Keselarasan akan kata 

dan tindakan tersebut menjadikan Bisma sebagai pribadi yang 

konsisten dan konsekuen.  

 Penulis tertarik untuk menyertakan ikrar yang diungkapkan 

oleh Bisma. Ikrar tersebut menjadi sumpah yang nantinya 

mempengaruhi seluruh gambaran kehidupan tokoh tersebut. Ikrar 

tersebut menjadi sebuah ungkapan suci dari Bisma yang menentukan 

jalan hidupnya sebagai seorang Brahmacarin147. Berikut merupakan 

kutipan ikrar Bisma yang diucapkannya dihadapan Dewi Durgandini: 

 
”Sang Dacabala, pratijnya mami rengőnta, tan ikang 

kadatwan juga tinggalakena ni nghulun ikang wisaya stri 

                                                   
146   Sabda Pandhita Ratu dapat diartikan “ora wolak-walik lan mindhon gaweni 
ananging kudu sepisan mungkasi” - “Pantang sira ndilat idune dhewe!” (apa yang 
diucapkan pantang untuk ditarik kembali, namun sekali berjanji maka harus ditepati. 
Seseorang pantang untuk menjilat ludahnya sendiri). 
http://maztrie.dagdigdug.com/index.php/archives/126.,diunduh pada 26 September 
2010, pukul 20.30 WIB. 
147 Kata Brahmcari terdiri dari dua kata, y: Brahma dan cari atau carya. Brahma 
artinya Ilmu pengetahuan sedangkan Cari atau carya berasal dari bahasa 
sansekerta, yaitu : Car artinya gerak atau tingkah laku. Jadi Brahmacari artinya 
tingkah laku manusia dalam menuntut ilmu pengetahuan terutama ilmu 
pengetahuan tentang ketuhanan dan kesucian. Brahmacari juga disebut masa 
Aguron – guron ( masa berguru ). Oleh karena itu, seorang siswa kerohanian harus 
mempunyai pikiran yang bersih yang hanya memikirkan pelajaran atau ilmu 
pengetahuan saja, supaya perasaan dan pikiran bisa terpusat. Belajar dengan baik 
perlu adanya tata tertib yang baik seperti : pemakaian waktu, kebersihan, 
kesopanan, ketertiban pembagian tugas, dan juga sangsi – sangsi pelanggaran 
yang lebih penting lagi, seorang siswa kerohanian atau seorang Brahmacari 
dilarang kawin, berdagang, dan berpolitik. 
 http://dharmadefender.wordpress.com/2010/05/20/panca-yama-bratha/, diunduh 
pada 28 September 2010, pukul 23.00 WIB.. 
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tinggalakena ya, mangke tamba yan inghulun 

brahmacarin.”  

(Sang Dasabala, sumpah hamba dengarkanlah olehmu, 

tidak saja kerajaan itu yang akan hamba tinggalkan, 

keinginan untuk beristripun akan hamba tinggalkan, karena 

mulai saat ini hamba akan menjadi seorang 

Brahmacharin)148. 

 

 Dewabrata menjadi seorang yang memegang teguh janji 

kesetiaannya, bahwa kata – kata yang terlanjur terucapkan pantang 

untuk ditarik kembali apapun resiko yang akan terjadi, meskipun pada 

akhirnya ia harus kehilangan hak atas kerajaan Hastina, dan harus 

menjalani hidup sebagai seorang Brahmacarin yang hidup wadat 

seumur hidupnya, hidup tidak beristri dan tidak menyentuh wanita.  

 Tokoh Bisma mengajarkan sebuah nilai luhur pada umat 

manusia. Ia mengajarkan agar kita bisa menepati janji, konsisten, dan 

konsekuen dengan pada apa yang telah kita ucapkan. Dengan kata 

lain, kita diajak untuk menyelaraskan antara kata dan perbuatan yang 

kita lakukan. Keselarasan antara kata dan perbuatan menjadikan diri 

kita sebagai pribadi yang integral. 

 Hal lain yang bisa dipetik dari kisah tersebut adalah pentingnya 

mempertimbangkan setiap kata yang hendak kita katakan. Jangan 

sampai pada akhirnya kita sendiri yang termakan oleh perkataan kita, 

sebagaimana dalam kisah Prabu Sentanu dan Dewi Gangga. Prabu 

Sentanu tidak bisa menepati janji yang telah dibuatnya terhadap Dewi 

Gangga. Hingga pada akhirnya, ia harus menanggung sendiri akibat 

                                                   
148 http: // files.setyawara.  webnode.com  /  200000011-                           
175be1855d/KONSEP%  20SABDA%20PANDHITA%20RATU.pdf,diunduh pada 28 
September 2010, pukul 23.00 WIB. 
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dari pengingkaran janjinya. Ia ditinggalkan Dewi Gangga kembali ke 

Kahyangan. Pada bagian berikutnya akan dipaparkan nilai lain yang 

terkait dengan kearifan lokal budaya jawa yang juga dihidupi oleh 

tokoh Bisma. Nilai (kearifan lokal budaya jawa) tersebut adalah mesu 

diri. 

 
Mesu diri 
 Selain sebagai seorang Brahmacarin, Bisma juga menjadi 

pralambang istimewa sebagai tokoh yang menjalani laku mesu diri149. 

Mesu diri yang dimaksud adalah Bisma tampak sebagai tokoh yang 

tanpa pamrih, pribadi mau mengabdikan seluruh kemampuan 

pribadinya secara murni dan tulus.150 Dalam sudut pandang ini, maka 

janji Bisma bukan berarti pelayanan semata, melainkan juga 

mengembangkan nilai pribadi yang memang pantas dikagumi dan 

penuh keharuman.151 Tokoh Bisma mengajarkan bahwa dalam 

pelayanan, hendaknya seseorang juga menempa dirinya dengan 

mengembangkan bakat-bakat yang ada pada dirinya.  

 Dengan kata lain, setiap pribadi yang memilih hidup murni, 

hendaknya disertai dengan pengaktualisasian diri sebagai bekal 

dalam pelayanan, sehingga pelayanan yang diberikan akan jauh lebih 

berkualitas. Dengan demikian, pelayanan hendaknya menjadi sebuah 

pemberian diri yang total yang disertai pengembangan talenta-talenta 

yang ada dalam diri. Inilah perwujudan dari laku mesu diri yang 

dijalani oleh Bisma. 

                                                   
149 Mesu diri: mengendalikan, menempa, dan membudidayakan diri. Darmawijaya, 
Hidup Murni: Budaya Indonesia dan Tradisi Kitrab Suci, hal. 26. 
150 Ibid. 
151  Ibid. 
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Bisma menunjukkan bahwa orang bisa berkembang secara maksimal 

dalam pribadinya maupun dalam hubungannya dengan sesama 

berkat keputusan pribadi yang mendalam sekali: menyerahkan diri 

bagi pelayanan.152 Melanjutkan argumen tersebut, hidup murni dapat 

juga menjadi sebuah cara hidup untuk mencapai keutuhan diri 

manusia. Keutuhan pribadi tersebut dicapai berkat adanya suatu 

keputusan yang mendalam sekali. Keputusan tersebut disertai juga 

dengan pemberian diri secara total dengan mengembangkan nilai-

nilai pribadi (talenta-talenta) yang ada di dalam dirinya. Bagi penulis, 

inilah suatu proses menjadi pribadi yang utuh berkat keputusan 

pribadi yang sangat mendalam. Sebuah totalitas pemberian diri yang 

disertai dengan pengaktualisasian diri. 

 Laku mesu diri yang dilakukan oleh Bisma memang 

diperuntukkan bagi kepentingan sesama dan negaranya. Dengan 

laku mesu dirinya, Bisma juga dikenal sebagai satria yang sanggup 

melayani tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri. Sebuah tokoh 

yang layak menjadi panutan. Tokoh yang rela memberikan diri secara 

utuh, murni, dan tulus dalam pelayanannya pada sesama dan negara 

yang diabdinya.  

 
Asketis 
 Pada bagian ini, penulis akan memaparkan nilai (kearifan lokal 

budaya jawa) yang juga sejalan dengan nilai yang dihidupi tokoh 

Bisma. Nilai tersebut adalah nilai asketis. 

 Sebagai seorang Brahmacarin, tentu Bisma juga menjalani 

sebuah askese diri. Sebuah askese yang lahir dari sebuah ikrar yang 

telah diucapkannya. Askese tersebut tercermin dalam hidup wadat 

                                                   
152  Ibid. 
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yang dijalaninya. Ia rela tidak menikah dan melepas hak warisnya 

sebagai raja demi kepentingan orang lain. Sebuah nilai asketis yang 

sungguh-sungguh diperuntukkan bagi kepentingan orang lain. Bisma 

rela melepas segala keegoisan dan keinginan diri untuk menjadi 

seorang pribadi yang altruis. 

 Asketis mengarahkan manusia pada suatu bentuk penyucian 

diri. Dengan menyangkal segala keegoisan dirinya, manusia 

berusaha membebaskan dirinya dari belenggu nafsu dan dosa. Hal 

itu tampak juga dalam penggambaran tokoh Bisma. Bisma tidak lekat 

pada tahta, namun terlibat dalam keprihatinan terhadap sesamanya, 

dan bersedia membuka diri bagi nilai-nilai luhur kehidupan.153 Dari 

sini tampak bahwa Bisma telah mampu mengatasi keegoisan dirinya 

untuk menjadi seorang pribadi yang berwatak dan bertingkah laku 

suci.  

 Asketis mengarahkan manusia pada suatu bentuk penyucian 

diri. Dengan menyangkal segala keegoisan dirinya, manusia 

berusaha membebaskan dirinya dari belenggu nafsu dan dosa. 

Uniknya, apa yang Bisma dilihat sebagai kehilangan (korban) dalam 

asketisnya ternyata menjadi kekuatan yang istimewa bagi perjuangan 

itu sendiri.154 Pribadi yang demikian telah mengalami suatu 

transformasi diri yang amat mendalam. Hidupnya telah mengalami 

suatu perubahan dari keterbatasan manusiawi menjadi sebuah 

kekuatan yang mengagumkan dalam pelayanan. Pada bagian 

selanjutnya, penulis akan mulai mengkomparasikan antara konsep 

pandhita dalam budaya jawa dengan konsep imamat yang ada dalam 

Gereja katolik. 

                                                   
153 Ibid. 
154  Ibid. 
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Analisa 2: Pandhita dan Imamat, Titik Temu dan Perbedaan 
 Sebagaimana telah dijelaskan di depan, Bisma merupakan 

seorang tokoh yang menjalani hidup wadat. Cara hidup semacam itu 

dipilihnya karena baktinya yang begitu besar pada orang tua dan juga 

negaranya. Konsekuensi atas pilihan tersebut tidaklah mudah, 

melainkan ia harus menjalani pola hidup sebagai seorang 

Brahmacarin. Ia rela tidak menikah, melepaskan hak ahli waris 

kerajaan, dan mengekang segala nafsu diri demi suatu nilai 

pelayanan yang lebih mulia.  

 Dalam Gereja katolik, pola hidup yang dijalani oleh Bisma 

mendapat bentuknya dalam hidup selibat kaum rohaniawan. Hidup 

selibat dalam Gereja katolik diyakini sebagai suatu panggilan dari 

Allah sendiri. Suatu panggilan untuk pelayanan pada sesama dan 

pewartaan kerajaan Allah. Para imam katolik juga memiliki 

konsekuansi cara hidup sebagaimana dijalani oleh Bisma, yaitu hidup 

tidak menikah. Dibalik pilihan hidup tidak menikah tersebut, mereka 

(para imam) memperjuangkan nilai-nilai yang luhur (nilai-nilai 

transenden), yaitu nilai-nilai kerajaan Allah. 

 Selain adanya kesamaan dalam hal cara hidup, keduanya juga 

memiliki kesamaan dalam hal yang lain. Kesamaan lainnya adalah 

bahwa hidup murni, baik dalam kisah Bisma maupun selibat Gereja 

katolik, selalu dihubungkan dan ditujukan demi kepentingan hidup 

bersama (pelayanan). Tanpa adanya unsur sesama dalam hidup 

murni, maka makna dan nilai hidup murni tidak mendapat bentuk 

dalam artinya yang sejati. Maka dari itu, makna terdalam dari hidup 

murni selalu ditemukan dalam relasinya dengan sesama. Dalam 

pelayanan dan pemberian diri secara total bagi sesama.  
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 Bagi penulis, cara hidup yang dipilih Bisma dan para 

rohaniawan Katolik, keduanya mencerminan suatu cara hidup yang 

sama sekali berbeda dengan cara hidup yang ditawarkan oleh dunia. 

Dunia menawarkan berbagai kenikmatan dan kekuasaan yang dapat 

menjatuhkan martabat manusia. Namun, Cara hidup Pandhita dan 

imam merupakan suatu pilihan cara hidup yang berorientasi pada 

keluhuran martabat manusia.  
 Bila dilihat secara lebih jauh dan lebih teliti, hidup wadat khas 

Bisma dan selibat selain memiliki beberapa kesamaan, ternyata juga 

memiliki perbedaan yang cukup mendasar dan eksistensial. 

Perbedaan tersebut menyangkut sebuah titik pijak (kerangka pikir) 

yang ada dibalik kisah wayang. Titik pijak (kerangka pikir) yang 

digunakan dalam wayang merupakan falsafah hidup yang ada dalam 

budaya jawa. Jika ditelaah lebih dalam, falsafah hidup yang ada 

dalam budaya jawa memiliki perbedaan prinsip yang mendasar 

dengan ajaran iman katolik. 

 Pada kisah Bisma tampak bahwa hidup murni yang dijalani 

oleh Bisma mendapat pemaknaan dari sudut pandang yang 

berdimensi manusiawi. Peranan yang transenden tidak tampak sama 

sekali di dalamnya. Pemaknaan dari sudut pandang dimensi 

manusiawi, setidaknya dilihat penulis dalam dua hal. Pertama, 

hubungan-hubungan yang muncul hanyalah sebatas relasi antar 

manusia dengan manusia (sesamanya). Kedua, motivasi yang 

mendasari keputusan hidup Bisma untuk hidup wadat juga bersumber 

dari hal-hal yang manusiawi saja (dalam Mahabarata: bakti terhadap 

orang tua, sedangkan dalam Pustaka Raja Purwa: Kesadaran akan 

hak yang harus dibela).  
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 Dalam versi Mahabarata, situasi/masalah yang muncul adalah 

dilema Prabu Sentanu (ayah Bisma) antara pemenuhan janji 

terhadap dewi Durgandini, dengan kewajibannya untuk menurunkan 

takhta kepada anak kandungnya. Bisma yang sadar akan kondisi 

tersebut pada akhirnya memilih hidup wadat demi baktinya terhadap 

orang tua dan negara yang diabdinya. 

 Dalam versi Pustaka Raja Purwa, situasi/masalah yang 

muncul adalah perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh ayahnya 

sehingga kerajaan menjadi ajang nafsu dan rakyatlah yang menjadi 

korbannya. Bisma yang sadar akan kondisi ini, pada akhirnya 

memutuskan untuk mengembalikan kerajaan kepada pewaris aslinya. 

Dan ia sendiri memilih untuk hidup sebagai pertapa. 

 Dari kedua versi cerita tersebut, dapat dilihat juga tujuan 

Bisma menjalani hidup wadatnya. Tujuan tersebut tentu tidak lepas 

dari hubungan-hubungan manusiawi yang ada, yaitu demi 

kesejahteraan hidup besama. Bisma rela menjadi seorang pandhita, 

untuk menghindari kekacauan (ketidak selarasan) yang akan terjadi 

dalam kerajaannya. Dengan keputusan hidup wadatnya, negara, 

rakyat, dan juga orang tuanya dapat tetap hidup dalam suatu 

kerukunan dan keharmonisan. 

 Berbeda dengan motivasi hidup wadat ala Bisma, hidup murni 

(selibat) dalam Gereja katolik pertama-tama bersumber dari inisiatif 

Allah sendiri. Namun, prakarsa bebas dari Allah tersebut 

membutuhkan tanggapan bebas pula dari manusia. Para imam 

adalah pribadi-pribadi yang dengan bebas dan merdeka bersedia 

menjawab panggilan Allah tersebut. Dengan menanggapi panggilan 

Allah, para imam menjadi pelayanan Allah dan sekaligus pelayan 

umat manusia. Dengan demikian, panggilan imamat dalam Gereja 
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katolik pertama-tama selalu bersumber dari inisiatif Allah dan 

kemudian membutuhkan tanggapan manusia. didasari oleh 

kebebasan manusia untuk menentukan pilihan sesuai dengan hati 

nuraninya. 

 Dimensi transenden selalu mewarnai pemaknaan kehidupan 

imamat dan selibat dalam Gereja katolik. Kehidupan imamat sendiri 

ditujukan untuk kemuliaan Allah Bapa dalam Kristus.155 Tujuan 

tersebut berangkat dari iman bahwa Allah Tritunggal adalah awal dan 

akhir dari perjalanan hidup manusia. Imam hadir sebagai pengganti 

Kristus di dunia untuk meneruskan misi-Nya, yaitu membawa jiwa-

jiwa kembali kepada-Nya. Dengan demikian, unsur keilahian menjadi 

titik pemaknaan sentral imamat Geraja Katolik. 

 Sebagaimana telah disinggung di atas, kemurnian hidup Bisma 

sangat terkesan diperoleh dari usaha dan kerja kerasnya sendiri. 

Kemurnian hidup itu diperjuangkannya dengan melakukan usaha-

usaha manusiawi yaitu dengan berpuasa, menyepi, dan mengekang 

segala nafsu diri. Berbeda dengan hidup murni ala Bisma, hidup 

murni (selibat) dalam Gereja katolik tidak melulu dimaknai sebagai 

usaha pribadi manusia melainkan pertama-tama dimaknai dalam 

kerangka ke-Ilahi-an. Dengan kata lain, hidup murni (selibat) dalam 

Gereja katolik pertama-tama merupakan suatu rahmat dari Allah. Dan 

dalam menjalani proses hidup murni (selibat) semacam itu, para 

pastur senantiasa menyandarkan diri pada kekuatan rahmat Allah. 

Tanpa adanya rahmat Allah, manusia tidak akan mampu mengatasi 

kelemahan kodratnya sebagai manusia yang lemah.  

                                                   
Hadiwiryana, R, SJ., ”Presbyterorum Ordinis” (PO) dalam Dokumen Konsili Vatikan 
II (terjemahan), art 2. 
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 Tujuan hidup murni dalam Gereja katolik pun berbeda dengan 

tujuan hidup murni ala Bisma. Tujuan dari hidup murni khas Bisma 

adalah demi suatu tujuan yang manusiawi, yaitu kesejahteraan hidup 

bersama. Namun dalam Gereja katolik, tujuan hidup murni pertama-

tama bukanlah perkara manusiawi, melainkan perkara Ilahi. Secara 

lebih lugas, tujuan hidup murni dalam Gereka katolik adalah demi 

kerajaan Allah. 

 
Penutup 
 Hidup murni merupakan salah satu pilihan dari berbagai cara 

hidup manusia. Namun, cara hidup ini memiliki suatu makna dan nilai 

yang luhur dalam perspektif kehidupan bersama umat manusia. 

Suatu pelayanan yang yang ditujukan demi kebaikan hidup bersama. 

Cara hidup semacam ini dapat dipandang sebagai sebuah bentuk 

pelayanan diri yang total bagi sesama.  

 Hidup murni hendaknya berangkat dari sebuah pertimbangan 

yang matang dan mendalam. Hal itu dimaksudkan agar nantinya tidak 

ada sebuah pengingkaran atas pilihan yang telah dibuat. Prinsip ini 

sejalan dengan pesan  yang terkandung dalam Sabda Pandita Ratu. 

Bahwa sebelum berucap atau membuat janji, hendaknya seseorang 

memikirkan dulu dengan masak-masak segala konsekuensi yang 

harus ditanggungnya. Jangan sampai di kemudian hari timbul 

penyesalan atau pengingkaran atas janji yang telah diikrarkannya. 

 Pilihan atas cara hidup ini secara tidak langsung juga 

membentuk suatu keutamaan moral. Suatu keutamaan menjadi 

pribadi yang utuh dan integral. Dikatakan utuh karena berangkat dari 

keputusan pribadi yang mendalam, dan kesediaan diri untuk 

pelayanan yang total bagi sesama. Keduanya mengarahkan manusia 
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pada keutuhan dirinya. Sedangkan keutamaan sebagai pribadi yang 

integral, dicapai melalui kesetiaan menghidupi janji yang telah dibuat. 

Apa yang telah diucapkannya sebagai ikrar/janji hidup murni, 

dilaksanakan dengan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran 

diri yang total. 

 Hidup murni (hidup tidak menikah) demi sebuah pelayanan, 

memang bukan suatu cara hidup yang biasa. Melainkan sebuah 

bentuk cara hidup yang mengabdikan diri secara utuh (total), pada 

nilai-nilai yang luhur (nilai-nilai manusiawi dan Ilahi). Kisah Bisma 

menunjukkan bahwa motivasi hidup murninya adalah pemberian diri 

untuk kesejahteraan hidup bersama (dimensi horizontal). Sedangkan 

motivasi hidup selibat dalam Gereja katolik selain diperuntukkan pada 

sesama, juga lebih menitikberatkan pada sisi yang transenden 

(dimensi vertikal dan horizontal).  

 Demikianlah usaha penulis guna sekedar memberikan 

penjernihan akan paham, motivasi, dan arah kehidupan hidup murni. 

Sebagai penutup dari tulisan ini, penulis berusaha menyarikan point-

point yang menjadi titik temu dan perbedaan hidup murni dari imamat 

dalam Gereja katolik dengan hidup murni khas Bisma yang ada 

dalam budaya budaya. 

 
Hidup Murni Pandhita dan Imam: Titik temu dan Perbedaan 

No Analsis Imam Pandhita 

Titik 
Temu 

Perbedaan 

1. Cara 

Hidup 

 Selibat Wadat 

2.  Titik Tolak Rahmat Allah Usaha Manusia 
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(Motivasi) 

3.  Tujuan Kerajaan Allah  

& 

Kepentingan 

Hidup Bersama 

Keselarasan 

Hidup Bersama 
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