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Editorial 

 

Kata Areté dalam bahasa Yunani yang berarti excellence, diinspirasikan dari 

filsafat Plato. Dalam bahasa Indonesia, Areté merujuk pada kata keutamaan. 

Manusia yang bisa meraih excellence dalam hidupnya adalah manusia yang mampu 

menjadi manusia utama. Sejauh pemikiran filosofis Plato, menjadi manusia utama 

adalah bagian dari olah jiwa, terutama dengan kemampuan rasio manusia, agar 

dengan demikian manusia mencapai kebahagiaan. 

Jurnal ilmiah ini mengambil nama Areté. Sesuai dengan arti yang dimaksudkan 

oleh kata tersebut, jurnal ini diharapkan menjadi sarana bagi para pembaca 

maupun penulisnya untuk proses olah jiwa dan olah pikir agar menjadi manusia 

yang utama, yang bijaksana. Visi jurnal ini adalah mengembangkan manusia-

manusia yang berkehendak baik untuk mengejar dan meraih kebijaksanaan di 

dalam hidupnya melalui keberanian untuk mengolah jiwa dan daya pikirnya, 

untuk lebih jauh merefleksikan gerak kehidupan riil. Kemauan menjadi manusia 

utama melalui olah jiwa dan refleksi akal budi merupakan suatu keberanian dalam 

dunia modern ini karena kehidupan modern acapkali “jatuh dalam hiruk-pikuk 

 (opinion)“ dan cenderung hanya berkutat pada kedangkalan yang semu. 

Dalam tradisi filsafat Plato, dunia ini memang hanyalah semu semata. Yang sejati 

adalah Idea Yang Baik, darimana segala yang maya atau semu di dunia ini 

menemukan sumber kesejatiannya. 

Jurnal Areté ini mencita-citakan diri sebagai komunitas orang-orang yang 

“berani” semacam itu. Yakni, komunitas orang-orang yang mau belajar, 

mengolah jiwa dan kemampuan akal budinya, yang mau melihat, memahami, 

dan menyikapi dunia ini dengan lebih jernih dan cerdas, karena sadar bahwa 

setiap orang di muka bumi ini adalah pembelajar. Boleh dikata, semangat dari 

jurnal ini adalah self-ongoingformation, pembinaan dan pembelajaran diri yang 

terus-menerus karena dilandasi oleh keinginan untuk menjadi manusia utama. 

Jurnal ini masih baru dimulai. Sebagai sesuatu yang masih baru dirintis, ada 

banyak kemungkinan yang bisa dikembangkan. Saat awal itu penting untuk 

meletakkan pondasi ide, visi, dan orientasi demi sesuatu yang mau diraih jauh ke 

depan. Sesuatu yang baru dengan semangat baru biasanya diiringi oleh antusiasme 

yang positif. Antusiasme inilah yang layak dijaga untuk tetap bertahan agar 

inspirasi-inspirasi tetap tumbuh dengan subur, untuk menjaga dan meningkatkan 

semangat serta produktivitas dalam menulis dan berkarya.  



 
iv 

 
Antusiasme yang positif untuk bertumbuh dan berkembang di dalam diri 

orang-orang yang bekerja untuk jurnal ini diharapkan menghasilkan kontribusi 

yang positif dari Fakultas Filsafat Widya Mandala, Surabaya, bagi pemikiran-

pemikiran filosofis di Indonesia yang secara jujur dan setia melihat, memahami, 

dan menilai realitas sosial di tanah air dengan kritis dan cerdas.  

Dalam edisi perdana ini, kami mengetengahkan fenomenologi sebagai bahan 

kajian untuk diangkat sebagai perspektif dalam menyoroti pelbagai soal di sekitar 

kita. Fenomenologi sebagai gerakan dalam sejarah filsafat selama abad 20 telah 

memberi warna sejarah pemikiran manusia, yakni sejarah bagaimana manusia 

memandang, merefleksikan, dan menilai dunianya, dirinya, dan Sang Penciptanya. 

 

 

Selamat berkarya! 
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Bertemu Dengan Realitas: 

Belajar Dari Fenomenologi Husserl 

Emanuel Prasetyono1 

 

 

Abstract 

Phenomenology would like to restore man’s process of gaining knowledge in the relationship 

between the ideal transcendental subject which tends to the object, and the appearing object 

to man’s consciousness, precisely after the long history of tumult and tension between 

rationalism and empiricism on the valid ground of knowledge. In phenomenology, human 

consciousness brings man about being capable of transcending himself, his livelihood, the 

world, and others. In phenomenology, human reason now is as being-in the world, in its 

relationship with consciousness itself, the world, and others. That human life, the world, 

and nature live in peace and truth is phenomenology’s contribution to life that we hope it be 

so. 

 

Key words: Phenomenology. Self-transcendency. Subject. Object. World. Reality. Natural 

Science. Perspective. Aspect. Consciousness. Existence. Presence. 

 

Abstrak 

Setelah “hiruk-pikuk” ketegangan epistemologis antara rasionalisme dan 

empirisme tentang dasar-dasar pengetahuan, Fenomenologi mau mengembalikan 

proses pemahaman dan pengenalan manusia pada relasi antara aspek 

transendental ideal di dalam diri subjek dan spek empiris-objektif di dalam objek. 

Rasio manusia sekarang berada dalam bentuk kesadaran yang hadir di dunia yang 

selalu berada dalam relasi dengan objek yang menampakkan diri. Fenomenologi 

sesungguhnya merupakan upaya mengembalikan kemampuan manusia dalam hal 

transendesi dirinya, hidupnya, dan dunianya, dengan selalu tetap hadir di dunia 

ini. Kesadaran manusia yang hadir secara nyata dalam relasi-komunikasi dengan 

diri, dunia, dan sesamanya, membuahkan harapan akan kehidupan yang lebih 

jujur, damai, dan manusiawi. Itulah kontribusi fenomenologi bagi kehidupan. 

                                                 
1 Fakultas Filsafat UNIKA Widya Mandala, Surabaya 
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Kata Kunci: Fenomenologi. Transendensi diri. Subjek. Objek. Dunia. Realitas. Ilmu 

alam. Perspektif. Dimensi. Aspek. Kesadaran. Hadir. Kehadiran. 

 

 

BERMULA DARI KRISIS ILMU-ILMU SOSIAL DAN PERSPEKTIF ATAS 

KEMANUSIAAN 

Kecanggihan dan kemajuan ilmu alam dan ilmu-ilmu pasti pada awal abad ke 

20 telah menghantar kultur Eropa pada krisis kemanusiaan, terutama pada cara 

manusia memandang diri dan sesamanya. Metode dan asumsi-asumsi yang 

dikembangkan oleh ilmu-ilmu alam dan ilmu pasti telah mendominasi segala 

bidang, termasuk bidang-bidang yang berkaitan dengan manusia. Cara pandang 

manusia terhadap realitas dunia yang semestinya multi dimensional itu telah 

didominasi dan bahkan “dikuasai” oleh metode-metode dan asumsi-asumsi ilmu-

ilmu alam, seakan-akan metode dan asumsi itulah satu-satunya yang paling sahih. 

Itulah yang diungkapkan oleh Husserl dalam karya The Crisis of European Sciences 

(1936).2 

Dominasi metode dan asumsi ilmu alam dipandang oleh Husserl telah 

mengkerdilkan kebudayaan manusia modern secara naïf, seakan-akan dimensi 

spiritual telah kehilangan jati dirinya. Reduksi dimensi spiritual manusia ke dalam 

metode-metode dan asumsi-asumsi ilmu-ilmu pasti atau ilmu alam telah membawa 

manusia pada penilaian-penilaian yang melulu bersifat fisik dan objektif. Inilah yang 

disebut dengan reduksi atas dimensi spiritual-transendental manusia pada hal-hal 

yang bersifat praktis dan pragmatis, yang melulu bersifat objektif dan lahiriah. 

Reduksi semacam ini jelas dianggap memiskinkan perspektif manusia atas dirinya 

sendiri dan dunianya. Inilah yang disebut oleh Husserl sebagai krisis ilmu-ilmu di 

Eropa. 

Lewat fenomenologi, Husserl mau mengembalikan kemampuan rasional 

manusia dalam bentuk kesadaran yang hadir dan mengarahkan diri kepada objek, 

sedemikian hingga rasio sesungguhnya selalu berada dalam relasi dengan objek-

objek yang menampakkan diri kepadanya (phenomenon). 

 

KONSEP TENTANG INTENSIONALITAS: BERHUTANG PADA DESCARTES 

Descartes adalah sumber inspirasi utama dari konsep fenomenologi Husserl 

(meskipun “jasa” para filsuf lain juga tidak boleh dilupakan, misalnya, emprisisme 

                                                 
2 Bdk. Stumpf, Samuel Enoch and James Fieser, Socrates to Sartre and Beyond. A History of Philosophy, 

Seventh Edition, Mc Graw Hill, Boston, 2003, hal. 448. 
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dan skeptisisme David Hume, revolusi kopernikan Immanuel Kant, dan 

pragmatisme William James). Husserl memulai filsafat fenomenologinya dengan titik 

tolak yang sama dengan filsafat Descartes, yaitu dari pemikiran atau kesadaran itu 

sendiri. Baik Husserl maupun Descartes, lewat berfilsafat keduanya mau meraih 

pengetahuan yang sahih dan rigorous, artinya pengetahuan yang kebenarannya tidak 

dapat diragukan lagi karena memiliki dasar pengetahuan yang pasti dan absolut 

(clear and distinctive). Sampai di sini kita lihat bahwa persoalan yang menyibukkan 

Husserl dalam fenomenologi adalah persoalan epistemologis, yaitu soal bagaimana 

manusia melihat, mengenal, dan menilai realitas hidupnya. 

Untuk mencapai pengetahuan itu dengan dasar yang pasti dan absolut, Husserl 

mulai dengan mengeliminir segala prasangka yang selama ini telah mewarnai proses 

pengetahuan kita. Inilah skeptisisme yang diaplikasikan dalam proses awal 

pengetahuan yaitu dengan cara meragukan segala sesuatu. Tetapi pendekatan yang 

dilakukan oleh Husserl lebih radikal daripada oleh Descartes. Husserl mau 

membangun suatu filsafat tanpa asumsi apa pun3.  

Sebagai contoh, dalam keseharian hidup di tengah-tengah masyarakat, betapa 

sering kita menilai atau menghakimi sesuatu berdasarkan asumsi-asumsi yang telah 

berkembang sedemikian jauh. Warna-warna tertentu, misalnya, diasosiasikan 

dengan kelompok politik atau agama tertentu. Kata-kata tertentu dibuat slogan-

slogan yang menggambarkan produk-produk tertentu, atau kelompok-kelompok 

agama atau ras tertentu. Dan lain sebagainya. Begitu banyak hal dalam kehidupan 

masyarakat di mana penilaian terhadap realitas sosial diambil secara taken for granted, 

tanpa sikap kritis dan pengkajian yang lebih dalam sebelum membuat sebuah 

penilaian. 

Hanya dengan membuang segala asumsi, pengandaian, dan prasangka, 

menurut Husserl, diharapkan kita bisa mengenal dan memahami segala sesuatu 

seturut aslinya. Pengalaman-pengalaman hidup kita menjadi lebih aktual dan 

dibebaskan dari bias-bias yang mungkin ada ketika kita membebaskan diri kita dari 

segala prasangka, pengandaian, atau asumsi-asumsi kita. Dikatakan, dengan 

“melepas” asumsi-asumsi maka segala sesuatu akan menampakkan dirinya kepada 

subjek apa adanya. Kata-kata Husserl yang terkenal adalah “kembalilah kepada 

benda-benda itu sendiri”, maka benda-benda akan menampakkan dirinya dengan 

cara yang asli, sejati, dan apa adanya.4 

                                                 
3 Sebagaimana diketahui, rasionalisme Descartes masih menyisakan asumsi untuk menjamin kesadaran 
atau cogito-nya, yaitu yang disebut dengan ide-ide bawaan atau innate ideas. Bdk. Ibidem., hal. 232 – 233. 
4 Bdk. Moran, Dermot and Timothy Mooney (editor), The Phenomenology Reader, Routledge,London and 
New York, 2002, hal. 2,  dan Bertens, K., Filsafat Barat Abad XX. Inggris-Jerman, Gramedia, Jakarta, 1981, 

hal. 101. 
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Dengan fenomenologi, Husserl mau “menangkap kembali” kehidupan 

manusia jauh sebelum science, di mana segala sesuatu masih tampil apa adanya, 

dengan pengalaman-pengalaman langsung, tanpa dibayang-bayangi oleh asumsi-

asumsi atau pengandaian-pengandaian yang selama ini diagungkan oleh ilmu-ilmu 

pasti dan ilmu alam. Pengalaman-pengalaman langsung itu disebut dengan given, 

datum. Dalam pengalaman dengan given object inilah intuisi subyek memulai 

“perjalanan” korelasi antara subyek – obyek. Sesungguhnya, seluruh “perjalanan” 

fenomenologi secara fundamental berlandaskan pada korelasi ini. Yakni, korelasi 

subyek – obyek yang melahirkan kesadaran intensional di dalam diri subyek.5 

Dalam korelasi subyek-obyek ini, lahirlah apa yang disebut Husserl dengan intuisi 

dan intensionalitas. 

Intensionalitas berarti keterarahan obyek yang sedang “menampakkan diri” 

secara langsung (given, datum) kepada kesadaran subyek. Berkat keterarahan obyek 

ini, kesadaran subyek bukanlah kesadaran kosong. Kesadaran atas kesadaran itu 

tidak ada. Kesadaran manusia itu tidak pernah kosong atau tertutup pada dirinya 

sendiri (sebagaimana cogito Descartes) melainkan kesadaran akan sesuatu 

(consciousness is always consciousness of something).6  

Ketika aku sadar akan eksistensi suatu benda di tempat di mana aku berada 

(misalnya “meja di kamarku”), dalam kerangka fenomenologi pengalaman itu bisa 

dikategorikan sebagai pengalaman langsung atau given experience, yaitu 

pengalaman akan suatu obyek yang menampakkan diri kepada kesadaranku 

(yaitu, meja di kamarku yang menyatakan diri atau menampakkan dirinya kepada 

kesadaranku).  

Menurut Husserl, suatu pengalaman fenomena terjadi ketika suatu obyek 

“mengitari” subyek sebagai thinking self, yakni sebagai aku yang 

berpikir/berkesadaran (cogito, menurut istilah Descartes). Tetapi, aku sebagai the 

thinking self (cogito) ini bukanlah suatu aku yang tertutup, semacam bank dari ide-ide 

bawaan (innate ideas) sebagaimana dipahami oleh Descartes. Ini juga bukan “aku 

berpikir” yang telah memiliki ide-ide yang telah dikenal sejak awal mula sebelum 

eksistensi (sebagaimana konsep pre-eksistensi dan “mengingat sebagai mengenal” 

dalam filsafat Plato). Aku yang berpikir/berkesadaran ini adalah bagian utuh dari 

relasi subyek-obyek, sebagai bagian integral dari matriks serangkaian pengalaman 

                                                 
5 Bdk. Piedade, João I., La Sfida del Sapere: Dalla Rappresentazione all’Intenzionalitá, Edizioni Giuseppe 

Laterza, Bari, 2006, hal. 198 – 200. 
6 Inilah kritik Husserl atas cogito Descartes yang dianggap sebagai kesadaran yang tertutup di dalam 
dirinya sendiri. Bdk. Moran, Dermot and Timothy Mooney (editor), The Phenomenology Reader, 
Routledge,London and New York, 2002, hal. 3. Bdk. juga Bertens, K., Filsafat Barat Abad XX. Inggris-
Jerman, Gramedia, Jakarta, 1981, hal. 103. 
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fenomena (matrix of experience). Oleh karena itulah, Husserl menempatkan 

pengalaman fenomena sebagai yang lebih utama daripada logika, aksioma, atau 

asumsi-asumsi matematis. Demikianlah, intensionalitas menurut Husserl adalah 

struktur kesadaran itu sendiri yang hadir di dalam obyek yang ada dan yang 

“menampakkan diri” kepada kesadaran subyek di dalam sebuah given experience. 

Sampai di sini, kelihatan apa yang menjadi concern Husserl, yaitu menggali, 

menemukan, dan mendeskripsikan pengalaman given/immediate/datum itu 

sebagaimana adanya, atau sebagai data-data yang murni di dalam relasinya dengan 

struktur kesadaran manusia. 

 

INTENSIONALITAS: OBJEK YANG DIINGINKAN OLEH KESADARAN 

Proses intensionalitas dari serangkaian pengalaman itu tidak diciptakan oleh 

ide-ide bawaan tertentu (sebagaimana cogito Descartes) tetapi terjadi sebagai 

kontak atau relasi timbal-balik antara struktur intensional kesadaran dengan objek 

kesadaran itu sendiri. Dan, sekali lagi, itu terjadi dalam given experience. Terjadi 

begitu saja.  

Tetapi, nyatanya, tidak semua pengalaman langsung atau given experience itu 

menarik perhatianku, dan (karena tidak menarik perhatianku maka) tidak berada 

dalam struktur kesadaranku. Dalam fenomenologi, suatu objek menjadi objek 

kesadaran karena diinginkan. Sebagai contoh, ketika aku melihat seseorang atau 

sesuatu, seseorang atau sesuatu itu aku lihat itu berada dalam perspektif tertentu, 

yang mana perspektif itu sendiri sudah berada dalam struktur kesadaran yang ada 

di dalam diriku. Serangkaian pengalaman langsung (given atau immediate 

experience) atas objek tersebut akan membentuk fragmen-fragmen realitas, yang 

pada akhirnya turut “membangun” struktur kesadaran yang secara integral 

bergerak lebih mendalam dan yang pada gilirannya juga akan memperkuat 

eksistensi atau kehadiran objek tersebut di dalam struktur kesadaranku. Di sinilah 

yang dimaksudkan dengan relasi kesadaran subyek dan obyek yang menyatakan 

dirinya. Suatu gitar dalam asrama (given experience), misalnya, akan dirawat dengan 

baik oleh seorang gitaris, dan sebaliknya akan dibiarkan oleh orang yang sama 

sekali tidak bisa bermain gitar dan tidak berminat untuk bermain gitar. Eksistensi 

gitar di salah satu ruangan dalam asrama tersebut menarik perhatian untuk orang 

tertentu (sebagai intended object) dan sekaligus tidak ada artinya apa-apa bagi orang 

lain. 

Contoh lain, kehadiran seseorang itu menarik perhatianku begitu saja karena 

dia nampak cantik, mempesona, yang kebetulan sedang melakukan shopping di 

suatu butik di dekat rumah (given experience). Struktur kesadaran yang ada di 
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dalam diriku terarah pada kehadiran cewek cantik tersebut (sebagai intended object). 

Maka, dalam contoh tersebut di atas, aku bisa berkata, “Ada cewek cantik sedang 

melakukan shopping di sebuah butik di dekat rumah”. Aku, yang semula tidak 

pernah memperhatikan butik di dekat rumah, pada saat itu juga sadar bahwa 

eksistensi butik di dekat rumah itu menguat di dalam struktur kesadaranku karena 

adanya cewek cantik yang mempesonaku yang sedang melakukan shopping di 

dalamnya. 

 

BRACKETING FENOMENOLOGIS 

Dengan mengedepankan konsep tentang relasi timbal-balik antara kesadaran 

intensional dan objek fenomenal, Husserl menolak dikotomi atau dualisme subjek-

objek (sebagaimana dalam filsafat Descartes). Kesadaran yang terarah (intensional) 

dan objek yang menampakkan diri kepada kesadaran itu adalah bagaikan dua sisi 

dari satu keping mata uang. Objek menampakkan diri kepada kesadaran subjek 

dan kesadaran itu sendiri sudah memiliki keterarahan (intentional) kepada 

objek yang menampakkan diri kepadanya. Dengan relasi semacam ini, 

mengetahui atau mengenal sesuatu bagi Husserl tidak sama dengan seorang yang 

mengambil gambar lewat kamera, di mana ketika gambar diambil, lantas 

meninggalkan jejak rekam di dalam kamera tanpa ada relasi lebih lanjut dengan 

objek yang diambil (sebagaimana konsep tentang phenomenon dalam Kant). Gambar 

foto tidak mempedulikan apakah objek yang diambil sudah berubah atau tidak 

(yang disebabkan oleh, misalnya, perubahan alam). Tetapi, relasi kesadaran 

intensional dan objek fenomenal memungkinkan kita untuk “berjumpa langsung” 

dengan realitas tanpa ada “intrik-intrik” rasio-kesadaran (yang terjadi, misalnya, 

dalam asumsi-asumsi atau aksioma-aksioma ilmu-ilmu pasti atau sebagaimana 

cogito dalam Descartes). 

Tetapi, sekarang, setelah kita mengenal dan memahami sesuatu, bagaimana 

kita bisa yakin bahwa pengenalan dan pemahaman kita itu mendapatkan jaminan 

kepastiannya tanpa ada resiko bahwa ada perubahan-perubahan tertentu dari 

suatu objek segera sesudah mengenalinya? Dan sementara objek mengalami 

perubahan, kita belum sepenuhnya menyadari perubahan itu dan masih memiliki 

persepsi dan memori sebagaimana sebelum terjadinya perubahan objek yang kita 

kenali? Berhadapan dengan persoalan tersebut, Husser sudah mengajak kita untuk 

membebaskan diri dari asumsi-asumsi rasio atau prasangka-prasangka kultural 

yang “membelenggu” proses pemahaman dan pengenalan kita. Tetapi bagaimana 

dengan pengenalan yang sudah kita miliki itu sendiri apakah menjamin kita pada 

kebenaran yang rigorous, clear, and distinctive? 
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Dalam hal ini, Husserl mengajukan pandangannya yang terkenal dengan 

istilah bracketing, yaitu memberi jarak atau ruang antara penilaian kita dengan 

subjek yang mau kita nilai. Ini semacam menunda sejenak keputusan penilaian kita 

atas suatu objek. Yang ditunda adalah cara memandang atau cara menilai suatu 

objek tertentu. “Cara” di sini berkaitan dengan sisi-sisi, aspek-aspek, atau dimensi-

dimensi yang adalah juga perspektif, suatu sudut pandang dengan mana atau 

dengan cara mana kita memandang dan menilai sesuatu.  

Bracketing adalah semacam sikap abstain  atau netral berhadapan dengan 

pelbagai bentuk penilaian dan keputusan atas objek-objek inderawi. Descartes 

melakukan bracketing ini dengan meragukan segala sesuatu kecuali pemikiran itu 

sendiri. Tetapi dengan demikian Descartes sudah mengambil suatu sikap tertentu, 

yaitu ide-ide bawaan rasio (innate ideas) yang dimutlakkan dan dengan demikian 

rasio menciptakan jurang yang tak terselami dengan objek konkret. Sebaliknya, 

Husserl melakukan bracketing dengan cara menolak untuk membuat penilaian apa 

pun, termasuk menilai apakah dunia objektif itu sungguh ada atau tidak.  

Lalu apa yang mau dicapai dengan bracketing ini? Dengan menunda penilaian 

dan hanya menjadi “pengamat”, diharapkan bahwa kita mengambil disposisi 

sebagai pemula, yang berada dalam disposisi waktu ketika seakan-akan segala 

sesuatu belum memiliki nama, penilaian, definisi, dan asumsi. Ini adalah, sekali 

lagi, sikap abstain berhadapan dengan dunia. Lalu, apa yang tersisa setelah kita 

“meletakkan” segala sesuatu dalam tanda kurung dan menunda segala penilaian 

atasnya?  

Menurut Husserl, yang tersisa adalah kesadaran itu sendiri. Dengan bracketing, 

kita akan sampai pada penemuan bahwa hidup kita secara esensial terdiri dari 

kesadaran itu sendiri. Ini bukanlah kesadaran yang terlepas dari dunia, melainkan 

kesadaran yang hadir di dunia. “Kesadaran yang hadir di dunia” itu mungkin 

karena kesadaran tidak “terkontaminasi” oleh pelbagai judgments and assumptions. 

Di satu sisi, kesadaran yang hadir (exist) di dunia membuat dunia menjadi dunia 

kita dalam keseluruhannya (in its entirety). Di sisi lain, kehadiran kesadaran di 

dunia membuat aku menjadi “diri yang sejati” (true self) dan menemukan diriku 

dengan eksistensinya yang sejati pula (pure existence) di dunia ini.7 Aku dan dunia 

saling terkandung di dalamnya dalam bentuk gerak spiral untuk mencapai tahap-

tahap kedalamannya. Level konsep pengenalan lewat relasi antara “kesadaran 

subyek yang hadir di dunia dan obyek yang menampakkan diri” inilah yang tidak 

                                                 
7 Moran, Dermot and Timothy Mooney (editor), The Phenomenology Reader, Routledge,London and 

New York, 2002, hal. 14 – 16. 
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terjawab oleh para filsuf modern seperti Descartes, David Hume, bahkan Immanuel 

Kant. 

 

APA GUNANYA MEMPELAJARI FENOMENOLOGI HUSSERL? 

Itu adalah pertanyaan tentang aktualisasi fenomenologi Husserl dalam 

kehidupan kita sehari-hari. Manfaat pertama yang langsung kelihatan dari belajar 

fenomenologi Husserl adalah kemampuan dan kesabaran dalam memahami suatu 

objek. Husserl (terutama dengan metode bracketing atas pengalaman-pengalaman 

langsung) telah mengajari kita untuk berelasi dengan pengalaman-pengalaman 

langsung lewat kehadiran yang lebih intens, sadar, dan peka. Relasi dan 

komunikasi menjadi kata kunci bagi pengalaman-pengalaman dan pembelajaran 

dalam fenomenologi. Dan agar relasi dan komunikasi itu memberikan hasil yang 

diinginkan, adalah presuppositionless yang diangkat sebagai metode “mengupas” 

prasangka atau praduga satu demi satu demi menemukan keaslian bagi 

perjumpaan antara subyek dan obyek, antara kesadaran intensional dan obyek 

pengalaman fenomenal.  

Bukankah ini suatu pembelajaran bagi setiap orang yang mau menemukan 

makna terdalam dari realitas kehidupan? Bukankah ini peran kesadaran yang hadir 

dalam realitas, dan bahkan realitas itu sendiri? Bukankah hal itu yang mau dicapai 

setiap guru, si pencari kebijaksanaan sejati, si murid yang dipenuhi oleh 

“kerendahan hati” untuk mencari akar terdalam dari segala sesuatu, yang mau 

mendengarkan celoteh Sang Guru yang sedang mengupas realitas? 

Bila kita menilik situasi masyarakat di Indonesia, betapa kita akan segera 

melihat bahwa asumsi-asumsi yang berkembang menjadi opini publik amat sering 

dijadikan sebagai dasar pengetahuan dan pengenalan, seakan-akan apa yang 

dipandang benar oleh publik adalah benar juga pada dirinya. Betapa banyak 

kekerasan berupa tawuran massal antar pelajar atau antar kelompok ras atau 

agama terjadi, pertama-tama dan terutama karena masyarakat tidak pernah 

mendapatkan pemahaman kritis akan realitas kemanusiaan konkret dan kehidupan 

bersama dalam masyarakat. Eksploitasi alam baik di darat, air, maupun udara telah 

terjadi karena pelbagai asumsi yang keliru yang menganggap bahwa sumber-

sumber daya alam tidak mungkin habis. Dan lebih lagi, hasil-hasil dari eksploitasi 

sumber-sumber daya alam itu dinikmati hanya oleh segelintir orang dan dengan 

cara mengorbankan orang-orang miskin karena sikap dan mentalitas korup yang 

menggerogoti sebagian penguasa dan pemilik modal. 

Menilik situasi sosial-politis di Indonesia seperti di atas memang terasa 

“menyakitkan” karena menguak kebobrokan hidup bersama. Tetapi fenomenologi 
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yang ditawarkan oleh Husserl justru mengajak kita untuk membuka jalan-jalan 

menuju kepada perjumpaan dengan realitas sejati dalam relasi yang lebih jujur dan 

sadar, dengan kehadiran yang lebih intens dan waspada. Suatu realitas keadilan 

dan kebenaran tidak akan hadir dalam kehidupan bermasyarakat kalau kesadaran 

dalam benak banyak orang tidak diajak untuk hadir dalam nilai-nilai keadilan dan 

kebenaran. Dengan kata lain, realitas keadilan dan kebenaran tidak akan menjadi 

suatu “objek-nilai” yang menampakkan diri dalam kesadaran masyarakat kalau 

tidak “dihadirkan”. Demikianlah kata-kata “menghadirkan nilai-nilai kebenaran 

dan keadilan” secara konkret berarti pembelajaran masyarakat akan etika hidup 

bersama atau etika sosial. 

 

PENUTUP 

Di atas, kita baru saja berbicara tentang kontribusi fenomenologi Husserl bagi 

situasi sosial-politik di tanah air. Pembicaraan ini akan terus bergulir tanpa henti 

karena fenomenologi setelah Husserl terus dikembangkan oleh filsuf-filsuf 

berikutnya. Max Scheler (1874-1928), misalnya, menggunakan fenomenologi 

Husserl ini untuk menjelaskan fenomenologi nilai; suatu aplikasi fenomenologi 

dalam pemahaman sikap dan perilaku manusia berdasarkan hirarkhi atau tata nilai 

yang menampakkan diri dalam hidup.  

Penulis mencukupkan diri sampai pada fenomenologi Husserl sebagai titik acuan 

untuk melihat dan mengenal realitas dengan perjumpaan kembali kepada realitas 

itu sendiri demi meraih suatu otentisitas dan orisinalitas pemahaman seoptimal 

mungkin. 
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Fenomenologi Agama 

Menuju Penghayatan Agama Yang Dewasa 

Pius Pandor8 

 

 

Abstract 

One of research methods to analyze religion is phenomenology. This method begins with the 

phenomenon that appears in consciousness. Experience of religion from teh perspective of 

phenomenology means that we get into a discourse about subject’s consciousness in the 

phenomenon which enable someone to get eidos or the essence of religion. From this point of 

view, subject could distinguish which one constitutes essence or eidos and which one is mere 

manifestation. This ability is succeeding subject to understand the religion properly. Subject 

that understands religion properly usually  have an ability to accept and celebrates 

diversity. Besides, subject will always realize that his existence is always in a relation with 

others’, so that his existence remains as co-existence. This awareness of co-existence at the 

end leads subject to grow up in the paradigm of pro-existence. It is so crucial a moment 

amid several violence that takes place in the name of religion in Indonesia that co-existence 

must be promoted. 

 

Keywords 

Phenomenology, religion, ethics of care, dialogue, pro-existence. 

 

Abstrak 

Salah satu metode pendekatan dalam meneliti agama-agama adalah fenomenologi. 

Metode ini bertitik tolak dari fenomen-fenomen yang tampak pada kesadaran. 

Pengalaman penghayatan agama dalam perspektif fenomenologi berarti kita 

masuk dalam diskursus tentang kesadaran subjek akan fenomen-fenomen yang 

memungkinkan seseorang menangkap eidos atau hakekat agama. Lewat hal ini, ia 

akan mampu membedakan mana yang merupakan hakekat atau eidos dan mana 

yang merupakan manifestasi. Kemampuan ini selanjutnya memungkinkannya 

                                                 
8 Alumnus  Fakultas Filsafat  Univesitas  Gregoriana Roma. Sekarang mengajar di Universitas Katolik 
Widya Karya, Malang.  
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untuk menghayati agama secara dewasa. Subjek yang menghayati agama secara 

dewasa biasanya memiliki kemampuan untuk menerima dan merayakan 

perbedaan. Selain itu, ia selalu menyadari bahwa eksistensinya selalu berada dalam 

jalinan dengan eksistensi lain, sehingga eksistensinya disebut ko-eksistensi. 

Kesadaran akan ko-eksistensi pada akhirnya mengantar subjek untuk 

mengembangkan paradigma pro-eksistensi. Kesadaran akan ko-eksistensi ini 

teramat penting untuk senantiasa dipromosikan terutama di tengah maraknya 

kekerasan agama yang terjadi dalam ruang publik Indonesia. 

 

Kata kunci: Fenomenologi, agama, etika kepedulian, dialog, pro-eksistensi. 

 

PENDAHULUAN 

Akhir-akhir ini, fenomena kekerasan  yang mengatasnamakan agama dalam 

ruang publik Indonesia telah menjadi sesuatu yang banal.  Artinya, telah menjadi 

sebuah keliaran yang  biasa, wajar, dan dangkal yang sulit diterima akal sehat. 

Sebuah sikap atau perilaku yang tidak lagi peduli dengan etika dan moralitas yang 

berlaku.  Sikap ini, muncul karena para pelaku kekerasan tidak mampu menerima 

„the others’9 sebagai „brothers’ yang harus dilindungi.  Sikap ini akan semakin 

merajalela bila adanya politik pembiaran, seolah-olah institusi politik dan agama 

mengajarkan demikian.  Fenomena ini, menurut penulis  harus menjadi momen 

untuk mengembangkan „ethics of care’  terhadap kehadiran  the others  dalam ruang 

publik  Indonesia.  Pesan sentral ethics of care adalah dipanggil untuk secara pro aktif 

merawat kehidupan bersama yang lebih berkualitas dan bermartabat.  

Salah satu  terobosan untuk mengembangkan „ethics of care’  adalah dengan 

mempelajari fenomenologi agama. Dengan belajar fenomenologi  agama, kita di 

antar untuk masuk dalam sebuah pemahaman yang lebih dalam akan agama yang 

kita anut. Dengan demikian, kita akan mampu memilah mana yang merupakan 

esensi dan mana yang merupakan manifestasi. Dari situ, kita akan memiliki 

kemampuan untuk menerima „the others’ sebagai anugerah  yang harus dirayakan. 

Dengan  kemampuan seperti ini, kita diantar untuk menghayati  agama secara 

dewasa. Dengan kata lain, menghayati agama secara dewasa menuntut adanya 

kematangan intelektual sehingga berani mengadakan dialog  lintas perabadan 

tanpa kehilangan otentisitas kebenaran agamanya sendiri.  

                                                 
9  Disinyalir bahwa fenomena kekerasan yang muncul dalam sejarah umat manusia selalu diwarnai 
oleh usaha-usaha menyingkirkan Yang Lain (The Others) di bawah Yang Sama (The Same). Dengan 
mengikuti pola pikir semacam ini, Yang lain (The Others) harus dibasmi, diberanguskan, ditobatkan 

dan sebagainya. Dengan kata lain, Yang lain harus di-Sama-kan atau diseragamkan. 
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Berdasarkan  gagasan dasar di atas, penulis akan meneliti tema fenomenologi 

agama, dengan subjudul menuju penghayatan agama yang dewasa. Dalam 

mengelaborasi tema ini, penulis mengawalinya dengan menguraikan fenomenologi 

sebagai metode pendekatan filosofis. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan 

menguraikan subtema fenomenologi agama : sebuah diskursus menarik dan 

menukik. Dalam bagian akhir dari tulisan ini, penulis akan mengelaborasi  

bagaimana menuju penghayatan agama yang dewasa.  

 

FENOMENOLOGI SEBAGAI  METODE FILOSOFIS 

Mengawali pembahasan tentang fenomenologi sebagai metode filosofis kita 

diajak untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah fenomenologi itu. 

Fenomenologi dalam arti sempit merupakan ilmu tentang gejala (phainomenon) 

yang menamapakan diri pada kesadaran kita. Sedangkan dalam arti luas berarti 

ilmu tentang fenomen-fenomen atau apa saja yang tampak. Dalam hal ini 

fenomenologi merupakan sebuah pendekatan filsafat yang berpusat pada analisis 

terhadap gejala yang mendatangi kesadaran manusia10. Definisi ini mengantar kita 

pada sebuah konklusi bahwa fenomenologi perlu dilihat dari dua perspektif, yaitu 

sebagai metode dan sebagai ajaran. Dalam tulisan ini, penulis hanya menguraikan 

fenomenologi sebagai metode. 

Dalam menguraikan fenomenologi sebagai metode filosofis, penulis merujuk 

pada tulisan Maurizio Ferrraris berjudul Dalla Fenomenologia alla Hermeneutica,--

“dari fenomenologi menuju hermeneutika”11.  Dalam mengelaborasi tema tersebut, 

pertama-tama ia menegaskan bahwa fenomenologi merupakan sebuah metode, 

sebuah cara berpikir baru dalam menerangkan realitas.  Sebagai sebuah metode, ia 

berusaha memahami kenyataan sebagaimana adanya. Metode ini muncul dalam 

diskursus filosofis untuk mengkritisi aliran saintisme yang berkembang pada waktu 

itu. Saintisme demikian kata Husserl telah menimbulkan suatu krisis dalam 

pemikiran filsafat Barat, karena dengan memberi tafsiran yang bersifat saintistis  

kepada kenyataan dan manusia, maka manusia sebagai eksistensi seringkali 

diabaikan12.  

                                                 
10   Bagus, Lorens, Kamus Filsafat, Gramedia, Jakarta, 2005,  hal. 234. 
11 Maurizio Ferraris, Dalla Fenomenologia alla Hermeneutica, dalam  Ferarris, Storia del’ermeneutica, Studi 

Bompiani, Milano, 2008,  hal. 227-262.   
12  Elaborasi lebih mendalam mengenai krisis dalam peradaban Barat dapat kita baca dalam karya 
Edmund Husserl berjudul Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale 
Phänomenologie (Ferraris mengikuti edisi terjemahan dalam bahasa Italia,  La Crisi delle Scienze Europea 
e la Fenomenologia Transendentale).  
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Berhadapan dengan situasi di atas, Husserl lantas menampilkan gagasan 

lebenswelt (dunia kehidupan). Dunia kehidupan adalah dunia keseharian, sebuah 

dunia yang belum ditafsirkan oleh ilmu pengetahuan dan filsafat. Itulah dunia 

yang polos, apa adanya, sebuah dunia yang belum „dijamah” oleh berbagai 

kategori pemikiran atau oleh beragam teori.  Dunia kehidupan adalah sebuah 

dunia yang belum diberi nama. Dunia seperti ini menurut Husserl telah lenyap 

oleh berbagai aliran pemikiran baik dari ilmu pengetahuan maupun filsafat. Untuk 

menemukan kembali „dunia yang hilang‟ tersebut, Husserl  menempuh sebuah 

jalan keluar yang ia sebut sebagai jalan reduksi13. Jalan reduksi ini selaras dengan 

semboyan Husserl sendiri: Zurück zu den Sachen selbst--“kembali kepada benda-

benda itu sendiri”. Kembali kepada benda-benda itu sendiri berarti kembali kepada 

dunia yang mendahului  ilmu pengetahuan.  

Bertitik tolak dari semboyan Husserl di atas, Ferraris  lantas menampilkan 

beberapa gagasan kunci pemikiran Husserl seperti intensionalitas, reduksi 

(fenomenologis, eidetis, transendental) dan konstitusi. Berikut penulis akan 

menjelaskan beberapa gagasan kunci  pemikiran Husserl ini secara terperinci.   

Berkaitan dengan gagasan pertama yaitu tentang intensionalitas, Ferraris 

mengatakan bahwa yang dimaksud Husserl dengan intensionalitas adalah  sebuah 

kesadaran intuitif yang memungkinkan seseorang memahami realitas secara 

langsung. Husserl mengafirmasi bahwa kesadaran selalu merupakan kesadaran 

tentang “sesuatu”. Kesadaran tentang sesuatu meliputi kesadaran tentang manusia, 

dunia dan benda-benda yang mengitarinya. Oleh karena itu, dalam setiap aktivitas 

kesadaran terdapat dua unsur penting yaitu subyek yang mengetahui (noesis)  dan 

obyek yang diketahui (noema). Kesadaran tidak pernah merupakan kesadaran pada 

dirinya. Kesadaran murni semacam ini pernah diungkapkan Descartes sebagai cogito 

tertutup. Husserl tidak mengikuti gagasan Descartes, karena ia berargumen bahwa 

kesadaran selalu bersifat intesionalitas. Lewat gagasan ini, ia hendak mengatakan 

bahwa apa yang menampakkan atau menyatakan diri bagi kesadaran   adalah 

fenomena, merupakan kenyataan yang menampakkan diri.  

Gagasan kedua yaitu reduksi14. Berkaitan dengan hal ini, Ferrais menampilkan 

tiga jenis reduksi yang dicetuskan Husserl yaitu reduksi fenomenologis, reduksi 

eidetis, dan reduksi transendental. Ketiganya akan menyingkirkan semua hal yang 

mengganggu kita untuk melihat secara intuitif hakekat fenomen-fenomen.  Pertama, 

reduksi fenomenologis (phänomenologische reduktion). Reduksi ini mau menyingkirkan 

                                                 
13  Jalan reduksi merupakan sebuah jalan yang menempatkan di antara tanda kurung setiap 
penafsiran ilmiah dan filosofis atas dunia sehingga pada akhirnya muncul suatu dunia dalam 
kesadaran atau benda pada dirinya sendiri.  
14 Maurizio Ferraris, Dalla Fenomenologia alla Hermeneutica, hal. 234-235. 
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segala sesuatu yang subjektif dan mencoba menyaring pengalaman-pengalaman 

untuk mendapatkan fenomen-fenomen dalam wujud yang murni. Sikap kita harus 

objekif, terbuka untuk gejala-gejala yang harus diajak berbicara. Kedua, reduksi 

eidetis. Reduksi ini memperhitungkan bagaimana esensi itu memberikan diri untuk 

dilihat. Reduksi ini mau menyingkirkan seluruh pengetahuan tentang objek yang 

diselidiki dan diperoleh dari sumber lain. Semua teori yang sudah ada disaring 

untuk menemukan hakekatnya. Semua yang bersifat tempelan apabila dihilangkan 

tidak menghilangkan esensi dari sesuatu. Dengan kata lain, reduksi eidetis berarti  

menempatkan di antara tanda kurung semua ciri individual dari kenyataan sehingga 

ditemukan struktur hakiki atau eidos dari apa yang tampak bagi kesadaran. Ketiga, 

reduksi transendental. Reduksi ini menyingkirkan seluruh tradisi ilmu pengetahuan. 

Dalam momen ini akar kesadaran akan bertemu dengan penampakan diri dari 

fenomena pada eidos atau hakekatnya. Kalau reduksi-reduksi ini berhasil, gejala 

sendiri dapat menampakan atau memperlihatkan diri.  

Berkaitan dengan gagasan ketiga  yaitu tentang konstitusi transendental15, 

Husserl menjelaskan bahwa konstitusi berbicara tentang proses tampaknya 

fenomena-fenomena kepada kesadaran. Fenomena-fenomena, demikian kata Husserl 

mengkonstitusi diri dalam kesadaran. Di sini ada relasi yang erat antara kesadaran 

dan realitas. Karena adanya korelasi antara kesadaran dan realitas maka dapat 

disimpulkan bahwa konstitusi adalah aktivitas kesadaran yang memungkinkan 

tampaknya realitas. Pada titik ini, dunia real dikonstitusi oleh kesadaran. Artinya, 

kesadaran harus hadir pada dunia supaya penampakan dunia berlangsung. Dengan 

demikian, kita masuk dalam diskursus kebenaran ala Husserl. Katanya, kebenaran 

hanya mungkin dalam korelasi dengan kesadaran. Jadi tidak ada kebenaran pada 

dirinya sendiri, lepas dari kesadaran. Dalam proses konstitusi, persepsi subjek turut 

berperan dalam memandang suatu objek dari sembarang sudut pandang. Dari 

sinilah objek dapat dikonstitusi.  

Disinyalir bahwa metode filsafat yang dicetuskan Husserl ini membawa 

pembaruan dalam cara menilai realitas. Banyak filosof yang secara khusus 

mempelajari pemikirannya seperti Maurice Marleau Ponty, Max Scheler, Jean Paul 

Sartre, Martin Heidegger, Emmanuel Levinas, Paul Ricoeur dan sebagainya.  Mereka 

mengembangkan fenomenologi  eksistensial. Walaupun tidak sepenuhnya 

sependapat dengan Husserl yang menekankan fenomenologi transendental, namum 

mereka sangat berhutang budi kepadanya.  

Setelah mengelaborasi tema fenomenologi sebagai metode filosofis, langkah 

selanjutnya adalah pembahasan tentang fenomenologi agama.  

                                                 
15 Ibid., hal. 235-237.  
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FENOMENOLOGI  AGAMA: SEBUAH DISKURSUS MENARIK DAN 

MENUKIK 

Istilah fenomenologi agama pertama kali diperkenalkan Pierre Daniël Chantepie 

de la Saussaye (1848-1920) dalam bukunya berjudul Lehrbuch der Religionsgeschichte, 

“Manual/Pedoman sejarah agama”. Dalam buku yang diterbitkan pada tahun 1887 

tersebut, ia meneliti   fenomen-fenomen historis yang terdapat dalam suatu agama  

seperti ritus (upacara), mitos dan pratik keagamaan. Lewat  asas kerja demikian, ia 

akan memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai suatu agama terutama 

sejarah kemunculan dan perkembangannya. Asas kerja yang digunakan de la 

Saussaye adalah fenomenologi historis agama. Fenomenologi historis agama 

adalah “penyelidikan sistematis dari sejarah agama, yang bertugas 

mengklasifikasikan dan mengelompokkan menurut cara tertentu sejumlah data 

yang tersebar luas sehingga suatu pandangan yang menyeluruh dapat diperoleh 

dari isi agama-agama tersebut dan makna religius yang dikandungnya”16.  

Setelah karya monumental de la Saussaye  di atas, pada tahun 1933 muncul 

sebuah buku yang secara eksplisit berbicara tentang fenomenologi agama yang 

ditulis oleh Gerardus Van der Leeuw (1890-1959). Bukunya diberi judul  

Phänomenologie der Religion,--- “Fenomenologi Agama”. Argumentasi  kunci  yang 

ingin ditelitinya adalah pengalaman religius sebagai perjumpaan antara subjek dan 

objek. Dalam studinya itu, ia menandaskan bahwa ada kaitan erat antara  objek dan 

subjek terutama ketika subjek bersentuhan langsung dengan obyek yang diteliti. 

Karena itu, dalam bagian pertama bukunya tersebut, ia menguraikan tema objek 

agama, sedangkan dalam bagian kedua mengelaborasi tema subjek agama17.  

Dengan membicarakan keduanya secara khusus dalam bagian-bagiannya, Van der 

Leuw ingin memperoleh pemahaman utuh tentang objek dan subjek agama. 

Karena itu, dalam bagian ketiga dari opus magnum-nya itu, ia membahas tema relasi 

antara objek dan subjek agama. Dalam bagian keempat dan kelima secara berurut-

turut ia membahas tema dunia agama, dan bentuk agama. 

Dalam uraian selanjutnya, Van der Leeuw  memaparkan definisi fenomenologi 

agama. Dalam merumuskan apa itu fenomenologi agama, ia memakai via negativa, 

jalan negasi. Menurutnya, fenomenologi agama bukan merupakan puisi agama, 

bukan sejarah agama, bukan psikologi agama, bukan filsafat agama dan bukan juga 

teologi agama18. Lewat via negativa di atas, maka munculah via positiva, yaitu 

rumusan afirmatif mengenai fenomenologi agama yaitu sebagai ilmu yang secara 

                                                 
16 Dhavamony Mariasusai, Phenomenology of Religion,  Casa Editrice Universita Gregoriana,  Roma, 

1973, hal. 8.   
17 Bdk  Van der Leeuw Gerardus, Fenomenologia della religion,  Bollati Boringhieri, Torino,  1992, hal. 5-265. 
18 Ibid., hal. 540-542. 
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khusus mengamati fenomena-fenomena yang tampak dalam suatu agama 

sebagaimana adanya sebelum direfleksikan. Dengan demikian kita akan 

menemukan hakekat dari fenomena-fenomena yang tampak. Namun hakekat dari 

fenomena-fenomena  itu  menurut Van der Leeuw tetap merupakan suatu misteri, 

karena  ia tidak menampakan diri atau tersembunyi (nascosto)19.  

Oleh karena itu, ia mengelaborasi lima tahap dalam mempelajari  

fenomenologi agama20. Tahap pertama adalah penamaan terhadap fenomen-

fenomen yang muncul seperti persembahan, pengudusan, doa, penyelamat, mitos 

dan sebagainya. Dalam tahap ini, kita mengelompokan nama-nama yang 

dikenakan pada fenomen-feomen yang sama. Tahap kedua adalah fenomen-

fenomen yang telah diberi nama lantas dijadikan sebagai pengalaman sendiri.   

Dengan kata lain, fenomena-fenomena tersebut harus menjadi pengalaman yang 

nampak dalam dunia kehidupan, yang kurang lebih sama bagi setiap manusia.  

Tahap ketiga adalah mencari arti dari setiap fenomen yang tampak. Tahap keempat 

adalah menentukan tipe-tipe dari fenomen-fenomen yang tampak. Penentuan tipe 

dilakukan berdasarkan ciri-ciri yang kurang lebih sama. Akhirnya  tahap kelima 

adalah menjelaskan makna dari fenomena-fenomena yang tampak sehingga  

bermakna bagi subjek.  

Gagasan yang dicetuskan Van der Leeuw menurut Greco sangat berjasa dalam 

meramaikan diskursus tentang fenomenologi agama. Salah satunya adalah 

pentingnya pengalaman keagamaan, sebuah pengalaman yang bersentuhan 

langsung antara subjek yang mengalami dengan objek yang dialami yang mewujud 

dalam kultus dan kesalehan. Pada titik ini benar afirmasi Greco yang menekankan 

bahwa cara mudah untuk memahami fenomenologi agama adalah dengan 

menjalani fenomenologi itu sendiri21.  Greco juga mengakui bahwa buku  Van der 

Leeuw di atas telah menjadi  stimulasi  bagi banyak ahli untuk  meneliti tema 

fenomenologi agama. Berdasarkan pembacaan kritis terhadap karya Van der 

Leeuw, mereka berpendapat bahwa fenomenologi sebagaimana digagasnya  

rupanya tidak persis sama dengan yang dipahami Husserl. Dari kenyataan ini, 

perbedaan mengenai pemahaman fenomenologi  agama semakin marak.  

Dalam artikel berjudul Phenomenology and Study  of religion: the archeology of an 

Approach, George A. James menampilkan dua pandangan kontras mengenai 

fenomenologi agama yaitu pandangan C. J Bleeker dan pandangan Raffaelle 

                                                 
19 Ibid., hal. 538.  
20 Ibid., hal. 543. 
21  Greco, Carlo, L’esperienza Religiosa, hal. 39-56. 
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Pettazzoni22.  Menurut C. J Bleeker, fenomenologi agama adalah studi pendekatan 

agama dengan cara membandingkan berbagai macam fenomen dari bidang yang 

sama antara berbagai macam agama. Fenomen-fenomen yang diteliti adalah tata 

cara peribadatan, doa-doa, upacara inisiasi, perwujudan iman dalam kehidupan 

sehari-hari, dan sebagainya. Lewat hal ini Bleeker lantas berusaha menemukan 

hakekat yang sama dari fenomen-fenomen yang berbeda. Dalam penelitiaannya, ia 

merasa sangat berhutang budi kepada Husserl yang telah memperkenalkan 

metode fenomenologi, terutama gagasannya tentang  epoche dan pandangan eidetis.   

Akan tetapi gagasan Bleeker ini, dikritisi secara tajam oleh Pettazzoni23. 

Menurutnya fenomenologi agama tidak harus memuat perbandingan tipologis 

antara berbagai macam fenomena agama, melainkan pendekatan terhadap 

problem-problem yang muncul dalam pengamatan data agama berdasarkan suatu 

hegemoni yang mengatasi disiplin ilmu-ilmu lainnya seperti filologi agama, 

arkeologi agama, etnologi agama, sosiologi agama, psikologi agama dan 

sebagainya. Ilmu agama, demikian kata Pettazzoni, mengoordinasi data agama, 

menetapkan hubungan-hubungan, dan mengelompokkan fakta agama menurut 

hubungan-hubungan tersebut. Dalam konteks ini fenomenologi agama hanyalah 

salah satu bagian ilmu agama di samping sejarah agama, psikologi agama, 

antropologi agama dan sebagainya. Oleh karena itu benar afirmasi Dhavamony 

yang menegaskan bahwa fenomenologi agama adalah ilmu empiris, ilmu manusia 

yang menggunakan hasil-hasil ilmu manusia lainnya seperti psikologi agama, 

sosiologi, dan antropologi agama24.    

Dengan adanya pemahaman yang berbeda mengenai fenomenologi agama, 

akan muncul pula pemahaman yang berbeda mengenai agama. Namun perbedaan 

pemahaman tidak menyurutkan usaha para ahli untuk mengadakan penelitian 

tentangnya. Penelitian yang mereka lakukan membuat diskursus tentang 

fenomenologi agama menjadi semakin menarik, dan menukik. Menarik karena 

berhadapan dengan banyak gagasan yang berbeda dalam memahami 

fenomenologi agama. Sedangkan dikatakan menukik karena dengan adanya 

perbedaan pandangan, diskursus tentang fenomena agama semakin mengantar 

para peneliti pada kedalaman, yaitu pada suatu pendapat yang mengafirmasi 

                                                 
22 Bdk,  Sudiarja A SJ, Pengantar, dalam   Mariasusai Dhavamony, Fenomenologi Agama, Kanisius, 

Yogyakarta, hlm. 7  
23 Raffaele Pettazzoni lahir pada tahun 1883 di Bologna, Italia. Beliau secara khusus meneliti 
fenomenologi historis agama dan memberi kontribusi yang sangat penting dalam mengembangkan 
studi agama-agama.  Pettazzoni merupakan guru besar sejarah agama pada universitas Roma (1924-
1953).  
24  Dhavamony, Mariasusai, Fenomenologi Agama, Kanisius, Yogyakarta,  hal. 43 
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bahwa ternyata fenomenologi itu menjadi ilmu yang rigorus. Artinya, semua tahap 

pemikiran harus dipertanggungjawabkan secara ketat, dan seksama.    

Karenasemakin menarik dan menukik, mereka berusaha untuk mendefinisikan 

fenomenologi agama dan menjalankan fenomenologi itu sendiri. Fenomenologi 

agama merupakan “salah satu model refleksi filosofis yang secara khusus 

menyelidiki fenomena yang tampak dalam struktur-struktur dasar sebuah 

agama”25. Sebagai salah satu model refleksi filosofis, fenomenologi agama berusaha 

menarik fakta dan fenomena yang sama, yang dijumpai dalam agama-agama yang 

berlainan, mengumpulkan, dan mempelajarinya secara saksama. Dengan demikian 

akan muncul struktur-struktur yang kurang lebih sama, yang akan memperjelas 

hubungan satu sama lain. Struktur-strukur itu sendiri dapat menolong kita 

menemukan hakekat atau esensi  agama. Ketika menemukan hakekat agama, kita 

akan berusaha untuk mencari makna hakiki dari setiap fenomena keagamaan. 

Dengan adanya kemampuan untuk mencari makna dari setiap fenomena 

keagamaan, kita diharapkan memiliki kemampuan untuk menghayati agama 

secara dewasa. 

Para pakar fenomenologi agama sepakat bahwa setiap agama memiliki empat 

struktur dasar yaitu segi eksistensial, intelektual, institusional dan etikal26. Keempat 

hal tersebut, akan membantu mereka dalam usaha menemukan eidos atau hakekat 

agama. Berikut akan ditampilkan empat struktur agama dalam bentuk diagram.  

 

 

  

Diagram di atas, sangat membantu kita untuk memahami struktur-struktur 

agama. Struktur dasar pertama adalah segi yang berkaitan dengan keseluruhan 

                                                 
25 Greco, Carlo SJ, L’esperienza Religiosa: Un Itineraria di Filosofia della Religione, San Paolo, Milan, 2004, 

hal.29. 
26 Sovernigo G, Religione e Persona: Psicologia dell’esperienza Religiosa, EDB, Bologna, 1990, hal. 79-110. 

Agama

1.

Eksistensial

2. Intelektual

3.

Institusional

4.

Ethikal
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hidup yaitu segi eksistensial. Segi eksistensial tercetus dalam iman dan 

kepercayaan. Oleh iman Tuhan diterima dan diakui sebagai satu-satunya Realitas 

yang disembah sedangkan oleh kepercayaan Tuhan diyakini sebagai sumber dan 

Penyangga hidup. Iman dan kepercayaan ini, akan membawa dampak bagi  

keseluruhan hidup manusia. Singkatnya, segi eksistensial akan menentukan  

identitas sekaligus way of life para penganut suatu agama.  

Struktur dasar kedua, adalah segi intelektual. Segi intelektual berkaitan 

dengan konsep ketuhanan. Hakekat tentang Tuhan dan sifat-sifatNya dimengerti 

dan dirumuskan dalam proposisi-proposisi yang mudah diterima oleh akal budi. 

Tujuannya jelas agar iman akan Tuhan bisa dipertanggungjawabkan secara 

rasional. Mempertanggungjawabkan iman secara rasional berarti untuk percaya 

kepada Tuhan kita dapat mengajukan pertimbangan yang masuk akal. 

Pertimbangan tersebut pada akhirnya memperkaya pengertian, dan sekaligus 

memperkaya iman. Fides quaerens intellectum, iman mencari pengertian27. Pada titik 

ini, mempertanggungjawabkan iman secara rasional merupakan sebuah keharusan 

bagi setiap pemeluk agama, jika tidak ada bahaya bahwa imannya akan menjadi 

picik dan fanatik. Namun perlu dijelaskan bahwa iman melampaui apa yang 

rasional. Pada titik ini, manusia harus menyerahkan diri kepada  misteri Allah.  

Struktur dasar ketiga, adalah segi institusional. Segi ini berkaitan dengan 

kelembagaaan dan pengorganisasian agama. Dengan adanya institusi,  iman dan 

pemahaman tentang Tuhan dijaga, dikembangkan, dan diteruskan dari satu 

generasi ke generasi berikutnya. Dalam hal ini, institusi menjadi depositum fidei, 

yaitu sebagai tempat untuk menyimpan, memelihara, dan mengembangkan iman.  

Struktur dasar keempat, adalah segi etikal. Segi keempat ini berkaitan dengan 

perwujudan agama dalam „dunia kehidupan‟ (life world). Kata kuncinya adalah 

tanggung jawab terhadap „wajah‟ yang lain.  

Empat struktur dasar agama yang telah diuraikan di atas, akan mengantar kita 

untuk menemukan eidos atau hakekat dan wajah sebuah agama. Untuk 

menemukan hakekat agama, kita diajak untuk menyimak definisi agama menurut 

Magnani. Menurutnya agama merupakan “relasi seorang individu dalam 

keintiman pribadinya dengan Yang Suci yaitu Allah, yang memberi makna pada 

                                                 
27 Ungkapan di atas dicetuskan Anselmus dari Canterbury (1033-1109). Melalui ungkapan ini, ia 
meletakkan iman sebagai titik tolak dari setiap refleksi yang dilakukan, sementara dengan akal budi 
manusia dapat memahami kebenaran-kebenaran iman. Dengan merefleksikan iman secara rasional, 
manusia dipanggil untuk memahami isi imannya, mengembangkan, dan menyelidiki implikasi-
implikasinya sejauh mungkin bagi akal budi manusia. Bdk. Pandor, Pius, Ex Latina Claritas. Dari 
Bahasa Latin Muncul Kejernihan, Obor, Jakarta, 2010, hal.115.  
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eksistensinya sebagai manusia”28. Dari definisi ini beliau menjelaskan bahwa relasi 

dengan Allah terwujud dalam tata peribadatan menurut tradisi agama yang dianut 

seorang individu. Tindakan peribadatan pada akhirnya harus memberi makna 

pada hidup seorang individu.  

Definisi  agama yang diberikan Magnani ini, kiranya membantu kita untuk 

melihat „wajah‟ sebuah agama. Karena itu  wajah agama yang kita harapkan adalah 

“sebagai tempat di mana orang menemukan kedamaian, kedalaman hidup, dan 

harapan yang kukuh. Agama juga menjadi sumber inspirasi dan memberi motivasi 

tindak kepahlawanan atau membangkitkan semangat pengorbanan”29. Di dalam 

agama, banyak orang menimba inspirasi terutama berhadapan dengan “situasi-

situasi batas‟ dalam hidupnya seperti penderitaan, keputusasaan dan penindasan.   

Namun di sisi lain, agama sering memunculkan wajah kekerasan. Agama yang 

seharusnya menjadi tempat perjumpaan yang mencerahkan, seringkali dipakai 

sebagai sarana untuk melakukan diskriminasi, dijadikan alasan tindakan 

kekerasan, bahkan sampai pada pembunuhan. Fenomena ini akan menjadi hal 

biasa bila aparat keamanan atau mereka yang diberi tanggung jawab merawat 

kehidupan bersama tidak bertindak tegas atau melakukan politik pembiaran 

terhadap setiap kekerasan yang muncul.  

Dua wajah agama yang ditampilkan di atas menurut penulis harus menjadi 

momen etis, yaitu sebuah momen untuk mengembangkan ethics of care atau etika 

kepeduliaan30. Dengan demikian, kita akan mampu menghayati agama secara 

dewasa. Menghayati agama secara dewasa merupakan sebuah proses menjadi, 

sebuah proses pantha rei atau sebuah proses yang  terus mengalir.  Berdasarkan 

gagasan ini, penulis akan mengelaborasi subtema  menuju penghayatan agama 

yang dewasa. 

 

 

 

                                                 
28 Magnani, Giovanni SJ, Filosofia della Religione, Editrice Pontificia Universita Gregoriana, Roma, 1993, 

hal. 113-114.  
29 Haryatmoko, Dominasi Penuh Muslihat. Akar Kekerasan dan Diskriminasi, Gramedia, Jakarta, 2010, hal. 

81 
30 Penggagas ethics of care adalah Carol Gilligan. Ia menulis buku  dengan judul In a Different Voice, 

yang diterbitkan pada tahun 1982.  Etika ini muncul sebagai kritikan terhadap  teori perkembangan 
moral yang dicetuskan Kohlberg. Gilligan mengkritik bahwa ukuran moral menurut Kolhberg adalah 
pencapaian sikap moral yang berorientasi pada prinsip abstrak keadilan sedangkan unsur moral 
tentang kepedulian terhadap orang lain diabaikan. Gilligan berargumen bahwa tujuan perkembangan 
moral bukan hanya perkembangan suatu etika keadilan, melainkan juga etika kepedulian (care).   Bdk. 

Magnis Suseno, Franz, Pijar-pijar Filsafat, Kanisius, Yogyakarta, 2005, hal. 236-244.  



  
  21 
 

 

A reté 
“MENUJU” PENGHAYATAN AGAMA YANG DEWASA. 

“Religion is the vision of something  which stands beyond, behind and within, the 

passing flux of immediate things; something which is remote possibility, and yet the 

greatest antithesis is solved by rating types of order in relative importance 

according to their success in magnifying the individual  actualities, that is to say, in 

promoting strength of experience”31 

(Alfred North Whitehead) 

 

Kutipan di atas menampilkan pandangan Whitehead mengenai agama yaitu 

visi tentang sesuatu yang „melampaui‟ (beyond). Pada titik ini, manusia yang 

beragama selalu berada dalam kerinduan untuk melampaui segala yang tampak 

dan menangkap hakekat terdalam dari segala sesuatu. Sesuatu itu menjadi 

berharga, jika manusia sungguh-sungguh menghayati agamanya secara dewasa.  

Berdasarkan  hal ini, penulis akan menampilkan ciri-ciri menuju penghayatan 

agama yang dewasa.  

 

A. Agama yang mampu menerima dan merayakan perbedaan 

Agama yang berani menerima perbedaan berarti mengakui bahwa dalam hidup 

bermasyarakat kita berhadapan dengan fakta pluralitas agama. Pluralisme, 

sebagaimana diteliti Harold Coward, pada hakekatnya melekat bersama kelahiran 

setiap agama besar seperti Yudaisme, Kristen, Islam, Hindu dan Budha. Malah dapat 

dikatakan jati diri atau identitas diri yang kemudian menjadi tradisi unik setiap 

agama besar lahir dari usaha menjawab tantangan lingkungan yang majemuk di 

mana agama-agama itu lahir.  Berkaitan dengan fenomena ini, ia mengatakan: 

 

“Pencerahan Budha muncul dari tumpukan pandangan yang kacau balau. 

Wahyu Allah melalui Muhamad tampil di tengah keanekaragaman 

masyarakat Mekkah yang terdiri dari orang Yahudi, orang Kristen, pengikut 

Zoroaster, pengikut Manikhea dan lain-lain. Di tengah-tengah penyembahan 

para dewa setempat yang beranekaragam, Allah mengikat perjanjian dengan 

Abraham dan Musa. Tantangan dari Gnotisisme dan filsafat Yunani 

membantu orang-orang Kristen purba mengenal keterpisahannya dengan 

agama Yahudi. Dan pluralitas merupakan kekuatan dari agama Hindu 

hingga sekarang ini”32  

                                                 
31  Whitehead , A.North,  Science and  The Modern World, The Free Press, New York, 1967, hal. 191 
32 Coward, Harold, Pluralisme.  Tantangan Bagi Agama-Agama, Yogyakarta, Kanisius, 1992, hal. 167-168.    
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Gagasan yang dicetuskan Harold di atas menunjukkan dua segi imperatif yang 

saling terkait. Pertama, dialog telah menjadi conditio sine qua non demi survival 

umat manusia secara keseluruhan. Dalam konteks ini, pluralisme akan dipahami 

sebagai pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (genuine 

engagement of diversities within the bonds of civility). Kedua, makin kuatnya 

interdependensi dalam skala global melahirkan imperatif baru dalam menghayati 

agama yang dewasa yaitu kesadaran ziarah, sebuah kesadaran di mana semua 

agama sedang berziarah menuju tujuan kesejatiannya yaitu keselamatan kekal. 

Dalam konteks kesadaran ziarah semacam ini, Tissa Belasuryia merumuskan 

beberapa imperatif yang perlu dijalankan setiap agama. 

 

“Agama harus mengadakan penyucian. Agama harus sungguh-sungguh 

menanamkan sifat kerendahan hati dan melayani orang lain. Agama harus 

memahami bahwa kemuliannya sendiri terletak pada sikap menghormati 

hak-hak orang lain, mau belajar dari yang lain, saling berbagi pandangan 

dan nilai-nilai dengan yang lain (the others). Agama  harus bercermin dan 

menyucikan isi dotrin-dotrinnya dari pencemaran regionisme, belajar bahasa 

hormat yang baru dan berdialog, dan di atas segalanya berusuhan untuk 

tidak memonopoli Allah”33. 

  

Apa yang dielaborasi Tissa menurut penulis, mau menekankan pentingnya 

dialog. Dialog tidak lagi menggunakan pendekatan teologis atau berbicara tentang 

Allah tetapi memakai  paradigma kemanusiaan universal. Paradigma kemanusiaan 

universal adalah suatu cara pandang baru yang terungkap dalam etika kehidupan 

bersama yang unsur-unsurnya adalah pengakuan terhadap martabat pribadi 

manusia, kebebasan beragama, toleransi religius, solidaritas, perlindungan 

terhadap mereka yang lemah, sistem peradilan yang fair dan sebagainya. Kalau 

pluralisme agama ditempatkan dalam paradigma kemanusiaan universal, maka 

sudah merupakan sebuah keharusan bagi setiap agama untuk saling berdialog 

guna menjawab bersama masalah-masalah kemanusiaan universal yang kita 

hadapi akhir-akhir ini. Dialog yang diharapkan adalah sebuah dialog yang 

bercorak emansipatoris atau mencerahkan.  

Dialog emansipatoris sebagaimana dielaborasi Paul F. Knitter menuntut 

syarat-syarat berikut ini34: Pertama, dialog haruslah berdasarkan pengalaman 

religius personal dan klaim yang kokoh tentang kebenaran. Syarat pertama ini 

                                                 
33 Belasuriya, Tisaa,  Teologi  Ziarah , Jakarta, BPK Gunung Mulia, Jakarta,  1997, hal.131-132 
34 Bdk. Knitter F. Paul,   No Others  Name?, SCM Press Ltd, London, 1985,  hal, 207-216. 
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mengandaikan bahwa orang yang mengadakan dialog adalah sungguh-sungguh 

orang beriman. Ia harus memiliki struktur pengalaman dan pengetahuan dasar 

tentang imannya. Dengan demikian, ia  tidak terombang-ambing oleh klaim-klaim 

kebenaran yang dianut oleh agama lain. Kedua, dialog haruslah didasarkan pada 

keyakinan bahwa agama lain sangat mungkin memiliki kebenaran pula. Pada titik 

ini, untuk memahami posisi pihak lain, kita harus menggunakan kacamata pihak 

lain. Ini berarti apa yang diyakini oleh pihak lain kita harus tanggapi sebagai benar. 

Syarat kedua ini, menurut penulis selaras dengan gagasan Husserl yang 

mengafirmasi bahwa untuk memahami pihak lain, kita harus memahami  apa yang 

dialami oleh manusia dari sudut pandang orang pertama, yakni dari orang yang 

mengalaminya. Di sini, kita harus berani melepaskan pengandaian-pengandaian 

tentang pihak lain. Dengan kata lain, dialog menuntut agar kita tidak menafsirkan 

agama lain berdasarkan frame of reference yang kita miliki, tetapi berdasarkan frame 

of reference agama lain tersebut. Ketiga, dialog harus didasari keterbukaan pada 

kemungkinan-kemungkinan perubahan yang tulus. Keterbukaan yang dimaksud 

adalah keberanian untuk melepas anggapan-anggapan semula, baik tentang tradisi 

religius kita sendiri maupun tentang tradisi orang lain. Keterbukaan juga berarti  

keberanian untuk menerima anggapan-anggapan pihak lain sebagai autokritik 

terhadap tradisi kita sendiri.  

Dengan demikian, menerima dan merayakan perbedaan kiranya merupakan 

undangan untuk menunda hasrat mendominasi yang lain, dan berusaha 

menghargai yang lain dengan segala kekayaan misteri yang ada dalam dirinya. 

Dalam konteks ini, ucapan Levinas kiranya menjadi inspirasi bagi kita dalam 

menjalin relasi dengan Yang Lain (The Others).  

Hubungan tidak menetralisir yang lain, tetapi memelihara otentisitas yang 

lain. Yang lain sebagai yang samasekali lain tidak merupakan objek yang menjadi 

milik kita atau cair bersama saya menjadi kita. Sebaliknya, yang lain menarik diri 

ke dalam misterinya35.  

Gagasan Levinas di atas, bila dimengerti dalam konteks perbedaan agama 

maka kita dapat mengafirmasi bahwa yang lain harus dihargai dan diterima apa 

adanya karena akan memperkaya kehidupan.  

 

 

 

                                                 
35  Levinas, Emanuel,  Ethique  et Infini, Paris, Fayard, 1982, hal. 59. 
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B. Agama yang berani mengadakan discernment bersama, tidak hanya sekadar 

ko-eksitensi tetapi harus pro-eksistensi.  

Gagasan ini pertama-tama mengantar kita untuk  masuk dalam diskursus 

antropologi filosofis tentang manusia sebagai eksitensi. Kata eksistensi digunakan 

untuk mengungkapkan cara hidup yang khas bagi manusia. Kata ini merupakan 

perpaduan dari dua kata Latin yaitu ex yang berarti  ke „luar‟ dan sistere yang 

berarti menempatkan, „berdiri‟. Dari asal-usul katanya ini, kita dapat mengatakan 

bahwa eksistensi berarti berdiri sebagai diri sendiri dengan keluar dari diri sendiri. 

Jadi, manusia tidak dimengerti sebagai makhluk yang tertutup dalam dirinya 

sendiri tetapi memiliki keterarahan untuk keluar dari dirinya sendiri. Karena 

karakter khasnya ini maka ia disebut bereksistensi.   

Kalau manusia dikatakan bereksistensi maka serentak kita mengafirmasi 

bahwa eksistensinya selalu berada dalam jalinan dengan eksistensi lain. Afirmasi 

ini mengantar pada sebuah konklusi bahwa eksistensi berarti ko-eksistensi, ada 

selalu berarti ada bersama. Istilah ini mengantar kita untuk menelusuri  ungkapan 

Heidegger tentang „mitdasein. Kata mit berarti bersama atau dengan. Mitdasein 

berarti berada di sana, istilah yang elegan untuk menegaskan bahwa manusia 

adalah makhluk sosial. Kata mit dipahami Heidegger secara eksistensial, yaitu 

berkaitan dengan ada. Artinya keberadaan kita bersama orang-orang lain (the 

others) tidak bersifat kebetulan atau tempelan melainkan termasuk cara kita 

mengada di dunia ini36. Kita mengenal Ada kita tidak hanya melalui diri kita 

sendiri, melainkan juga lewat Ada orang-orang lain. Berkaitan dengan hal ini 

Heidegger berkata: 

 

“Atas dasar ada di dalam dunia secara bersama-sama ini, dunia sudah 

selalu merupakan dunia yang kudiami bersama dengan orang-orang lain. 

Dunia Dasein adalah dunia bersama. Ada di dalam adalah ada bersama 

(being with Others) orang-orang lain”.37 

 

Gagasan Martin Heidegger ini kemudian dikutip oleh Gabriel Marcel dalam 

bukunya berjudul Journal méthaphysique. Dalam jurnal tersebut ia menulis 

demikian, “ Di sini  kita sekali lagi mempertentangkan persekutuan (yang sedang 

saya carikan padanan kata bahasa Jerman mitdasein dengan penyampaian”38. Kata 

                                                 
36 Hardiman F. Budi, Heidegger dan Mistik Keseharian: Suatu Pengantar Menuju Sein und Zeit, 

Yogyakarta, Kanisius, 2003, hal. 58-59.  
37 Heidegger Martin, Being  And Time, Basil Blackwell, Oxford, 1973,  hal. 155.  
38 Marcel, Gabriel, Journal méthaphysique, Paris, Librarie Gallimard, 1977,  hal. 162.  
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Mitdasein merupakan istilah khas yang diungkapkan Heidegger yang artinya 

kurang lebih sama dengan pengertian Marcel mengenai co-esse, ada bersama 

dengan (being with). Ada bersama merupakan sebuah tuntutan yang berasal dari 

kodrat manusia sendiri. Tuntutan ini memanggil setiap orang agar ia 

menggenapinya dalam suatu prinsip persekutuan yang berlangsung di dalam 

persaudaraan antara manusia. 

Jika gagasan  esksitensi berarti  ko-esksistensi yang telah diuraikan di atas dibaca 

dalam konteks usaha menuju penghayatan agama yang dewasa, maka dapat 

disimpulkan bahwa semua agama memiliki hak yang sama untuk berada di dalam 

masyarakat, tidak ada satu agama pun yang mengklaim dirinya memiliki 

superioritas terhadap yang lain. Pendekatan ini menurut penulis perlu dilengkapi 

dengan pendekatan pro-eksistensi.  Pesan sentral pendekatan pro-eksistensi adalah 

bahwa semua agama tidak hanya berhak hidup berdampingan, tetapi menuntut 

agar setiap agama memiliki kepedulian terhadap eksistensi agama lain. Gagasan ini 

selaras dengan visi  ethics of care yang menekankan bahwa setiap orang dituntut 

untuk peduli dengan sesamanya. Di sini inti moralitas tidak berdasarkan prinsip 

keadilan, tetapi sikap peduli. Kalau etika keadilan berfokus pada tindakan, maka 

etika kepedulian (ethics of care) menekankan kemampuan untuk bersabar,  percaya, 

dan mendengarkan yang lain.  

Pendekatan pro-eksistensi memiliki dua ciri khas yaitu afirmatif dan promotif. 

Ciri khas pertama hendak mengatakan bahwa pendekatan pro-eksistensi selalu 

mengutamakan afirmasi atau pengakuan terhadap eksistensi agama lain. Agamaku 

memang berbeda dengan agamamu, namun perbedaan bukan menjadi problem 

untuk menjalin persekutuan, tetapi justru memperkaya kehidupan bersama. Ciri 

khas kedua hendak mengafirmasi bahwa tidak cukup hanya mengakui kekhasan 

agama lain tetapi perlu disertai tindakan mempromosikan dan mengomunikasikan 

bahwa agama lain itu baik adanya.  

Menurut penulis salah satu upaya untuk mewujudkan gagasan pro-eksistensi 

adalah dengan melakukan gerakan agama anti kekerasan. Agama anti kekerasan 

sebagaimana ditelisik Armada adalah agama yang proaktif membangun suatu 

penghayata iman yang merangkul, yang berani menggagas persaudaraan sejati, dan 

yang mengedepankan orientasi kemanusiaan39. Penghayatan iman yang merangkul 

adalah suatu penghayatan iman yang mengepankan model-model rekonsiliatif, yang 

mau memaafkan, sekaligus meminta maaf. Menggagas persaudaraan sejati berarti 

kesediaan untuk menjalin persahabatan sebab ia mencetuskan kesetiakawanan, 

                                                 
39 Bdk Riyanto Armada CM, Dialog Interreligius: Historisitas, Tesis, Pergumulan, Wajah, Yogyakarta, 

Kanisius, 2011, hal.  446-460. 
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kebersamaan, kerukunan, kekerabatan, ketetanggaan, dan yang sejenisnya. 

Sedangkan mengedepankan orientasi kemanusiaan berarti adanya kepeduliaan 

terhadap manusia yang menghayati agama. Berkaitan dengan hal  ini, Armada 

mengafirmasi bahwa “merebaknya isu dan tindakan kekerasan dengan motif agama 

telah mengindikasikan redupnya atau hilangnya orientasi kemanusiaan dalam 

penghayatan hidup beragama. Agama kerap hanya direduksi dalam hubungan 

institusional vertikal dengan Tuhan saja”40. Pada titik ini, sisi kemanusiaan dari 

sebuah agama seringkali diabaikan.  

 

KESIMPULAN 

Diskursus filosofis tentang fenomenologi agama yang menjadi inti 

pembahasan dalam tulisan ini, kiranya menjadi stimulasi bagi semua yang 

berhendak baik untuk mengadakan „diskursus filosofis‟ tentang apa itu agama, 

mengapa aku harus beragama, dan bagaimana penghayatan agamaku sehingga 

mampu mendekatkan diri dengan Yang lain (The Others). Diskursus ini pada 

gilirannya harus dapat mengantar kita pada penemuan hakekat agama. Ajakan ini 

semakin aktual dan mendesak, terutama ketika kita menemukan fenomena yang 

terjadi dalam ruang publik Indonesia akhir-akhir ini di mana ada jarak antara cita-

cita agama dan realita kehidupan beragama. Agama yang seharusnya menjadi 

tempat untuk menemukan kedamaian, membangun solidaritas dan memperdalam 

iman, seringkali justru memiliki andil besar dalam membakar kebencian, 

membangkitkan salah pengertian dan mengundang konflik. Singkatnya, agama 

sering menjadi sumber diskriminasi dan kekerasan. Fenonema ini diteliti secara 

tajam oleh Haryatmoko dalam bukunya berjudul, Dominasi Penuh Muslihat. 

Berkaitan dengan dominasi agama, ia mengatakan: 

 

“Agama yang kongkrit adalah yang dihayati oleh pemeluknya dengan 

system ajaran, norma moral, institusi, ritus, simbol, para pemukanya. 

Semua unsur yang memberi wajah kongkrit agama ini bisa mengkristal 

dalam bentuk penafikan terhadap yang berbeda, maka sangat rentan terjadi 

pertentangan. Konflik antar agama, terutama antara Islam dan Kristen di 

Indonesia, pada dasarnya tidak lepas dari kebencian, dan karena tidak bisa 

menerima yang berbeda”. 41 

 

                                                 
40 Ibid., hal. 454. 
41   Haryatmoko, Dominasi Penuh Muslihat. Akar kekerasan dan Diskriminasi,  hal. 83. 
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Fenomena  di atas kiranya menjadi sinyal  bagi kita untuk segara  melakukan 

gerakan pro-eksistensi, sebuah gerakan yang berusaha merawat kehidupan bersama 

dalam semangat persaudaraan sejati, dan dialog yang mencerahkan42. Pada titik ini 

tentu sangat dibutuhkan mata yang awas untuk melihat (to see) realitas 

keberagaman sebagaimana adanya, pikiran yang cerdas untuk menilai (to judge) 

dengan bijak, dan kaki yang cekatan untuk bertindak (to act) dengan penuh rasa 

tanggung jawab. Dengan demikian, kita akan mampu menampilkan wajah agama 

yang elegan, humanis, dan beradab.   
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Antropologi Pendidikan Heideggerian dan Sumbangannya 

bagi Praksis Pendidikan Kita 

Doni Koesoema Albertus43 

 

 

Abstract 

The institution of education always regards with human formation to lead persons to grow 

up by assuming that every person is in his journey to perfecting himself. Any practice of 

institutional education depends much on the concept of anthropology of education. 

Heidegger sees that any individual has two dimensions i.e. empirical ego and transcendental 

ego. These two dimensions of ego stay in its unique relationship both with other individuals 

in the sphere of institutional education and with other things which are manifested to that 

ego in order to lead him to the truth. Search for truth of his existence as human being is the 

open way which in turn forces individual to become “being open” and “open being”. 

Education is a way of thought which involves human existence in its fullest sense. 

 

Keywords: self, empirical ego, transcendental ego, negated ego (unselving). 

 

Abstrak 

Lembaga pendidikan senantiasa terkait dengan pembentukan individu yang 

sedang bertumbuh, yang ada dalam perjalanan menuju kesempurnaan diri di masa 

depan. Praksis dalam lembaga pendidikan sangat tergantung dari antropologi 

pendidikan yang diyakini. Heidegger melihat bahwa individu memiliki dua 

dimensi, yaitu ego empiris (empirical ego) dan ego transendental (transcendental ego). 

Dua dimensi ego ini berada dalam sebuah relasi yang khas, baik itu terhadap 

individu lain dalam dunia pendidikan, maupun terhadap hal-hal lain yang 

termanifestasi (dative) bagi dirinya agar ia sampai pada kebenaran. Proses 

pencarian kebenaran akan keber-ada-an diri manusia ini merupakan sebuah jalan 

terbuka, yang mengukuhkan individu sebagai ada yang terbuka (being open) dan 

terbuka terhadap ada (open being). Pendidikan adalah sebuah jalan bagi pemikiran 

yang melibatkan seluruh keberadaan manusia. 

                                                 
43 Alumnus Boston College Lynch School of Education 
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Kata kunci: diri, ego empiris, ego transendental, diri ternegasi (unselving).  

 

PENDAHULUAN 

Sejarah panjang tradisi pendidikan telah lama menempatkan keberadaan 

individu sebagai pusat bagi kinerja pendidikan. Sekolah senantiasa berurusan 

dengan individu-individu yang berkumpul, berinteraksi dan berkomunikasi satu 

sama lain, dalam rangka pengembangan dirinya secara autentik, utuh dan penuh. 

Singkatnya, individu sebagai sebuah entitas kedirian (self) senantiasa menjadi 

bagian penting dalam proses pendidikan. 

 

INDIVIDU FOKUS BAGI PENDIDIKAN 

Pembentukan diri individu (self-formation) telah menjadi alasan mengapa 

lembaga pendidikan hadir di dalam masyarakat. Pendidikan merupakan sebuah 

kebutuhan di dalam hidup dan memiliki fungsi dalam kehidupan masyarakat44. 

Penekanan lembaga pendidikan terhadap proses pembentukan individu ini pun 

ada bermacam-macam, tergantung dari paradigma filosofis yang dipergunakan. 

Pendidikan liberal yang banyak menimba dari pemikiran Plato45, misalnya, 

meletakkan pentingnya pertumbuhan kebaikan jiwa individu dalam mengejar 

pengetahuan dan kebenaran sebagai tujuan pendidikan. Metafora gua Plato 

merupakan tahap-tahap di mana proses pendidikan itu terarah pada 

perkembangan keutuhan dan identitas individu agar sampai pada apa yang 

disebut dengan kebenaran sejati, bukan sekedar bayang-bayang.  

Pedagogi pendidikan negatif-naturalis ala Rousseau memberikan ruang tak 

terbatas bagi anak-anak agar secara natural mampu bernegosiasi dan bermain 

dengan pengalamannya tanpa intervensi orang dewasa46. Pendekatan ini 

menghindari adanya campur tangan langsung dari orang dewasa dalam proses 

pendidikan. Diri dibiarkan bertumbuh sesuai dengan kodrat alamiahnya. 

Keyakinan ini muncul dari keyakinan Rousseau bahwa diri individu itu pada 

dasarnya baik, namun lingkungan sosiallah yang membelenggunya dengan rantai.  

Pendekatan pendidikan di mana proses pembelajaran diutamakan terjadi 

melalui pengalaman (experiential learning), ala Dewey (2000) memberikan ruang 

bagi antisipasi, integrasi dan kontinuitas pengalaman individu (ezperienza in forma 

                                                 
44 Dewey, John, Democrazia e Educazione, La Nuova Italia, Firenze, 2000, Hal. 1 
45 Plato, Platone La Repubblica, a cura di Giuseppe Lozza, Oscar Mondadori, Milano, 1990, hal. 537 -  

551. 
46 Rousseau, J.J., Emilio o Dell’educazione, a cura di Paolo Massimi, Armando Editore, Roma, 1997, hal. 

xviii. 
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evolutiva) atas keterbukaan pengalamannya di masa depan47. Sedangkan 

pendekatan progresif yang mengutamakan pertumbuhan dan perkembangan 

individu, baik secara fisik, psikologis, maupun moral sesuai dengan tahap-tahap 

perkembangan alamiahnya, seperti dikembangkan oleh Montessori, Piaget dan 

Fröbel48 memberi janji akan perkembangan individu secara lebih utuh49. Bagi 

Piaget, misalnya, pendidikan memiliki dua sisi yang saling terhubung. “di satu sisi, 

individu yang sedang tumbuh(dan) di sisi lain, nilai sosial, intelektual, dan moral 

yang menjadi tanggung jawab pendidik untuk mendorong individu tersebut.”50 

Singkatnya, bagi mereka, individulah yang harus menjadi pusat dalam setiap 

tindak pendidikan.  

Mengapa fokus dalam pendidikan hampir bisa dikatakan berpusat pada 

individu, karena ada keyakinan bahwa pendidikan ini memiliki dimensi futuris, 

yaitu bahwa individu yang dididik sekarang ini akan menjadi anggota warga 

masyarakat di masa depan. Keutuhan dan kelanggengan sebuah masyarakat akan 

sangat tergantung dari bagaimana masyarakat itu mendidik generasi mudanya 

sehingga mereka bisa berintegrasi secara baik di dalam masyarakat. Lebih dari itu, 

pendekatan pendidikan yang mengutamakan pembentukan individu juga memiliki 

relevansi erat bagi penguatan masyarakat demokratis. Ini terjadi karena ekspresi 

diri merupakan bagian dari wujud nyata praksis kebebasan individu, baik dalam 

pemikiran maupun tindakan. Dalam konteks pendidikan karakter, kebebasan 

menjadi dasar bagi pijakan individu untuk secara bebas memilih, menentukan, dan 

bertindak selaras dengan prinsip-prinsip moral yang baik dan benar. “Kebebasan 

manusia menjadi asumsi dasar pendidikan karakter, sedangkan kebebasan 

merupakan prasyarat dasar sebuah tindakan bermoral…”51 Untuk itu, lembaga 

pendidikan semestinya mempersiapkan anak didik untuk menghayati kehidupan 

moral dewasa di masa depan.  

Bukan hanya memiliki relevansi sosial, pembentukan diri individu juga 

memiliki relevansi secara epistemologi. Ini terjadi karena sekarang semakin 

disadari bahwa pengetahuan pun merupakan sebuah aktivitas konstruktif yang 

dilakukan individu. Individu bernegosiasi dengan pengalaman hidupnya dalam 

membentuk pengetahuan. Manusia, dalam caranya berpikir dan berpengatahuan 

                                                 
47 Chiosso, Giorgio, Novecento Pedagogico, Editrice La Scuola, Brescia, 1997, hal. 73.  
48 Fröbel, Friedrich, L’educazione dell’uomo, a cura di Giuseppe Flores d‟Arcais, La Nuova Italia Editrice, 

Firenze, 1993, hal. ix. 
49 Ibid, hal. 96-104. 
50 Palmer, Joy A., 50 Pemikir Paling Berpengaruh terhadap Dunia Pendidikan, IRCiSod, Yogyakarta, 2006, 

hal. 75. 
51 Albertus, Doni Koesoema, Pendidikan Karakter. Strategi Mendidik Anak di Zaman Global (Edisi Revisi), 

Grasindo, Jakarta, 2010, hal. 124. 
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tidak lagi dipandang sebagai semacam tabula rasa-nya Lock, kertas kosong, gelas 

kosong, atau rak perpustakaan, di mana ilmu pengetahuan itu dicurahkan, 

dituliskan, disimpan, melainkan sebuah ruang di mana pengetahuan, kebenaran 

dan pemahaman terjadi. Karena itu, bagaimana memahami cara bertindak dan 

menafsir individu atas lingkungannya dapat memengaruhi individu dalam 

menentukan identitasnya. Keberadaan diri individu sangat tergantung dari 

kekuatan individu untuk menyingkap identitas dirinya terhadap berbagai macam 

penampakan yang terhampar dihadapannya, yang mengenalkannya pada 

kehidupan rasional dan cara manusia berada (human way of being). 

 

RELASI INDIVIDU DENGAN LINGKUNGANNYA 

Hal pertama yang perlu kita telaah agar kita dapat menempatkan kinerja 

lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai tempat di mana diri individu 

bertumbuh adalah menganalisis bagaimana corak hubungan antara individu dengan 

lingkungannya. Dalam proses pendidikan, adanya gangguan (disturbance) dan 

pertumbuhan (growth) merupakan dinamika yang inheren. Pendidikan, di satu sisi 

merupakan sebuah bantuan sosial bagi kalangan muda, agar mereka dapat 

bertumbuh dan berkembang secara penuh dan utuh sebagai individu dan pribadi. Di 

lain pihak, individu memiliki kebebasan untuk bernegosiasi dengan pengalaman 

yang terpapar dihadapannya. Gangguan dan pertumbuhan adalah kenyataan alami 

dalam dunia pendidikan. Yang menjadi tantangan dalam proses pertumbuhan ini 

adalah bagaimana lembaga pendidikan dapat memahami perubahan yang terjadi 

dalam diri individu maupun lingkungan agar individu itu dapat bertumbuh secara 

sehat dan autentik sehingga cara berada mereka semakin manusiawi.  

Untuk memahami perubahan yang terjadi diperlukan sebuah pendekatan yang 

organik dan utuh, daripada sekedar pandangan tentang perubahan yang 

terfragmentasi atau terpecah. Maka, adalah inheren dalam gagasan di atas bahwa 

sekolah sebagai locus educationis pertumbuhan individu memiliki kesalingterhubungan 

satu sama lain. Kesalingterhubungan ini merupakan kesalingterhubungan antara 

individu dengan lingkungan. Atau dengan kata lain, ada hubungan internal antara 

konsep kita tentang individu (self-concept) dan ruang, tempat, atau spasi (place). 

Gagasan tentang diri, mesti diletakkan dalam kerangka keterhubungan dengan ada 

yang lain, yang menjadi referensi individu dalam mendefinisikan identitas kesadaran 

dirinya. Relasi antara diri dan ruang/tempat/spasi perlu dikenali agar proses 

pendidikan dapat berjalan seiring sejalan dengan pertumbuhan individu di dalamnya. 

Dalam memaknai hubungan dirinya dengan lingkungannya, seorang individu 

bisa kehilangan identitas dirinya. Entah karena lingkungan baru itu asing bagi 
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dirinya. Atau bahkan kedirian individu itu dirusak, dan ternegasi. Jika kultur 

pendidikan dan lingkungan itu abai terhadap kualitas kehadiran individu, yang 

terjadi adalah kedirian individu yang ternegasi (unselved).  

 

DIRI YANG TERNEGASI (UNSELVED) 

Metafora tentang diri (self) yang ternegasi eksistensinya (unselving), bisa kita 

lihat dari metafora pohon yang ditebang dalam puisinya Hopkins seperti dikutip 

oleh Bonnet52. Ketika sebuah pohon ditebang dari kedudukannya semula, yang 

hilang dan tak dapat dilacak lagi setelah itu adalah keindahannya, keindahan khas 

spesial dari pohon itu saat ber-ada di sana.  

Menebang pohon jelas merupakan sebuah destruksi atau perusakan fisik atas 

diri pohon. Keberadaan benda, seperti pohon, menjadi bermakna dan indah ketika 

ia tetap berdiri dalam keunikan integritasnya yang tidak terlepas dari keberadaan 

objek-objek lain yang saling terkait dengan keberadaan pohon. Dengan kata lain, 

lingkungan sekitarlah yang membingkai keberadaan sebuah pohon. Pohon itu 

menjadi sebuah keberadaan yang unik bagi manusia karena latar belakang, serta 

lingkungan sekitar (neighboring) memberi makna atas keber-ada-an pohon tersebut. 

Pohon itu terbentuk dan membentuk lingkungan secara khas dan tak tergantikan. 

Hubungan antara pohon dan lingkungannya bukanlah hubungan sebab-

akibat,  atau melulu bersifat fungsional sebagaimana mentalitas positivisme 

memahaminya. Arti hubungan sebab-akibat itu, misalnya demikian. Karena 

manusia menebang pohon, akibatnya manusia tidak dapat berteduh di bawahnya, 

atau manusia akan kehilangan kadar oksigen akibat tiadanya proses fotosintesis, 

atau manusia akan menerima akibat banjir karena banyak menebang pohon yang 

menjadi penahan air. Cara berpikir seperti ini hanya memandang kehadiran pohon 

dari sisi hubungan kausalitas semata. Pemahaman ini meredusir diri pohon tadi 

melulu dalam sebuah relasi yang sifatnya teknis.  

Ada cara lain memahami kehadiran dan keberadaan sebuah pohon bukan 

melulu dari sekedar pendekatan positivis yang sifatnya teknis-logis, melainkan 

dari sisi keunikan individu pohon itu sebagai pohon yang ber-ada-di-sana. 

Hubungan pohon dan lingkungan mesti dipahami dalam kerangka keunikan 

keberadaan dirinya yang khas sebagai sebuah kehadiran. Dilihat dari cara ini, 

keberadaan sebuah pohon itu serentak menciptakan ruang (place-making). Jadi, 

ketika sebuah pohon itu ditebang, entah itu demi pelebaran jalan atau demi 

                                                 
52 Bonnet, Michael, “Schools as Places of Unselving: And educational pathology?” dalam Gloria 
dall‟Alba, Exploring Education Through Phenomenology, Diverse Approaches, Willey-Blackwell, Oxford, 

1990, hal. 29. 
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kepentingan lain, yang hilang adalah keunikan keberadaan pohon itu dalam 

sebuah ruang di mana ia berpartisipasi. Yaitu, keindahan dan kerindangan pohon 

ketika mata kita memandangnya, desir angin, gugusan dedaunan, arah jatuhnya 

cahaya senja, kicauan kehadiran burung-burung yang semuanya itu membingkai 

sebuah panorama dan pemandangan yang khas dan unik. Inilah yang hilang dari 

aktivitas merusak fisik dengan cara menebang pohon tersebut. 

Pemahaman keberadaan pohon secara fungsional teknis, seperti ini mulai 

banyak kita saksikan dalam masyarakat. Mereka tidak memahami lagi keberadaan 

pohon dari segi keunikan diri dalam keberadaannya, melainkan memangkas 

keberadaan diri pohon semata-mata secara teknis-fungional. Ini mengingatkan saya 

akan keberadaan pohon natal besar yang setiap tahun selalu ditanam di Piazza 

Venezia di depan Altar della Patria di pusat kota Roma. Pohon ini, selalu hadir dua 

minggu menjelang natal. Setelah tahun baru, pohon ini tidak hadir lagi di sana. 

Manusia mencabut pohon, memasangnya di ruang lain, dan berharap ia mampu 

menciptakan ruang. Memang, ruang baru bisa tercipta, namun keberadaan pohon 

itu secara otentik pada tempatnya semula telah dicabut. Manusia yang melihat 

tempat asli di mana pohon itu pernah tumbuh akan kehilangan nuansa dan sensasi 

keindahan yang timbul dari keberadaan aslinya. 

Kekhasan diri (particular self) dari pohon tidak mungkin dipahami secara 

khusus ketika ruang khasnya (especial place) yang mendefinisikan kehadirannya itu 

telah dirusak. Fenomena ini mengajak kita untuk memahami konsep tentang diri 

bukan sebagai kontinuitas yang terjadi dalam ruang dan waktu, atau kontinuitas 

kausal biofisik, melainkan memahami diri dari sudut pandang kualitas 

kehadirannya (qualities of its presencing).  

Pemahaman akan pentingnya kualitas kehadiran ini akan merombak cara kita 

dalam memahami diri individu bukan dalam kerangka sebuah kehadiran yang 

fungsional teknis, melainkan kehadiran individu yang berkualitas. 

 

EGO EMPIRIS DAN TRANSENDENTAL 

Ada satu ambiguitas yang mengagumkan ketika kita memahami tentang diri. 

Di satu sisi, diri merupakan sebuah bagian umum yang ada dalam kehidupan 

manusia sehari-hari. Ia adalah satu dari banyak hal yang ada dalam hidup 

manusia. Diri berada dalam sebuah ruang, ia berjalan dalam arung waktu, 

memiliki penampakan fisik, psikis, dan berinteraksi secara timbal balik dengan 

lingkungan sekitar. Kalau ia jatuh, ia jatuh sama seperti benda lainnya. Kalau ia 

terdorong, ia akan maju sama seperti benda lainnya. Diri bereaksi sebagai organism 

yang hidup, yang bisa bereaksi secara fisik, psikologis, bahkan secara kimiawi 
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melalui jalinan sel-sel dalam tubuhnya. “Aku” adalah sebuah materi, yang organis, 

dan terikat dinamika psikologis dalam struktur sel-sel dan syaraf yang ada dalam 

tubuhku. Jika kita memperlakukan diri kita sekedar sebagai salah satu objek, 

benda, atau materi yang ada di dunia ini, kita telah memperlakukan diri itu sebagai 

ego empiris53. 

Di lain sisi, diri yang sama juga menjadi pemain yang menentukan dunia. Ia 

menjadi pusat penyingkapan (disclosure) atas kenyataan-kenyataan yang terhampar 

di hadapan diri. Diri adalah pelaku kebenaran (agent of truth), seseorang yang 

bertanggungjawab atas penilaian dan verifikasi, serta persepsi dan pengetahuan 

yang ia miliki atas dunia. Ia “memiliki” dunia. Ketika kita memahami diri dengan 

cara seperti ini, kita bukan sekedar meletakkan keberadaan individu sebagai satu 

di antara berbagai macam hal di dunia. Kita tidak sekedar meletakkan diri secara 

sederhana sebagai bagian dalam dunia, melainkan kita memahami diri dari sisi 

transendentalnya, sisi di mana manusia mampu menguasai, menafsir, memahami, 

serta memaknai dunianya. Inilah yang disebut dengan ego transendental54. 

Namun demikian, ego empiris dan transendental, bukanlah dua entitas yang 

berbeda. Ia adalah ada yang satu dan sama, namun dilihat dari dua cara pandang 

yang berbeda. Ini tidak berarti bahwa kita hanya sekedar membuat pembedaan 

semata-mata, melainkan kita mesti memahami bahwa diri memiliki dua cara untuk 

memahami keberadaannya. Ego ada melalui cara seperti ini. Ego transendental, 

tentu saja, tidak dapat kita terapkan untuk sebuah pohon atau seekor kucing. Ego 

transendental adalah khas cara berada manusiawi. 

Ambiguitas ego itu adalah demikian, di satu sisi manusia adalah bagian dari 

dunia, tapi ia bisa memiliki dunia. Ego, kadang bisa menjadi bagian dunia, tapi di 

sisi lain ia bukan bagian dari dunia. Ini tidak berarti bahwa ego tidak bisa lepas 

dari dunia, atau bahkan kita tidak dapat membayangkan bahwa diri hidup tanpa 

sebuah dunia. Yang jelas, diri bisa memiliki dunia, sebagaimana berbagai macam 

hal lain yang ada di dunia ini terpapar dihadapannya. 

Dalam dunia pendidikan, ada kecenderungan bahwa ego transendental ini 

diredusir menjadi ego empiris. Ini terjadi pada saat manusia memahami apa 

artinya berpengetahuan. Cara-cara manusia untuk memperoleh pengetahuan, 

seringkali hanya dipahami sebagai sebuah hubungan kausal proses kimia dalam 

diri manusia. Berbagai macam cara berusaha dicari untuk menjelaskan perilaku 

manusia melalui mekanisme biologis yang ada dalam diri manusia. Entah itu 

                                                 
53 Sokolowski, Robert, Introduction to Phenomenology, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, 

hal. 112. 
54 Ibid, hal. 115. 
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melalui dorongan libido manusia (Freud), kontrol atas lingkungan seperti terjadi 

pada anjingnya Pavlov, konstruksi genetik dan mekanisme kerja syaraf-syaraf 

neuron manusia. Singkatnya, cara manusia berpengetahuan diredusir semata-mata 

melalui dorongon biologis yang ada dalam diri manusia. Pengetahuan dianggap 

sebagai sekedar bentukan dari konstruksi syaraf-syaraf yang ada dalam otak 

manusia. Memahami pengetahuan dengan cara ini sering disebut dengan 

biologisme atau reduksi biologis.  

Pendekatan lain dalam berpengetahuan adalah apa yang disebut dengan 

psikologisme. Psikologisme merupakan sebuah cara memahami pengetahuan 

manusia melulu dari interpetasi psikologis manusia atas kebenaran, akal budi dan 

ego. Psikologisme adalah sebuah klaim, bahwa hal-hal seperti logika, kebenaran, 

verifikasi, cara-cara pembuktian tidak lain adalah sekedar aktivitas psikis. 

Psikologisme dan biologisme mengancam cara-cara manusia berpengetahuan, 

sehingga hal penting bagi hidup manusia, seperti klaim dan keterbukaan manusia 

atas kebenaran. Kebenaran hanya dilihat sebagai sebuah konstruksi sebab-akibat 

dari aktivitas fisik dan psikologis yang terjadi dalam tubuh manusia. Mereka 

meredusir kebenaran sekedar sebagai hukum-hukum alam dan psikologis.  

Pendekatan fenomenologis ingin memahami secara lebih mendalam cara-cara 

manusia memahami kebenaran, bukan sekedar memakai logika sebab akibat, atau 

hubungan timbal balik secara materi, melainkan mengajak kita masuk ke ranah 

rasionalitas, sebuah ranah yang mengatasi sekedar psikologis. Makna dan 

kebenaran, bisa dipahami sebagai sesuatu yang empiris, namun juga bisa lebih dari 

sekedar empiris. Makna dan kebenaran itu juga bagian dari kemampuan 

transendental manusia. 

 

METAFORA JALAN SEBAGAI PEDAGOGI HEIDEGERIAN 

Fenomenologi memberikan pendekatan yang khas dalam pedagogi. Ia menjadi 

kritik bagi positivisme yang meredusir relasi individu dengan orang lain maupun 

dalam memahami pengetahuan dari sudut pandang objektif, kausal, pendekatan 

fenomenologis juga menguak kelemahan biologisme maupun psikologisme, yang 

kurang memberi tempat pada dimensi keterhubungan timbal balik antara subjek 

dengan objek, serta meredusir keberadaan manusia sekedar sebagai mahluk 

material yang seluruh konstruksi dan cara bertindaknya ditentukan melalui 

mekanisme biologis dan psikologis semata. Kekhasan fenomenologi dalam konteks 

pendidikan adalah bahwa ia mempelajari struktur kesadaran manusia dari 

perspektif sudut pandang orang pertama, dan gagasan tentang keterhubungan 

(relatedness) dalam konteks pendidikan. 
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Dalam beberapa presentasi kuliah yang diberikan, ketika berbicara tentang 

pembelajaran, Heidegger membahas tentang apa artinya berpikir. Heidegger 

mengatakan, “We come to know what it means to think when we ourselves try to think. If 

the attempt is to be successful, we must be ready to learni thinking.”55 Apa arti 

pernyataannya ini? Bagi Heidegger, pembelajaran merupakan hal yang sentral 

dalam tindak berpikir. Ia kemudian melanjutkan, “In order to be capable of thinking, 

we need to learn it first. What was learning? Man learns when he disposes everything he 

does to him at any given moment. We learn to think by giving our mind to what there is to 

think about.”56 

Jadi, bagi Heidegger, berpikir tidak lain adalah kesediaan untuk belajar. 

Manusia membuka diri dan memiliki ketersediaan untuk belajar tentang apa yang 

sedang ia pikirkan. Jelas, bagi Heidegger, pembelajaran dan tindak berpikir 

merupakan dua hal yang saling terkait. Pandangan ini mengubah bagaimana relasi 

antara guru dan murid dalam proses pembelajaran dan berlatih berpikir. 

 

“Teaching is even more difficult that learning. We know that; but we rarely think 

about it. And why is teaching more difficult than learning? Not because that 

teacher must have larger store of information, and have it always ready. Teaching is 

more difficult than learning because what teaching call for is this: to let learn. The 

real teacher, in fact, lets nothing else be learned than—learning.”57  

 

Membiarkan para murid untuk belajar, itulah pengajaran yang baik. Dan 

pembelajaran yang baik adalah membiarkan individu untuk berpikir tentang apa 

yang terbentang dihadapannya, yang terpapar di hadapannya sebagai sebuah 

keterbukaan terus menerus dalam menegaskan identitas dirinya sebagai manusia. 

Semenjak Heidegger menerbitkan bukunya Being and Time pada 1927, ia 

memfokuskan seluruh proyek refleksi filosofisnya dengan metafora sebuah jalan. Ia 

mengajak kita untuk memasuki sebuah proses perjalanan, perjalanan berpikir, 

belajar, dan bertanya. Ini dapat kita lihat dalam kata pengantarnya dalam bukunya 

Pathmarks (Wegmarken). Dalam edisi ini ia mengatakan, “This volume of already 

published…seeks to bring attention something of the path that shows itself to thinking only 

on the way: shows itself and withdraws.”58 

                                                 
55 Martin, Heidegger, What is Called Thinking? Harper & Row, New York, 2000, hal. 3. 
56 Ibid, hal. 4 
57 Ibid, hal. 15. 
58 Dall‟Alba, Gloria, Exploring Education Through Phenomenology, Diverse Approaches, Willey-Blackwell, 

Oxford, hal. xi. 
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Bagi Heidegger, pendidikan merupakan sebuah jalan yang melibatkan seluruh 

keberadaan diri manusia. Cara manusia berpikir tidak lain adalah sebuah 

keberadaan yang terbuka, keterbukaan yang dilalui melalui sebuah jalan yang 

terarah ke depan. Siapa pun yang telah memulai sebuah jalan ini hanya akan 

terbantu bila ia tidak pernah berhenti bertanya dan berdiskusi tentang 

keberadaannya sendiri, di mana keberadaan diri manusia inilah yang menyingkap 

siapa identitas diri manusia itu. Pendidikan bagi Heidegger memiliki kaitan erat 

dengan pemahaman manusia akan makna keberadaannya. Makna keberadaannya 

ini dijalani dalam ruang dan waktu sampai manusia menjadi pelaku kebenaran. 

Kebenaran, bagi Heidegger adalah aletheia, yaitu kebenaran nyata sebagai mana 

dunia membuka diri bagi manusia, dan dengan cara itu manusia menyingkap 

sedikit demi sedikit selubung makna keberadaannya.  

Pedagogi heideggerian yang mengambil metafora sebuah jalan dapat memberi 

inspirasi untuk memahami proses pendidikan yang terjadi dalam masyarakat kita 

pada saat ini. Pendidikan dan akuisisi ilmu tidak lagi dipandang sebagai produk 

dari sebuah sistem. Sebab, sistem, bagi Heidegger bertentangan dengan keberadaan 

diri manusia sebagai mahluk yang terbuka. Ia menegaskan bahwa sistem sudah 

mati59. Inilah saatnya di mana manusia mulai terbuka terhadap kebenaran, yaitu 

kebenaran tentang keberadaan dirinya. Manusia adalah mahluk yang terbuka (open 

being) dan serentak terbuka terhadap dunia (being open). Pendekatan Heidegger 

dalam kerangka pendidikan menjadi sangat fundamental, karena ia mengaitkan 

proses pendidikan dalam rangka kebermaknaan keberadaan manusia. Dan makna 

keberadaan itu tidak dapat diredusir melalui sekedar persoalan logika, hubungan 

kausal, melainkan terkait dengan bagaimana manusia meningkatkan kualitas 

keberadaan dirinya sebagai diri yang senantiasa terbuka pada dunia yang terpapar 

di hadapannya. Itulah arti pendidikan menurut Heidegger. 

 

RELEVANSI PENDEKATAN FENOMENOLOGI DALAM PENDIDIKAN 

Pendekatan fenomenologis memberikan inspirasi yang sangat kaya bagi kita 

dalam rangka pengembangan dunia pendidikan. Beberapa hal patut direfleksikan 

di sini bagi kinerja dunia pendidikan. 

Pertama, terkait dengan kritik Heidegger atas instrumentalisme pengetahuan 

maupun instrumentalisme dunia pendidikan pada umumya. Pendekatan filsafat 

barat tentang pendidikan yang menekankan kekuatan rasional telah menyeret 

dunia pendidikan pada reduksi fundamental atas antropologi pendidikan. 

                                                 
59 Heidegger, Martin, Contributions to Philosophy (From Enowning), trans. P. Emad & K. Maly 

Bloomington, Indiana University Press, Bloomington & Indianapolis, 1999, hal. 4.  
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Dilepaskan dari kemampuan transendentalnya, keberadaan manusia akan berhenti 

pada sekedar ego empiris. Tentu, ini akan memiskinkan keberadaan manusia yang 

memiliki kemampuan transendental. Lebih dari itu, intrumentalisme dalam dunia 

pendidikan terbukti telah melahirkan degradasi kemartabatan manusia karena ia 

dilepaskan dari unsur transendental yang menjadi bagian dalam cara dirinya 

bertindak secara eksistensial. Rasionalitas serta kemampuan manusia dalam 

menciptakan teknologi telah membawa kemanusiaan pada kehancuran seperti kita 

saksikan dalam kehancuran selama Perang Dunia II. Antropologi pendidikan yang 

tidak utuh hanya akan membawa tujuan pendidikan pada pembentukan sosok diri 

individu yang deformatif. Lembaga pendidikan mesti memberi tempat bagi 

bertumbuhnya ego transendental dalam diri individu, sebab dengan cara itu, 

manusia mampu memahami makna keberadaannya secara autentik. 

Kedua, kualitas kehadiran individu. Konsep tentang diri yang diterapkan bagi 

individu mesti dipahami dalam kerangka kualitas kehadiran individu dalam 

lembaga pendidikan. Relasi diri individu dengan lingkungannya tidak sekedar 

bersifat kausal, yang melulu bersifat sebab akibat, yang dipahami secara teknis. 

Individu harus dipahami dalam kualitas kehadirannya dalam relasinya dengan 

orang lain dan dunianya. Tradisi pemikiran pendidikan Barat, secara historis 

memang banyak memberikan perhatian pada pemahaman dan pengertian tentang 

diri. Ada usaha untuk memahami tentang konsep diri secara lebih dapat 

terpahami-nalar (intelligible). Menjernihkan konsep tentang diri dapat membantu 

kita mendesain proses pembelajaran di sekolah bagi pembentukan individu secara 

sehat dan autentik, serta mengajak kita waspada agar tidak terjebak dalam arus 

pengembangan lembaga pendidikan yang patologis bagi pertumbuhan individu. 

Jika kualitas kehadiran individu itu tidak dihormati, lembaga pendidikan bisa 

menjadi sebuah lingkungan yang patologis bagi individu ketika individu itu 

tercabut dari milleu keberadaannya. Misalnya, ketika seorang anak masuk sekolah, 

ia ditempatkan dalam sebuah lingkungan yang berbeda dengan lingkungan di 

mana ia selama ini berada, yaitu dalam keluarga. Proses pembunuhan individu itu 

terjadi karena struktur tradisional dalam lembaga pendidikan yang ada lebih 

bersifat terprogram, terencana, dan tujuannya telah ditentukan melalui sebuah 

desain besar pendidikan nasional yang kriterianya telah jadi (fix). Lingkungan 

pendidikan yang tercipta dalam lembaga pendidikan bisa menjadi sesuatu yang 

asing atau alienatif bagi perkembangan individu. Dan karena itu, pertumbuhan 

individu bisa terganggu ketika ia tidak mampu bernegosiasi dengan lingkungan 

pendidikan yang asing bagi dirinya.  
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Proses transformasi-diri individu tidak akan terjadi dengan mudah dalam 

sebuah struktur dan sistem pendidikan yang tidak bersahabat bagi pertumbuhan 

dan kebebasan individu. Padahal, tugas utama pendidik adalah memberikan ruang 

bagi kebebasan, bukan malah membatasi, atau malah memperbodoh individu, 

melainkan menumbuhkan, mencerdaskan, dan membantu anak didik untuk 

berubah dan bertumbuh sebagai pribadi (person). Selain itu, lembaga pendidikan 

juga mesti menyediakan ruang bagi pertumbuhan individu agar bertumbuh 

sehingga mampu bernegosiasi dengan pengalaman baru yang ditawarkan oleh 

sekolah. 

Ketiga, terkait dengan gagasan tentang pembelajaran dan pengajaran. 

Pendekatan fenomenologis melihat bahwa ada kaitan antara siswa dengan guru 

dan siswa dengan materi yang dipelajari. Relasi antara guru dan murid, dalam 

proses pembelajaran terarah pada penyingkapan tentang kebenaran keberadaan 

manusia. Belajar tidak lain adalah belajar berpikir. Dan objek pemikiran ini adalah 

keberadaan eksistensial individu, yang hidup dalam ruang dan waktu, dan 

bagaimana ia menegaskan identitasnya terhadap berbagai macam penampakan 

akan hal-hal hal yang terpapar dihadapannya sebagaimana adanya. Tugas lembaga 

pendidikan, termasuk di dalamnya adalah guru, adalah untuk mengajak individu 

untuk menjadi insan pembelajar. Menjadi insan pembelajar pada hakekatnya 

adalah menjadi insan yang berpikir. Yang menjadi objek pemikiran yang tidak lain 

adalah keber-ada-an manusia itu sendiri. Membentuk diri menjadi mahluk 

pembelajar yang berpikir, yang terbuka terhadap perjumpaan dengan keberadaan 

lain di dunia. Melalui metafora jalan, Heidegger mengajak kita untuk memahami 

keber-ada-an kita sebagai sebuah jalan ke depan, jalan pemahaman diri dan dunia 

secara terus menerus, sampai manusia menemukan kebenaran sejati atas hakekat 

keber-ada-annya sebagai manusia. 
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Komunitas Politis: Fakta atau Hipotesa?60 

Sebuah Pendekatan Fenomenologi Politis  

Reza A.A Wattimena61 

 

 

Abstract: 

In this paper, I want to give description and analysis concerning the meaning of the term 

political community. This paper also can be seen as a participation in the perennial debates 

concerning the problem of the order in the philosophy of social sciences. I will use 

phenomenology as a method to approach this problem as it developed by John Drummond 

and Edmund Husserl. The main argument is that the political community is a social fact 

that develop through hypothesis, and a hyphotesis that based always on social fact. In the 

end, I will give my critical remarks on this argument.  

 

Keywords: political community, the social, natural community, voluntary community   

 

Abstrak 

Di dalam tulisan ini, saya akan menjabarkan makna dan proses terbentuknya 

komunitas politis. Tulisan ini juga dapat dianggap sebagai suatu bentuk partisipasi 

di dalam diskusi tentang problematika tatanan, atau problem “yang sosial”. Saya 

menggunakan pendekatan fenomenologi yang dijabarkan oleh John Drummond 

yang mengacu langsung pada teks-teks Edmund Husserl, bapak fenomenologi. 

Argumen utama Drummond adalah, bahwa komunitas politis merupakan fakta 

yang berkembang melalui hipotesa, dan hipotesa yang di dalam perkembangannya 

selalu berpijak pada fakta. Di bagian akhir saya akan mengajukan tanggapan kritis 

terhadap argumen tersebut.  

 

Kata kunci: komunitas politis, yang sosial, komunitas alamiah, komunitas sukarela. 

 

                                                 
60 Ide menulis judul ini saya peroleh, ketika mengikuti kuliah Masyarakat: Fakta atau Hipotesa? Di STF 

Driyarkara, Jakarta, 2006, bersama B. Herry Priyono.  
61 Fakultas Filsafat, UNIKA Widya Mandala Surabaya 
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PENDAHULUAN 

Saya ingin mengajak anda membaca koran Kompas 24 Mei 2011. Bukalah 

tulisan yang berjudul Bangsa Kehilangan Visi Maju. Coba juga buka tulisan yang 

berjudul Godaan Korupsi tidak Mengenal Jender. Dan coba anda buka tulisan yang 

berjudul  Singapura dilibatkan untuk mencari Nunun pada koran Kompas 25 Mei 

2011. Saya ingin anda fokus pada kata-kata berikut ini; “Bangsa”, “Jender”, dan 

“Singapura”.62  

Ketiga kata itu menggambarkan satu hal, yakni kolektivitas (collectivity). Ada 

sesuatu yang berkumpul di dalamnya, dan membentuk satu kesatuan (unity) yang 

memiliki keutuhannya tersendiri, yang berbeda dari bagian-bagian yang 

membentuknya (Singapura jelas berbeda dengan orang-orang Singapura yang 

jumlahnya cukup banyak). Satu kesatuan inilah yang disebut oleh para filsuf ilmu-

ilmu sosial sebagai “Yang Sosial” (The Social). Pertanyaan yang menjadi pergulatan 

mereka selama ini adalah, apakah arti “Yang Sosial” itu? Bagaimana proses 

terbentuknya? Bagaimana proses perubahannya? Inilah pertanyaan yang ada di 

jantung hati filsafat ilmu-ilmu sosial (philosophy of social sciences).  

Bangsa adalah komunitas politik. Jender dan Singapura pun juga dapat 

dikategorikan sebagai suatu komunitas politis. Di dalamnya terdapat sekumpulan 

orang yang memiliki kesamaan, dan tergabung menjadi suatu kelompok; suatu 

kolektivitas tertentu. Giddens menyebutnya sebagai struktur sosial (social structure). 

Roy Bhaskar menyebutnya sebagai ontologi sosial (social ontology). Sementara 

Bourdieu menyebutnya sebagai bentukan dari habitus.63  

Di dalam tulisan ini, saya ingin menjelaskan makna sekaligus proses 

pembentukan komunitas politis (political community) dengan menggunakan 

pendekatan fenomenologi.64 Untuk itu saya akan membagi tulisannya ini ke dalam 

empat bagian. Awalnya saya akan menjabarkan proses terciptanya politik dengan 

mengacu pada pandangan John Drummond dan Edmund Husserl (1). Lalu –masih 

berpijak pada pandangan Drummond dan Husserl- saya akan menjabarkan konsep 

komunitas politis sebagai sesuatu yang alamiah (2). Berikutnya saya akan 

menjabarkan konsep komunitas politis sebagai bentukan sukarela dari manusia (3). 

Tulisan ini akan ditutup dengan kesimpulan serta tanggapan kritis dari saya (4).  

 

                                                 
62 Harian Kompas, Rabu 24 Mei 2011 dan Kamis 25 Mei 211. 
63 Wattimena, Reza A.A., Filsafat dan Sains, Grasindo, Jakarta, 2008.  
64 Di dalam filsafat ilmu-ilmu sosial inilah yang dikenal juga sebagai problematika tatanan. Untuk 
keterangan lebih jauh lihat Stephen P. Turner and Paul A. Roth, Philosophy of the 
Social Sciences, Blackwell, United Kingdom, 2003.  
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FENOMENOLOGI POLITIK  

Fenomenologi (phenomenology) adalah sebuah cara mendekati realitas yang 

pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Edmund Husserl.65 Cita-cita dasarnya 

adalah menjadikan fenomenologi sebagai ilmu tentang kesadaran (science of 

consciousness). Dalam arti ini fenomenologi adalah “sebuah upaya untuk memahami 

kesadaran sebagaimana dialami dari sudut pandang orang pertama.”66 Fenomenologi 

sendiri secara harafiah berarti refleksi atau studi tentang suatu fenomena (phenomena). 

Fenomena adalah segala sesuatu yang tampak bagi manusia. Fenomenologi terkait 

dengan pengalaman subyektif (subjective experience) manusia atas sesuatu. Dalam 

hidup sehari-hari, orang sebenarnya telah melakukan praktek fenomenologi, ketika 

mereka melakukan proses refleksi, yakni proses bertanya pada dirinya sendiri.    

Dengan demikian fenomenologi adalah sebuah cara untuk memahami kesadaran 

yang dialami oleh seseorang atas dunianya melalui sudut pandangnya sendiri. Jelas 

saja pendekatan ini amat berbeda dengan pendekatan ilmu-ilmu biologis ataupun 

positivisme.67 Ilmu-ilmu biologis ingin memahami cara kerja kesadaran melalui unsur 

biologisnya, yakni otak. Dalam arti ini mereka menggunakan sudut pandang orang 

ketiga, yakni sudut pandang pengamat. Kesadaran bukanlah fenomena mental, 

melainkan semata fenomena biologis. Sebaliknya fenomenologi menggunakan 

pendekatan yang berbeda, yakni dengan “melihat pengalaman manusia sebagaimana 

ia mengalaminya, yakni dari sudut pandang orang pertama.”68 

Namun fenomenologi juga tidak mau terjatuh pada deskripsi perasaan semata. 

Yang ingin dicapai fenomenologi adalah pemahaman akan pengalaman konseptual 

(conceptual experience) yang melampaui pengalaman inderawi itu sendiri. “Pengalaman 

inderawi hanyalah titik tolak untuk sampai pada makna yang lebih bersifat 

konseptual, yang lebih dalam dari pengalaman inderawi itu sendiri.”69 Dalam hal ini 

yang ingin dipahami adalah kesadaran (consciousness), bukan dalam arti kesadaran 

biologis maupun perilaku semata, tetapi kesadaran sebagaimana dihayati oleh orang 

yang mengalaminya. Kesadaran orang akan pengalamannya sendiri disebut sebagai 

pengalaman konseptual. Bentuknya bisa beragam mulai dari imajinasi, pikiran, sampai 

hasrat tertentu, ketika orang mengalami sesuatu.  

                                                 
65 Pada bagian ini saya mengikuti Wattimena, Reza A.A., “Berbagai Metode Berfilsafat”, Metodologi 
Penelitian Filsafat, Wattimena, Reza A.A (ed), Kanisius, Yogyakarta, 2011, hal. 188-195. 
66 Ibid, hal. 189. 
67 Lihat kelemahan pendekatan positivisme di dalam memahami manusia dalam Budi Hardiman, F., 
Melampaui Positivisme dan Modernitas, Kanisius, Yogyakarta, 2003. 
68 Wattimena, Reza A.A., “Berbagai…”, hal. 189. 
69 Ibid.  
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Salah satu konsep kunci di dalam fenomenologi adalah makna (meaning). 

Setiap pengalaman manusia selalu memiliki makna. Dikatakan sebaliknya manusia 

selalu memaknai pengalamannya akan dunia. Ini yang membuat kesadarannya 

akan suatu pengalaman unik. Orang bisa melakukan hal yang sama, namun 

memaknainya secara berbeda. Orang bisa mendengarkan pembicaraan yang sama, 

namun memaknainya dengan cara berbeda. Lebih jauh dari itu, “pengalaman bisa 

menjadi bagian dari kesadaran, karena orang memaknainya.”70 Di dalam proses 

memaknai sesuatu, orang bersentuhan dengan dunia sebagai sesuatu yang teratur 

dan dapat dipahami (order and intelligible). Apa yang disebut sebagai “dunia” 

adalah suatu kombinasi antara realitas yang dialami dengan proses orang 

memaknai realitas itu.  

Fenomenologi berada pada status yang berbeda dari ilmu alam maupun ilmu 

sosial. Di dalam tulisan-tulisannya, Husserl menegaskan, bahwa fenomenologi 

tidak mau mempersempit manusia hanya ke dalam perilakunya (human behavior), 

seperti yang terdapat di dalam positivisme.71 Fenomenologi juga tidak mau jatuh 

dalam melakukan generalisasi semata berdasarkan pengamatan atas perilaku 

manusia. “Baginya untuk memahami manusia, fenomenologi hendak melihat apa 

yang dialami oleh manusia dari sudut pandang orang pertama, yakni dari sudut 

pandang orang yang mengalaminya.”72 

Husserl memperkenalkan model baru di dalam memahami manusia. Ketika 

sedang melakukan penelitian tentang manusia, seorang peneliti bukanlah subyek 

yang terpisah dari yang ditelitinya.73 Dengan kata lain peneliti dan yang diteliti 

melebur menjadi satu dalam interaksi yang khas. Dalam proses ini peneliti tidak 

boleh terjebak pada pengalaman partikular, tetapi harus mampu menembus masuk 

ke dalam pengalaman kesadaran (experience of consciousness) orang terkait. Seorang 

peneliti harus mampu memahami makna dari manusia tersebut, dan mencoba 

melihat dunia dari kaca mata kesadarannya.  

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, fenomenologi adalah ilmu tentang esensi 

kesadaran (essence of consciousness), sebagaimana dilihat dari sudut pandang orang 

yang mengalaminya. Namun apakah sesungguhnya arti kesadaran (consciousness)? 

Di dalam tulisan-tulisan Husserl, setidaknya ada dua arti kesadaran. Yang 

                                                 
70 Ibid, hal. 190. 
71 Tentang batas-batas positivisme bisa dilihat di Budi Hardiman, F., Melampaui…, 2003. 
72 Wattimena, Reza A.A., “Berbagai….” hal. 191. 
73 Di dalam filsafat ilmu-ilmu sosial, ini disebut sebagai hermeneutika ganda, di mana terjadi interaksi 
saling mempengaruhi antara san peneliti dengan subyek yang sedang ditelitinya. Pemikir yang 
pertama kali merumuskan konsep ini secara sistematis adalah Anthony Giddens. Lihat 
http://en.wikipedia.org/wiki/Double_hermeneutic diakses pada 21 Maret 2011 pk. 09.20.  
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pertama, kesadaran adalah dasar dari pengalaman (foundation of experience). 

Dikatakan sebaliknya setiap pengalaman manusia adalah ekspresi dari kesadaran 

itu sendiri (expression of consciousness). Segala bentuk pengalaman disadari oleh 

orang secara subyektif.74 Yang kedua, kesadaran manusia selalu merupakan 

kesadaran akan sesuatu. Inilah satu konsep yang disebut Husserl sebagai 

intensionalitas kesadaran (intentionality of consciousness). Intensionalitas merupakan 

karakter dasar pikiran manusia. Pikiran selalu merupakan pikiran akan sesuatu, 

dan tidak pernah merupakan pikiran pada dirinya sendiri.  

Pada kesan pertama fenomenologi terkesan hanya berfokus pada level 

individual. Artinya fenomenologi hanya cocok untuk memahami kesadaran 

perorangan, dan bukan kelompok. Namun di dalam tulisannya, John Drummond 

menunjukkan, bahwa fenomenologi juga bisa digunakan untuk memahami “yang 

politis” (the political) itu sendiri.75 Bahkan ia menggunakan pendekatan ini untuk 

memahami sejarah terjadinya komunitas politis (political community), mulai dari 

komunitas kultural tradisional (cultural community), sampai menjadi komunitas 

politis legal modern (modern legal political community), seperti yang kita kenal 

sekarang ini. Dengan demikian sebagai sebuah pendekatan, fenomenologi cukup 

lentur digunakan, bahkan untuk memahami fenomena politik itu sendiri.  

Politik secara harafiah adalah “aktivitas yang membuat manusia mencipta, 

melestarikan, dan menerapkan aturan-aturan di dalam hidupnya.”76 Maka politik 

jelas merupakan sebuah aktivitas sosial (social activities). Di dalam kata politik, 

secara fenomenologis, dapatlah dikatakan, manusia sekaligus ada dan mencipta 

tata sosial yang melingkupinya. Di dalam tata sosial tersebut, selalu ada konflik 

dan keberagaman (diversity). Juga di dalam tata sosial terebut, selalu ada dorongan 

dari dalam diri setiap orang untuk bekerja sama. Maka dapatlah disimpulkan 

menurut Heywood, politik sebagai sebuah proses bekerja sama untuk melampaui 

konflik, akibat keberagaman pola hidup yang ada di dalamnya.77 Tentu saja seperti 

dicatat oleh Heywood, tidak semua konflik yang ada bisa diselesaikan.      

Secara fenomenologis dapat pula dikatakan, bahwa politik bukan semata 

kenyataan sosial (social reality) itu sendiri, tetapi juga merupakan suatu seni untuk 

                                                 
74 Wattimena, Reza A.A., “Berbagai….” hal. 192. 
75 Lihat salah satu buku yang menjadi acuan utama saya Drummond, John. J., “Political Community”, 
dalam Phenomenology of the Political, Kevin Thompson dan Lester Embree (ed), Kluwer Academic 

Publisher, London, 2000. 
76 Untuk bagian tentang politik, saya mengacu pada 
 http://www.palgrave.com/skills4study/subjectareas/politics/what.asp diakses pada 19 Maret 2011. 
Pk. 07.30. Palgrave adalah penerbit akademik. Situs ini mengacu pada buku Andrew Heywood yang 
diterbitkan oleh penerbit terkait. 
77 Ibid. 
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memimpin, atau memerintah.78 Di dalam kata politik terkandung makna 

manajemen urusan publik (public affairs management). Dan di dalam kata manajemen 

urusan publik sudah selalu terkandung makna tata kelola konflik, akibat 

keberagaman kepentingan ataupun pandangan dunia yang ada. Dalam arti ini 

politik adalah kompromi di level sosial akan berbagai hal yang menyangkut 

kepentingan masyarakat itu sendiri (social compromise). Inilah makna fenomenologis 

dari politik, sebagaimana saya tafsirkan dari pemikiran Heywood. Dalam arti ini 

politik tidaklah dilihat segi normatifnya, seperti dalam etika politik, melainkan segi 

deskriptifnya, yakni sebagai tata kelola sosial yang melibatkan kompromi, guna 

menjaga keberadaan tata sosial itu sendiri (the existence of social order).  

Namun ada pengertian lain tentang politik. Politik tidak hanya soal ruang 

publik (public sphere),79 di mana orang-orang berkumpul, tetapi juga merupakan 

urusan privat (private matters). Politik beroperasi di ruang privat, ketika politik 

dipahami sebagai relasi-relasi kekuasaan yang bergerak di masyarakat, demikian 

tulis Heywood.80 Di dalam sejarah filsafat politik, setidaknya ada dua macam bentuk 

analisis tentang makna politik. Yang pertama adalah teori normatif tentang politik 

(normative theory). Di dalamnya para filsuf merumuskan tentang bagaimana 

seharusnya sebuah politik itu beroperasi di masyarakat.81 Sementara yang kedua 

adalah pendekatan empiris di dalam memahami politik (empirical approach). Di 

dalamnya para filsuf mencoba memahami dinamika institusi dan struktur sosial 

organisasi yang ada di masyarakat.82 Teori strukturasi dan teori perilaku (behavioral 

theory), menurut Heywood, dominan di dalam pendekatan ini.83 

Pada hemat saya fenomenologi dapat membantu kita untuk dapat memahami 

politik pada dirinya sendiri, yakni politik sebagaimana ia menampakkan diri kepada 

kita. Di dalam positivisme klasik, tujuan itu dicapai dengan pertama-tama 

membedakan antara antara fakta dan nilai (facts and values) di dalam politik. Namun 

pandangan ini kemudian ditantang. Bagaimana mungkin orang bisa mencerap fakta 

tanpa nilai yang ia pegang, baik sadar ataupun tidak? Bagaimana mungkin observasi 

                                                 
78 Tentang ontologi dari realitas sosial, anda bisa membaca secara lengkap di Wattimena, Reza A.A., 
Filsafat dan Sains, Grasindo, Jakarta, 2008. 
79 Lihat berbagai uraian yang amat mendalam soal problematik ruang publik dalam Hardiman, F. 
Budi., Ruang Publik, Kanisius, Yogyakarta, 2010.  
80 Heywood, dalam Palgrave.  
81 Pada era sekarang ini, salah satu filsuf politik normatif yang cukup ternama adalah Juergen 
Habermas. Untuk penjelasan lebih jauh mengenai filsafat politik Habermas, anda dapat melihat pada 
Budi Hardiman, F., Demokrasi Deliberatif, Kanisius, Yogyakarta, 2010. 
82 Salah seorang filsuf yang pemikirannya cukup banyak perhatian dalam upayanya memahami 
dinamika institusi modern adalah Pierre Bourdieu. Untuk keterangan lebih jelas tentang pendapat 
Bourdieu, anda dapat melihat Wattimena, Reza A.A., Filsafat dan Sains…2008.  
83 Heywood, dalam Palgrave.  
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dilepaskan dari kerangka berpikir seseorang yang mengandung begitu banyak nilai, 

baik implisit ataupun eksplisit?84 Di dalam hidupnya setiap orang, menurut 

Heywood, selalu menggendong paradigma dalam bentuk teori dan nilai yang ia 

yakini. Inilah yang membuat pada akhirnya pendekatan positivisme tradisional tidak 

lagi memadai, guna memahami realitas sosial.85  

Menurut Heywood salah satu konsep yang paling mendasar di dalam politik 

adalah konsep otoritas (political authority). Dengan kata lain secara fenomenologis, 

setiap bentuk tata politik selalu mengandaikan adanya otoritas di dalamnya, baik 

implisit maupun eksplisit. Dalam arti ini otoritas, menurut Heywood, adalah 

kekuasaan yang sah (legitimate power). Sementara baginya kekuasaan adalah 

“kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain”.86 Kekuasaan hanya 

menjadi sah, ketika berada dalam bentuk otoritas.87 Otoritas adalah sebentuk 

pengakuan, bahwa perintah dari satu pihak itu layak, dan bahkan wajib, untuk 

dipatuhi secara tanpa paksaan ataupun manipulasi dalam bentuk apapun. “Dalam 

arti ini”, demikian tulis Heywood, “otoritas adalah kekuasaan yang diselubungkan 

dengan legitimasi atau keabsahan.”88 

Selain soal otoritas politik juga selalu sudah terkait dengan tata kelola 

(governance). Dan tata kelola tersebut dilakukan oleh suatu institusi yang bernama 

negara, atau pemerintah (government). Namun menurut Heywood walaupun 

pemerintah biasanya menjadi pihak yang mengelola, namun tata kelola itu sendiri 

tetap bisa berlangsung, walaupun suatu saat nanti, pemerintah atau negara tidak 

ada.89 Jadi tata kelola bisa tetap terjadi, walaupun negara absen. Ini terjadi karena 

prinsip utama tata kelola bukanlah kehadiran negara, melainkan jaringan (networks) 

dan hirarki (hierarchies). Kedua hal itu selalu ada, walaupun pemerintah atau negara 

tidak ada. Jaringan bisa terbentuk melalui lahirnya organisasi-organisasi independen 

(independent organizations) di dalam masyarakat yang saling terhubung satu sama 

lain. Di dalam ideologi neoliberalisme, yang amat mengedepankan pasar bebas (free 

trade), peran pemerintah, atau negara, menjadi amat kecil.90     

                                                 
84 Uraian cukup panjang tentang ini bisa dilihat di buku saya Wattimena, Reza A.A., Filsafat dan 
Sains…., 2008. 
85 Heywood, dalam Palgrave. 
86 Ibid. 
87 Dengan nada yang agak negatif dan kritis, Antonio Gramsci, seorang filsuf Marxis abad ke-20, 
merumuskan konsep hegemoni untuk menjelaskan fenomena ini. Hegemoni adalah konsep yang 
menjelskan suatu gejala, di mana  Untuk lebih jelasnya silahkan lihat uraian Femia, Joseph, Gramsci’s 
Political Thought, Clarendon Press, Oxford, 1981.  
88 Heywood, dalam Palgrave. 
89 Ibid.  
90 Konsep fundamentalisme pasar di mana pasar bebas dianggap mampu mengatur politik dan 
ekonomi masyarakat dapat ditemukan di dalam ideologi neoliberalisme. Untuk keterangan lebih 
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Secara fenomenologis dapatlah dikatakan, bahwa pemerintah adalah pihak 

yang memerintah. Dan dalam arti ini, memerintah berarti mengatur pihak lain. 

Maka juga dalam arti ini, memerintah tidak selalu hanya dilakukan oleh negara, 

tetapi juga bisa berupa mekanisme tertentu, seperti mekanisme hukum, di mana 

tatanan dipertahankan. Menurut Hewyood mekanisme ini bisa membantu suatu 

masyarakat membuat keputusan seadil mungkin, tanpa tergantung kebijaksanaan 

pimpinan masyarakat.91 Maka bentuk tata kelola yang dilakukan oleh suatu 

otoritas tertentu dapatlah ditemukan di berbagai tempat, seperti di keluarga, 

sekolah, perusahaan, dan bahkan pertemanan sehari-hari. Kata politik, tata kelola, 

otoritas, dan pengaturan, secara fenomenologis, terkait satu sama lain, tanpa bisa 

dipisahkan begitu saja.  

Sebagaimana dinyatakan oleh Hewyood, ada satu konsep lagi yang selalu 

inheren di dalam politik, yakni kekuasaan (power). Secara fenomenologis sejauh 

saya menafsirkan tulisan-tulisan Heywood, kekuasaan adalah kemampuan untuk 

mencapai hasil yang diinginkan. Maka kekuasaan selalu bersifat aktif, yakni 

kemampuan dari dalam diri seseorang, atau institusi, untuk melakukan sesuatu di 

dunia.92 Pada level individual kekuasaan, secara fenomenologis, adalah 

kemampuan untuk mencipta sesuatu, atau melakukan sesuatu. Pada level sosial 

kekuasaan, secara fenomenologis, adalah relasi.93 Dalam arti ini relasi adalah 

kemampuan untuk mempengaruhi pola pikir maupun perilaku orang lain. Bahkan 

bagi Heywood kekuasaan pada level politik, secara fenomenologis, selalu dapat 

dimengerti sebagai “kekuasaan atas orang lain”(power over other people).94   

Di dalam pemikiran John Drummond, kata fenomenologi dan kata politik 

terkait erat satu sama lain. Ia mencoba untuk memahami lahirnya komunitas politis 

dengan pendekatan fenomenologis. Jadi ia tidak hanya ingin memahami esensi 

politik, tetapi juga memahami mekanisme kelahiran tata politik. Dalam konteks ini 

layaklah kita mengajukan pertanyaan, apa yang melahirkan sebuah komunitas 

politis? Bagaimana mekanisme terbentuknya komunitas politik, jika dipahami 

secara fenomenologis?  

                                                                                                                                          
dalam, anda bisa melihat di Steger, Manfred B. (et.al), Neoliberalism, Oxford University Press, Oxford, 

2010. 
91 Heywood, dalam Palgrave. 
92  Ibid. http://www.palgrave.com/skills4study/subjectareas/politics/political.asp diakses pada 19 

Maret 2011. Pk. 07.40. 
93 Untuk pendalaman teori mengenai kekuasaan, anda dapat melihat di Sasongko, James. W., 
“Manusia, Karya, dan Kuasa”, dalam Membongkar Rahasia Manusia, Wattimena, Reza A.A., (ed), 

Kanisius, Yogyakarta, 2010, hal. 197. 
94 Ibid. http://www.palgrave.com/skills4study/subjectareas/politics/political.asp  
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Inilah pertanyaan yang amat mendasar, yang menjadi dasar dari filsafat 

politik. Lebih dari 80 tahun lalu, Edmund Husserl merumuskan problematik itu 

dengan sangat baik. Baginya ada dua bentuk negara, yakni negara alamiah (natural 

state) dan negara artifisial (artificial state). Dalam arti ini negara adalah komunitas 

politis.  Negara artifisial terbentuk dari tindakan politik yang disengaja (voluntary 

action), yakni pembentukan sebuah persekutuan (union). Sementara negara alamiah 

diwariskan dari generasi sebelumnya, dan biasanya dipimpin oleh satu pemimpin 

tunggal, seperti seorang kaisar, raja, atau bahkan tiran.95  

Namun menurut Drummond kedua argumen tersebut tidaklah bisa 

dipisahkan. Negara adalah suatu paradoks.96 Dalam arti negara tercipta oleh dua 

hal yang berbeda, yakni sekaligus alamiah sekaligus berdasarkan kesepakatan.97 Di 

satu sisi negara dan masyarakat adalah soal keterkaitan seorang dengan sejarah 

nenek moyangnya. Secara fenomenologis dapatlah dikatakan, bahwa kita selalu 

sudah ada di dalam kaitan dengan nenek moyang kita. Inilah yang disebutnya 

sebagai komunitas etnis-familial.98 Juga dapatlah dikatakan bahwa ketika lahir, kita 

sudah selalu ada di dalam konteks kekuasaan tertentu, misalnya kekuasaan 

seorang ayah yang memiliki otoritas atas keluarganya.99  

Namun setiap orang tidak hanya selalu lahir dan ada di dalam konteks 

keluarganya, tetapi juga dalam konteks politis masyarakatnya. Ia bisa saja lahir dan 

hidup di dalam kepemimpinan seorang kaisar, presiden, ataupun seorang jenderal 

perang.100 Disinilah bedanya. Bagi Drummond keluarga dan masyarakat adalah 

dua hal yang berbeda. Keluarga (family) adalah sesuatu yang terbentuk secara 

                                                 
95 Edmund Husserl sebagaimana dikutip oleh Drummond, John. J., “Political Community”, dalam 
Phenomenology of the Political, Kevin Thompson dan Lester Embree (ed), Kluwer Academic Publisher, 

London, 2000. Untuk bagian ini saya mengikuti uraian Drummond. 
96 Paradoks adalah dua hal yang bertentangan, namun membentuk kesatuan makna yang 
mengandung kebenaran. Misalnya manusia itu sekaligus baik dan jahat. Atau negara itu sekaligus 
alamiah dan diciptakan. Lihat pemahaman tentang paradoks manusia dalam Snijders, Adelbert, 
Manusia: Sintesis Paradoksal, Kanisius, Yogyakarta, 2005. 
97 Konsep komunitas politis sebagai produk dari kesepakatan amat kental di dalam filsafat modern, 
terutama para teoritikus kontrak sosial, seperti J.J Rousseau dan Thomas Hobbes. Lihat buku berikut 
The Social Contract from Hobbes to Rawls, David Boucher and Paul Kelly (eds), Routledge, London, 1994, 

hal. 35-50, dan 117-134.  
98 Drummond, “Political Community”, hal. 29.  
99 Di dalam bukunya yang berjudul Being and Time, Heidegger menegaskan, bahwa manusia 

terlempar ke dalam dunia, selalu ada di dalam dunia, dan selalu ada bersama yang lain. Argumen ini 
sebenarnya ingin menegaskan, bahwa manusia sudah selalu ada di dalam komunitas. Penjelasan lebih 
jauh bisa dilihat di Heidegger, Martin, Being and Time, Joan Stambaugh (trans), New York Press, New 

York, 1996.  
100 Di dalam sejarah cukup lama komunitas politis itu adalah sekumpulan orang yang hidup di dalam 
kelompok-kelompok kecil. Mereka tidak dipimpin oleh seorang raja ataupun kaisar, melainkan oleh 
seorang panglima perang yang dianggap bijaksana.  
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alamiah. Pola yang ada di dalamnya adalah pola cinta yang sifatnya spontan. 

Sementara masyarakat dengan tata politiknya adalah sesuatu yang diciptakan. Pola 

hubungan di dalamnya lebih berpijak pada nilai-nilai sosial, seperti keadilan, dan 

bukan pada nilai-nilai personal, seperti cinta spontan. Namun tepatkah pandangan 

tersebut? Benarkah komunitas politis –termasuk di dalamnya masyarakat dan 

negara- adalah sebagian bersifat alamiah, dan sebagian lainnya tidak? 

Yang cukup ingin ditegaskan Drummond adalah, bahwa negara maupun 

masyarakat adalah suatu komunitas politis. Dan komunitas politis –pada 

hakekatnya- tidak pernah melulu hadir sebagai bentukan alamiah semata, ataupun 

hasil kesepakatan semata, melainkan kombinasi antara keduanya. Maka 

menurutnya analisis tentang negara dan masyarakat haruslah selalu terkait dengan 

analisis mengenai hakekat dari komunitas.101 Untuk menjelaskan ini ada dua hal 

yang kiranya mesti ditegaskan. Yang pertama, manusia –sebagai mahluk 

pembentuk polis- adalah mahluk yang otonom. Ia mampu dengan sadar 

mengaktualisasikan dirinya untuk menciptakan pribadi yang otentik.102 Yang 

kedua, dengan pemahaman semacam itu, maka penciptaan komunitas yang otentik 

juga dimungkinkan.103 Dalam arti ini komunitas otentik adalah komunitas yang 

terdiri dari orang-orang otentik, dan bisa terus mempertanyakan serta 

memperbarui dirinya di dalam menanggapi perubahan.  

Namun kita perlu mengambil jarak, dan mengajukan pertanyaan kritis berikut, 

apakah penjelasan ini sungguh menggambarkan apa yang terjadi, atau apa yang 

seharusnya terjadi? Inilah pertanyaan kritis yang diajukan oleh Drummond. Untuk 

menjawab ini ia mencoba meneliti tulisan-tulisan Husserl, serta latar belakang 

historis dari tulisan-tulisan tersebut.104 Husserl hidup dan berkarya pada masa 

perang dunia pertama, dan situasi krisis yang diakibatkannya. Bahkan ketika Nazi 

berkuasa, ia mengalami diskriminasi, karena ia adalah orang Yahudi. Namun itu 

tidak membuatnya menyerah.105 Ia tetap berkarya dan dengan itu membuktikan 

otentisitasnya sebagai manusia. Memang Husserl sendiri amat berfokus pada 

                                                 
101 Diskusi cukup dalam mengenai hal ini ada di dalam Wattimena, Reza A.A, Filsafat dan Sains…, hal. 

262-276. 
102 Drummond, “Political …”, hal. 30.  
103 Komunitas otentik terdiri dari pribadi-pribadi yang otentik. Untuk keterangan lebih jauh dapat 
dilihat di Golomb, Jacob, In Search of Authenticity, Routledge, London, 1995. 
104 Drummond, “Political …”, hal. 30.  
105 Di dalam salah satu wawancaranya, Husserl mengatakan, betapa ia kecewa akan akan diskriminasi 
yang ia alami. Bahkan ia tidak boleh masuk ke dalam perpustakaan universitas tempat ia puluhan 
tahun bekerja. Pada era pra perang dunia kedua, setelah Nazi berkuasa di Jerman, berbagai 
penemuan orang-orang Yahudi diabaikan. Bahkan begitu banyak orang Yahudi dipecat dari 
pekerjaannya, hanya karena mereka adalah orang Yahudi. Untuk keterangan lebih jauh bisa dilihat di 
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/holo.html diakses pada Jumat 11 Maret 2011 pk. 15.12. 
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kajian abstrak soal proses berpikir manusia. Namun ia tetap berpegang teguh pada 

argumen, bahwa komunitas politik adalah kombinasi antara fakta (alamiah) dan 

hipotesa (kesepakatan politik). 

 

KOMUNITAS ALAMIAH 

Menurut Drummond salah satu konsep dasar yang digunakan Husserl di 

dalam pemikiran politiknya adalah konsep generativitas (generativity). Konsep ini 

menurut Drummond dipakai oleh Husserl untuk menegaskan aspek alamiah dari 

komunitas politis. Artinya komunitas politis bukanlah ciptaan manusia murni, 

melainkan hasil dari gerak alam itu sendiri. Secara singkat konsep generativitas 

dapatlah diartikan sebagai proses menciptakan sesuatu melalui proses yang amat 

lama dan bertahap, bahkan memakan waktu bertahun-tahun. Proses ini 

menciptakan apa yang disebut Giddens sebagai struktur sosial.106 Orang-orang 

yang hidup di dalam struktur tersebut akan menerimanya dengan pasif, karena itu 

merupakan latar belakang yang memberikan arti bagi identitas mereka.  

Setiap orang lahir di dalam komunitas, dan setiap komunitas terbentuk melalui 

proses generativitas ini. Setiap orang lahir selalu dalam keluarga, dan keluarga juga 

terbentuk melalui proses-proses yang memiliki pola yang sama, yakni kelahiran, 

masa dewasa, menikah, berkembang biak, menua, sakit, dan meninggal.107 Namun 

seperti ditegaskan oleh Drummond, hakekat dari keluarga tidak semata-mata 

biologis, melainkan selalu sudah tertanam di dalam konteks yang lebih luas, yakni 

komunitas, seperti klan, masyarakat, etnis, dan komunitas kultural lainnya.108 

Komunitas ini pun –seperti sudah ditegaskan sebelumnya- terbentuk melalui 

proses generativitas. Dalam hal ini peran bahasa semakin jelas, terutama di dalam 

proses generativitas. “Komunitas kultural”, demikian tulis Drummond, “sekaligus 

adalah komunitas generatif alamiah. Proses generativitas ini dimungkinkan oleh 

bahasa.”109  

Sebenarnya amat menarik melihat keterkaitan antara keberadaan komunitas 

dan bahasa. Dalam hal ini menurut Drummond, setidaknya ada tiga peran bahasa. 

Yang pertama, bagi Drummond, bahasa memungkinkan terjadinya transfer 

pengetahuan kepada anggota komunitas yang baru. Dalam arti ini pengetahuan 

                                                 
106 Struktur ada di kepala manusia sebagai pelaku. Lihat Loyal, Steven, The Sociology of  
Anthony Giddens, Pluto Press, London, 2003, hal. 71-92. 
107 Drummond, John, “Political…”, hal. 31. 
108 Diskusi yang cukup mendalam tentang kultur dapat dilihat Wattimena, Reza A.A., “Menebar 
Garam di Atas Pelangi”, Menebar Garam di atas Pelangi, Hipolitus K. Kewuel, et.al (eds) STKIP Widya 

Yuwana Press, Madiun, 2010, hal. 93-116. 
109 Drummond, John, “Political…”, hal. 31. 
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tersebut melingkupi kepercayaan-kepercayaan tradisional, kebiasaan, aturan-

aturan kultural, dan makna yang sebelumnya sudah ada di  masyarakat. Yang 

kedua, para anggota komunitas baru juga memahami dan menghidupi 

pengetahuan-pengetahuan kultural tersebut dengan menggunakan bahasa. Mereka 

menerima, memahami, dan menerapkannya dengan menggunakan bahasa sebagai 

medium komunikasi, dan berpikir.  

Yang ketiga menurut Drummond, bahasa dapat digunakan untuk memberi 

makna pada pengalaman bersama sebagai komunitas. Setiap interaksi antar 

manusia selalu dijembatani oleh bahasa. Dalam arti ini dapatlah dikatakan, bahwa 

bahasa merupakan elemen yang menciptakan kehidupan bersama. Dengan bahasa 

orang bisa membagikan pengalaman subyektifnya, dan berpartisipasi di dalam 

pembentukan identitas masyarakatnya. “Individu yang merupakan anggota 

masyarakat”, demikian tulis Drummond, “berpartisipasi di dalam historisitas 

komunal yang tunggal yang dimungkinkan oleh penggunaan bahasa.”110  

Persepsi kita akan obyek selalu adalah dalam konteks horison kultural ini. Di 

dalam horison kultural ini terkandung pendapat-pendapat umum, kepercayaan-

kepercayaan masyarakat, serta tradisi tempat kita lahir dan bertumbuh. 

Persentuhan kita dengan dunia diperantarai oleh horison kultural ini. Secara 

fenomenologis dapatlah dikatakan, bahwa aku sebagai pribadi selalu sudah ada di 

dalam dunia yang dipenuhi dengan horison kultural masyarakatku. Dan bahwa 

harapanku akan masa depan juga tertanam di dalam struktur bahasa maupun 

kepercayaan masyarakatku.111 Jika aku adalah ikan, maka masyarakatku adalah air 

yang mengelilingiku, dan menentukan cara pandangku terhadap segala sesuatu.112 

Inilah yang disebut sebagai “rumah”.  

Drummond menyatakan dengan tegas, bahwa masyarakat dan negara adalah 

sesuatu yang bersifat alamiah, selama keduanya lahir dari komunitas generatif 

yang bersifat turun temurun. Inilah yang disebut sebagai komunitas kultural 

(cultural community). Pertanyaan kritisnya adalah bagaimana komunitas yang amat 

ilmiah ini nantinya bisa berubah menjadi komunitas politis?113 Drummond 

                                                 
110 Ibid, hal. 32. 
111 Heidegger menyatakan bahwa manusia adalah mahluk yang sudah ada di dunia. Ia hidup selalu 
bersama yang lain. Untuk pemaparan lebih jauh, lihat Wattimena, Reza A.A., “Berbagai Metode 
Berfilsafat”, dalam Buku Ajar: Metodologi Penelitian Filsafat, Kanisius, Yogyakarta, 2011, hal. 127-239. 
112 Drummond, John, “Political…”, hal. 32. 
113 Di dalam bukunya Juergen Habermas berpendapat, bahwa ikatan di dalam masyarakat modern 
bukanlah lagi ikatan identitas primordial, melainkan ikatan legal-politis. Dalam arti ini komunitas 
kultural bukan lagi merupakan komunitas tradisional, melainkan komunitas politis. Untuk lebih 
jelasnya bisa dilihat di Habermas, Juergen, The Inclusion of the Other, MIT Press, Cambridge, 1999. 
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mengajukan argumen berikut. Pada situasi normal masyarakat terasa seperti 

rumah yang tidak lagi dipertanyakan. Semua berjalan biasa-biasa saja. Hal itu terus 

berlangsung, sampai orang mulai menyadari keberadaan masyarakat ataupun 

komunitas kultural lainnya. Masyarakat lain ini disebut Drummond sebagai 

“alien”, yang berarti “yang lain”. Masyarakat yang lain ini memiliki tradisi kultural 

maupun norma-norma yang amat berbeda dengan masyarakat kita.114 Kehadiran 

yang lain ini bisa menjadi ancaman. Ketika itu terjadi maka masyarakat kultural 

setempat akan mengonsentrasikan dirinya, dan memutuskan untuk menjadi satu 

komunitas. Pada momen inilah menurut Drummond tercipta komunitas politis.115 

Dalam arti ini komunitas politis adalah kumpulan orang yang tinggal di dalam 

daerah yang sama, yang memutuskan diri untuk menyatu, guna mempertahankan 

tradisi dan kebiasaan masyarakat yang sudah dari ancaman kelompok lain, atau 

alien. Ini jugalah yang disebut Husserl sebagai “Kita yang bersifat nasional” 

(national we).116  

Dalam arti ini seperti ditegaskan oleh Drummond, komunitas politis, 

walaupun tetap berakar pada komunitas kultural yang bersifat tradisional, 

bergerak melampaui definisi itu. Artinya komunitas politik tidak mengandaikan 

adanya kesamaan ras, agama, ataupun kesamaan bahasa tertentu. Bahkan pada 

kasus-kasus tertentu, komunitas politis lahir dari kumpulan imigran ataupun 

pengungsi, akibat perang, bencana alam, ataupun katastrofi lainnya di tempat lain. 

Dari tempat yang berbeda-beda, mereka berkumpul, dan memutuskan untuk 

menciptakan komunitas politis yang berpijak pada keberagaman (diversity).  

Hal ini paling jelas dalam kasus Amerika Serikat yang memang terbentuk dari 

kumpulan imigran dari seluruh dunia.117 Dalam hal ini Indonesia kiranya memiliki 

kasus yang sama. Negara kita terbentuk bukan karena karena kesamaan bahasa, 

etnis, ras, ataupun agama, tetapi karena kesamaan nasib sebagai bangsa terjajah. 

Beragam kelompok yang terjajah tersebut bergerak bersama untuk menciptakan 

komunitas politis.118  

                                                                                                                                          
Tafsiran saya bisa dilihat di Wattimena, Reza A.A., Melampaui Negara Hukum Klasik, Kanisius, 

Yogyakarta, 2007. 
114 Drummond, John, “Political…”, hal. 32. 
115 Pendapat ini searah dengan argumentasi tua dari Herakleitos, bahwa perang adalah bapak dari 
segalanya. Untuk lebih lengkap silahkan dilihat di Osborne, Catherine, Presocratic Philosophy, Oxford 

University Press, Oxford, 2004.  
116 Seperti dikutip oleh Drummond, John, “Political…”, hal. 33. 
117 Untuk sejarah perkembangan Amerika Serikat, mulai dari era imigrasi sampai sekarang, dapat 
dilihat di Leonard Dinnerstein and David M. Reimers, Ethnic Americans: A History of Immigration, 

Columbia University Press, New York, 1999. 
118 Untuk sejarah Indonesia anda dapat membaca uraian yang amat menarik dari Drakeley, Steven, 
The History of Indonesia, Greenwood Press, London, 2005. 
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Dengan demikian perlu ditegaskan, bahwa komunitas politis memang bisa 

lahir dari komunitas kultural tradisional, namun itu tidaklah mutlak. Komunitas 

politis tidak lahir, karena kesamaan tradisi linguistik ataupun ras semata, 

melainkan karena apa yang disebut Drummond sebagai “determinasi internal” 

yang bersifat sukarela.119 Dengan determinasi internal ini, menurutnya, komunitas 

tradisional melampaui batas-batasnya sendiri, dan menciptakan pola komunitas 

yang baru yang bersifat lebih universal. “Orang-orang tradisional”, demikian 

tulisnya, “(berubah-reza) menjadi komunitas politik yang bersifat heterogen 

dengan pola otoritas yang tidak lagi dapat disempitkan melulu pada relasi 

keluarga ataupun nenek moyang.”120 

 

KOMUNITAS POLITIS SEBAGAI KOMUNITAS SUKARELA 

Berbeda dengan komunitas alamiah, proses terbentuknya komunitas politis 

muncul dari kehendak pribadi individu. Bentuk komunitas semacam ini pun amat 

spesifik, seperti perkumpulan profesional, hobis, bisnis, dan sebagainya. Orang 

tidak lahir secara alamiah ke dalamnya, melainkan memilih untuk 

menggabungkan diri, seturut dengan kehendak pribadinya. Dengan memutuskan 

untuk menggabungkan diri ke dalam suatu komunitas tertentu, orang memilih 

untuk masuk ke dalam suatu tradisi tertentu, di mana ia harus mengadopsi 

kebiasaan yang ada. Tidak hanya itu dengan memutuskan untuk menggabungkan 

diri dengan suatu kelompok, orang juga diminta untuk melanjutkan tradisi 

kelompok itu ke generasi berikutnya.121  

Drummond juga berpendapat bahwa komunitas yang sejati justru dibentuk 

secara sukarela. Dalam arti ini komunitas terdiri dari individu-individu yang 

secara sukarela mengikatkan dirinya. Namun Drummond juga menegaskan, bahwa 

komunitas sukarela tersebut, secara fenomenologis, sifatnya terbuka. Artinya orang 

bisa datang dan pergi sekehendak hatinya. Untuk menjelaskan lebih jauh tentang 

ini, Drummond secara fenomenologis mencoba mendefinisikan komunitas politis 

dalam dua hal, yakni sebagai interpenetrasi berbagai kehendak menjadi kehendak 

umum, dan sebagai komunitas moral. Saya akan menjabarkan penjelasan 

Drummond ini satu per satu.  

                                                 
119 Drummond, John, “Political…”, hal. 33. “What is required, then, is an account of the "internal 
determination" of the political community, of its voluntary aspects which transform it from a natural, 
homogenous, and traditional people into a potentially heterogenous political community with defined patterns of 
authority no longer reducible to familial or ancestral patterns of authority.” 
120 Ibid. 
121 Ibid. 
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Yang pertama, menurut Drummond, komunitas, pada hakekatnya, tidak bisa 

dilepaskan dari orang-orang yang membentuknya. Komunitas secara 

fenomenologis adalah kumpulan individu-individu, namun keberadaannya lebih 

dari sekedar kumpulan individu. Dalam arti ini komunitas memiliki makna dan 

hakekatnya sendiri, yang lebih dari sekedar individu-individu yang 

membentuknya. Di dalam komunitas politis yang bersifat sukarela, nuansa aktif 

dan kreatif di dalam mencipta jauh lebih terlihat. Namun nuansa aktif tersebut 

membutuhkan fondasi, dan fondasi itu adalah komunitas kultural alamiah yang 

telah ada sebelumnya. Nuansa aktif itu terbentuk dan berkembang melalui 

tindakan sosial (social action) orang-orang yang hidup di dalam komunitas itu. 

Contoh tindakan sosial itu, menurut Drummond, adalah menulis, membaca koran, 

membuat acara bersama, dan sebagainya. Maka komunitas politis juga terbentuk 

melalui jaringan komunitas yang sifatnya timbal balik. Jaringan inilah yang disebut 

sebagai kerja sama yang nantinya akan memberikan sumbangan tertentu bagi 

perkembangan komunitas itu sendiri.122  

Drummond lebih jauh menegaskan, bahwa tindakan sosial manusia memiliki 

beragam tingkatan. Pada level terendah ada tindakan yang dilakukan sekumpulan 

orang. Mereka terarah pada satu obyek tindakan yang sama, namun cukup sampai 

disitu. Artinya mereka memang memiliki horison yang sama, namun kedekatannya 

amatlah lemah. Bagi Drummond ini lebih seperti “sedikit lebih tinggi pengalaman-

pengalaman terpisah yang bersifat kebetulan.”123 Misalnya seperti beberapa orang 

menonton konser musik yang sama, namun tanpa berkomunikasi satu sama lain.  

Tindakan sosial yang kedua, menurut Drummond, adalah tindakan yang 

melihat komunikasi dan aktivitas bersama. Misalnya tetangga yang duduk 

bersama untuk membicarakan cuaca, harga telur, atau hanya bercanda satu sama 

lain. Di dalam tindakan sosial semacam ini, menurut Drummond, terjadi interaksi 

yang sifatnya timbal balik (mutual). Antara pembicara terjadi pula proses saling 

memberi dan menerima. Semua ini merupakan tanggapan sekaligus pemicu atas 

proses pembicaraan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.  

Tindakan sosial yang ketiga, bagi Drummond, adalah suatu tindakan yang 

dilakukan seseorang untuk berkomunikasi sekaligus memahami makna dari 

tindakan orang lainya. Pemahaman makna ini nanti bermuara pada terciptanya 

tindakan yang dilakukan berdasarkan pemahaman (understanding) tersebut. 

Pemahaman tidak lagi tertanam di dalam pikiran, tetapi berubah menjadi tindakan 

nyata. Inilah yang bagi Drummond disebut sebagai bentuk tindakan sosial yang 

                                                 
122 Ibid, hal. 34. 
123 Ibid.  
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asli, di mana horison dari dua pihak melebur, dan berubah menjadi pemahaman.124 

Jika tindakan sosial dalam bentuk ketiga ini sudah tercapai, maka akan tercipta 

komunitas yang sejati, di mana setiap warga merasa dirinya sebagai sahabat 

sekaligus saudara satu sama lain. Mereka saling memahami satu sama lain.125 

Secara fenomenologis dapatlah ditekankan, bahwa setelah mencapai levelnya 

yang tertinggi, di mana komunikasi di dalam komunitas menciptakan pemahaman 

yang hampir menyeluruh, maka komunitas itu menjadi mandiri. Komunitas 

menjadi suatu sistem yang otonom, dan memiliki polanya sendiri.126 Individu di 

dalamnya sekaligus memiliki otonomi pada dirinya sendiri, dan sekaligus menjadi 

bagian integral dari komunitas keseluruhan.127 Komunitas memiliki ontologinya 

sendiri, dan tidak bisa dipahami hanya sebagai kumpulan individu belaka. 

Misalnya di dalam dunia penelitian filsafat politik.  

Ada sepuluh orang yang melakukan penelitian di bidang filsafat politik. 

Mereka mengambil tema yang berbeda. Beberapa bekerja sama karena tema 

penelitiannya saling terkait. Sementara lainnya bekerja sendiri sesuai dengan minat 

penelitiannya. Setelah selesai mereka satu sama lain saling mengomentari dan 

menanggapi hasil penelitian yang ada secara kritis. Mereka juga menyadari bahwa 

hasi penelitian mereka saling bergantung satu sama lain. Artinya mereka saling 

berhutang satu sama lain di dalam mengembangkan penelitian filsafat politik yang 

ada. Maka tidak ada penelitian yang sepenuhnya berdiri sendiri. Filsafat politik 

sebagai bidang penelitian lahir melalui jaringan lintas peneliti yang saling 

mengembangkan satu sama lain. Inilah yang disebut sebagai Filsafat Politik, yang 

tidak bisa disempitkan melulu pada satu filsuf semata, sehebat apapun dia.  

Rousseau pernah menegaskan bahwa dasar bagi kekuasaan politis adalah 

kehendak umum (general will), yakni kehendak seluruh pihak yang nantinya akan 

hidup di bawah suatu otoritas kekuasaan politis tertentu. Secara fenomenologis juga 

dapat dikatakan, bahwa esensi dari sebuah komunitas politis adalah kehendak 

umum. Komunitas itu ada terus berkembang, karena berjalan sesuai dengan 

kehendak umum warganya. Dalam arti ini kehendak umum adalah “aktivitas yang 

                                                 
124 Ibid, hal. 35. 
125 Pada hemat saya komunitas semacam ini amat sulit tercipta di kota-kota besar dunia. Jumlah 
penduduk yang amat besar, ditambah dengan luas ruang yang terus bertambah, membuat 
komunikasi yang berkualitas menjadi amat sulit terwujud.  
126 Roy Bhaskar menyebutnya sebagai ontologi sosial. Sebagai teks pengantar anda bisa lihat Collier, 
A., Critical Realism: An Introduction to Roy Bhaskar's Philosophy, Verso, London, 1994.  
127 Rousseau menulis hal ini dengan sangat baik: orang sekaligus hidup bersama dan hanya tunduk 
pada dirinya sendiri. Lihat Wattimena, Reza, Melampaui Negara Hukum Klasik, Kanisius, Yogyakarta, 

2007. 
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saling mempengaruhi dari warganya.”128 Komunitas yang didasarkan pada 

kehendak umum adalah komunitas sosial yang sempurna. Orang-orang di dalamnya 

memiliki kebebasan individual, tetapi sekaligus sadar akan tanggung jawab mereka 

sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar. Komunitas semacam ini tidak 

terbentuk secara alamiah, melainkan dari dorongan sukarela para warga masyarakat.  

Komunitas sukarela ini juga sudah selalu merupakan komunitas moral. Dapat 

dikatakan bahwa secara fenomenologis, masyarakat, sebagai komunitas politis 

sukarela, selalu sudah mengambil bentuk moralitas tertentu sebagai prinsip 

dasarnya.129 Tidak hanya itu suatu komunitas sosial bisa bertahan, karena adanya 

moralitas yang tertanam di dalam setiap aktivitas sosialnya, dan semua ajaran 

maupun ritual tersebut diwariskan ke generasi berikutnya. Pertanyaan yang cukup 

penting disini adalah, kapankah komunitas moral tersebut tercipta? Menurut 

Drummond komunitas moral bisa tercipta, “ketika ada satu orang yang mengambil 

makan baik dan buruk dari orang lain sebagai makan baik dan buruk bagi dirinya 

sendiri.”130 

Maka sekali dapatlah ditegaskan, bahwa komunitas politis yang bersifat 

sukarela selalu mengambil bentuk komunitas moral (moral community). Dan dalam 

arti ini, juga perlu ditegaskan, bahwa moralitas disini adalah hasil dari pikiran 

manusia yang kemudian diterjemahkan ke level politis. Di dalamnya terkandung 

segala sesuatu yang dianggap bernilai di suatu masyarakat, dan mengarahkan 

masyarakat tersebut pada satu titik yang mereka harapkan. Pada titik ini 

Drummond mengajukan satu argumen yang, menurut saya, cukup menarik untuk 

dipikirkan lebih jauh. Baginya ada dua keutamaan politis yang bersifat universal, 

yang berarti berlaku dimanapun, kapanpun, dan untuk siapapun. Dua keutamaan 

itu adalah compassion dan keadilan.  

Compassion adalah suatu bentuk emosi untuk merasakan, memahami, dan 

meringankan penderitaan orang lain.131 Sementara keadilan adalah keutamaan yang 

menjadi dasar dari semua kebijakan yang terkait dengan kehidupan bersama.132 

“Tindak timbal balik berdasarkan keadilan”, demikian tulis Drummond, “dengan 

berpijak pada sikap melihat kebaikan di dalam diri orang lain.. tidak hanya berguna 

                                                 
128 Drummond, “Political Community”, hal. 36.  
129 Cukuplah dikatakan bahwa moralitas adalah segala sesuatu yang terkait dengan baik dan buruk. 
Sementara etika adalah ilmu yang menganalisis moralitas. Untuk lebih lanjut anda bisa lihat di 
Magnis-Suseno, Franz, Etika Dasar, Kanisius, Yogyakarta, 1994. 
130 Drummond, “Political Community”, hal. 37. 
131 Lihat makna compassion dalam http://rumahfilsafat.com/2011/05/02/filsafat-bisnis/ 
132 Pada hemat saya keadilan adalah keutamaan yang memperlakukan yang sama secara sama, dan 
yang berbeda secara berbeda. Drummond tidak secara tegas menyatakan ini. Namun saya bisa 
menafsirkan dari tulisan-tulisannya.  
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untuk orang-orang individual semata, tetapi juga untuk komunitas secara 

keseluruhan.”133 Dapat juga dikatakan tidak ada komunitas tanpa adanya sikap 

compassion dari setiap anggota komunitas tersebut, ataupun keadilan yang terwujud 

di dalam kebijakan-kebijakan komunitas tersebut. Inilah esensi dari komunitas politis 

yang terbentuk secara sukarela.  

 

KESIMPULAN DAN TANGGAPAN KRITIS 

Kita kembali pada pertanyaan yang juga adalah judul dari tulisan ini; komunitas 

politis, fakta atau hipotesa? Jawaban yang diajukan Drummond cukup lugas, bahwa 

komunitas politis adalah fakta yang berkembang dalam hipotesa, sekaligus hipotesa yang 

berkembang dengan berpijak pada fakta. Dalam arti ini fakta adalah apa yang terjadi di 

dalam dunia. Sementara hipotesa adalah kemungkinan-kemungkinan yang masih 

belum terwujud, namun bisa terus diperjuangkan untuk menjadi kenyataan.  

Komunitas politis adalah sebuah fakta sosial yang bisa terus berubah dan 

berkembang, sesuai dengan keinginan orang-orang yang ada di dalamnya. Maka 

komunitas politis bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan amat dinamis. Komunitas 

politis bukan cuma fakta mati, melainkan jaringan yang terus berubah, sesuai 

dengan hipotesa anggotanya. Namun sebaliknya juga perlu ditegaskan, bahwa 

hipotesa tidak bisa lahir dari kekosongan, melainkan juga dari apa yang telah ada, 

dan itulah fakta sosial. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa komunitas politis 

adalah kombinasi dialektis antara fakta dan hipotesa; antara bentuk alamiah dan 

sikap sukarela.  

Lepas dari kekuatan penjelasan dan upayanya untuk membuat terobosan, 

argumen Drummond masih memiliki beberapa kelemahan. Saya setidaknya 

memiliki tiga catatan. Yang pertama, argumen Drummond, yang sebenarnya banyak 

terinspirasi dari Husserl, bahwa komunitas politis merupakan kombinasi antara 

fakta alamiah dan sikap sukarela, sebenarnya tidak berbicara banyak. Ia 

mengambil posisi di tengah, dan berusaha seimbang. Sementara kita tahu betul, 

bahwa kombinasi mengandaikan keseimbangan, dan realitas kehidupan manusia, 

secara deskriptif, tidak pernah berada pada level seimbang. Maka menyatakan 

bahwa komunitas politis merupakan kombinasi dialektis antara fakta alamiah dan 

sikap sukarela sebenarnya tidak hanya tidak berbicara banyak, tetapi juga klise.  

Yang kedua, jika diperhatikan secara khusus, maka sebenarnya Drummond juga 

masih jatuh ke dalam salah satu kutub perdebatan yang telah ada. Perlu dijelaskan 

bahwa perdebatan tentang makna dan proses terbentuknya “yang sosial” selalu 

                                                 
133 Drummond, “Political Community”, hal. 38. 
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jatuh pada setidaknya salah satu dari dua kecenderungan. Yang pertama adalah 

kecenderungan untuk jatuh pada individualisme yang amat menekankan peran 

subyek sebagai anggota masyarakat yang mampu mengubah realitas (hipotesa 

lebih kuat). Sementara yang kedua adalah jatuh pada kecenderungan menekankan 

peran fakta alamiah, sehingga subyek, yang adalah anggota masyarakat, dianggap 

tidak relevan, atau tidak cukup kuat untuk melakukan perubahan (fakta alamiah 

lebih kuat). 

Pertanyaan kritisnya adalah apakah Drummond masih jatuh pada salah satu 

kutub? Saya merasa ia masih jatuh ke dalam satu kutub, yakni kutub individualisme. 

Di dalam tulisan-tulisannya terlihat jelas, betapa ia amat menekankan pentingnya 

sikap sukarela di dalam proses perkembangan dan perubahan masyarakat. Terlihat 

juga betapa ia amat menekankan pentingnya peran keutamaan individual yang 

terkait langsung dengan kehidupan bersama. Dalam arti ini menurut saya, dapat 

dengan lugas dikatakan, bahwa Drummond jatuh ke dalam kutub individualisme, 

dan ini membuat seluruh argumennya berat sebelah.  

Yang ketiga, dengan argumennya, Drummond seolah menutup perdebatan lebih 

jauh, dan tidak lagi menyisakan misteri untuk digali. Dengan mengatakan bahwa 

komunitas politis adalah fakta sekaligus hipotesa (lihat penjelasan sebelumnya), ia 

tidak membuka peluang untuk diskusi. Pada hemat saya jauh lebih baik, andaikata 

Drummond mengambil salah satu posisi, dan memberikan argumen yang baru 

atasnya. Dengan cara itu ia bisa membuka perdebatan lebih jauh tentang 

problematika tatatan “yang sosial” ini. Namun sekali lagi sumbangan teoritis 

Drummond, lepas dari segala kekurangannya, tetap perlu diperhatikan.  
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RESENSI BUKU 1 

Aloysius Widyawan134 

 

Judul Buku : Membongkar Rahasia Manusia, Telaah Lintas Peradaban (Filsafat 

Timur dan Filsafat Barat) 

Editor : Reza A. A. Wattimena 

Terbitan : Kanisius, Yogyakarta 2010 

Tebal : 216 halaman 

 

Refleksi tentang manusia menjadi salah satu tema pokok dalam dunia filsafat. 

Perbincangan itu menjadi jauh lebih kaya ketika kita berusaha mendialogkan 

pemikiran Filsafat Barat dan Filsafat Timur. Dialog semacam itu menjadi penuh 

makna ketika semakin memajukan manusia dan kemanusiaan itu sendiri. 

Buku “Membongkar Rahasia Manusia” adalah kumpulan pemikiran para 

mahasiswa dan dosen Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala 

Surabaya tentang berbagai ragam pemikiran para filsuf tentang manusia. Rahasia 

manusia yang mana yang ingin dibongkar? Setidaknya, kita bisa menemukan tiga 

“rahasia manusia” yang ingin “dibongkar”, yakni tentang kodrat manusia, 

otentisitas manusia dan jalan-jalan menuju kepenuhan manusia. 

Ketika membahas kodrat manusia, para kontributor menggunakan refleksi 

Aristotelian bahwa manusia adalah kesatuan korelatif antara jiwa dan raga. Hanya 

saja, ketika merefleksikan lebih dalam hakikat baik jiwa maupun raga, para penulis 

muda ini menampilkan pemikiran-pemikiran dari beberapa filsuf Timur dan Barat. 

Khasanah filsafat Islam tersaji dalam tulisan “Memahami Manusia dalam Terang 

Filsafat Islam Ibn Rusyd”. Dari tulisan itu, terungkap bahwa Ibn Rusyd 

menambahkan unsur “nyawa” (al-ruh) dalam aspek spiritual manusia sebagai 

bagian dalam kesatuan itu yang sepenuhnya milik Allah dan berkaitan 

denganNya. Sementara itu, jiwa dimengerti sebagai segala yang berkaitan dengan 

kegiatan berpikir. Wujud paling nyata dari jiwa adalah akal manusia. Akal inilah 

yang memungkinkan manusia menjadi individu yang khas. Maka, Ibnu Rusyd 

secara gamblang menunjukkan superioritas jiwa atas raga. Superioritas ini pun 
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diamini melalui askese yang direfleksi oleh Buddha, Kartini dan berbagai tradisi 

religius sebagai upaya membersihkan jiwa dari segala cacat dan kekurangan. 

Sebagai pembanding, tulisan “Tato dan Autentitas Diri Manusia” menarik untuk 

disimak. Di sana, tindakan menato tubuh dengan beragam motivasi justru 

menyiratkan otentisitas manusia dalam wujud kesadaran dan kebebasan jiwa. 

Pembahasan tentang kodrat manusia juga menyoroti tentang manusia sebagai 

satu-satunya makhluk yang sadar akan tujuan hidupnya. Dalam tulisan “Konsep 

Manusia menurut Nietzsche dan Mencius”, diungkap bahwa meskipun melihat 

manusia pada hakikatnya tak lebih dari binatang, Nietzsche tetap memandang 

bahwa manusia mampu mengarahkan diri mengatasi naluri-naluri kebinatangannya 

dan meraih kesejatian hidup. Sebaliknya, Mencius melihat bahwa manusia pada 

dasarnya baik dan terarah pada kebajikan sehingga manusia niscaya meraih 

kesejatian itu. 

Refleksi tentang kodrat manusia mengarah pada rahasia kedua yang ingin 

dibongkar, yakni otentisitas atau kesejatian manusia. Tulisan-tulisan tentang 

otentisitas yang tersaji dalam buku ini ingin merefleksikan lebih lanjut pemikiran 

Charles Guignon tentang manusia otentik dalam perbandingan dengan pemikiran-

pemikiran filsuf lain dari Timur atau Barat. Secara sederhana, Guignon 

berpendapat bahwa  hidup yang bermakna adalah hidup yang otentik dan  

menjadi otentik itu berarti  menemukan jati diri dan kemudian mengekspresikan 

jati diri itu. Beberapa filsuf yang dibahas dalam tulisan ini mengungkapkan 

pandangannya tentang otentisitas manusia. Dalam tulisan “Memahami Manusia di 

dalam Terang Ajaran Karma, Buddhisme dan Eksistensialisme Jean-Paul Sartre”  

dan juga “Menjadi Manusia Autentik menurut Rene Descartes dan Ajaran Zen” 

tersaji pokok-pokok otentisitas manusia dalam kesadaran akan eksistensi dan 

kehendak bebasnya untuk bertindak yang tentu saja memiliki implikasi-implikasi 

etis tertentu. Otentisitas itu pun meresap dalam warisan budaya masyarakat seperti 

yang terungkap dalam tulisan “Pembentukan Karakter yang Kuat sebagai Dasar 

Autentisitas, Melihat Sejarah dan Filsafat Jepang”. 

Dari kesadaran akan kodrat manusia dan keinginan untuk menjadi manusia 

otentik, kita kemudian diajak untuk menemukan jalan-jalan menuju kepenuhan 

manusia. maka tepatlah gambaran manusia  dalam tulisan “Manusia sebagai 

Peziarah Makna: Refleksi Filosofis tentang Pengalaman dan Makna”. Melalui 

pengalaman hidupnya, manusia menyadari makna dan tujuan hidup sehingga 

melalui pengalaman yang sama, manusia ditantang untuk menjadi otentik demi 

dirinya sendiri dan juga peradaban sosialnya. Di tengah korupsi kemanusiaan 

seperti yang diungkap dalam tulisan “Menimba Mata Air Lokalitas”, upaya 
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berziarah menuju kesejatian itu menjadi sangat penting dan mendesak bagi setiap 

orang di setiap tata masyarakat.  Pengalaman yang direfleksikan itu jugalah yang 

membangunkan kesadaran R. A. Kartini akan ke-perempuan-an yang kerap 

diabaikan oleh agama dan tradisi budaya. Pengalaman pulalah yang membuat 

manusia sadar akan hakikat terdalam dari pendidikan untuk memanusiakan 

manusia. Dalam arti inilah, manusia telah melampaui kemanusiaannya. Manusia 

menjadi sadar akan kesejatiannya, lalu dengan kebebasannya, memilih untuk 

mengarahkan dirinya dan masyarakatnya menuju kepenuhan kesejatiannya itu. 

Dengan demikian, pilihan untuk juga membangun tata masyarakat yang lebih 

manusiawi merupakan suatu konsekuensi logis dari kesadaran akan kesejatian dan 

kebebasan sebagai manusia. Maka, patutlah merenungkan apa yang dikatakan Ang 

Sang Mei kepada Minke, tokoh-tokoh protagonis dalam roman Bumi Manusia: 

“Apa itu manusia bebas seperti kau bayangkan? Tak punya kewajiban terhadap 

apa pun? … Jangan salahartikan kebebasan dalam semboyan Revolusi Prancis 

itu…jadi bebas merampok dan bebas tak berkewajiban pada siapa pun, walhasil 

jadi sewenang-wenang tanpa batas… Semua Pribumi Asia dalam kebebasannya 

mempunyai kewajiban-kewajiban tak terbatas buat kebangkitan bangsanya 

masing-masing. Kalau tidak, Eropa akan merajalela.” (Pramoedya Ananta Toer, 

2000; hlm. 72) 
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RESENSI BUKU 2 

Aloysius Widyawan135 

 

Judul Buku : Metodologi Penelitian Filsafat 

Editor  : Reza A. A. Wattimena 

Penerbit : Kanisius Yogyakarta, 2011 

Tebal  : 252 halaman 

 

Setiap ilmu pengetahuan memiliki objek khas dan metode-metode penelitian 

atas objek itu. Metode-metode itu selalu mengabdi pada kebenaran pasti, objektif 

dan universal dari realitas objeknya itu. Metode-metode dipandang sebagai 

kendaraan menuju pengetahuan yang benar dan tepat atas objek. Sebagai ilmu 

pengetahuan, filsafat juga memiliki objek yang khas, yakni keseluruhan realitas 

yang ada, termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan itu sendiri. Filsafat sendiri 

memiliki fungsi kritis bagi seluruh sistem pengetahuan sebagai konsekuensi dari 

kecintaannya dan upayanya mencapai kebijaksanaan dan kebenaran. Karena itu, 

bukanlah hal mudah merumuskan metodologi penelitian filsafat. Sebelum sampai 

pada metodologi, dibutuhkan penelusuran dan refleksi yang mendalam berkaitan 

dengan objek filsafat dan seluruh pemahaman yang terkait dengannya. 

Buku “Metodologi Penelitian Filsafat” adalah sebuah upaya berharga dari para 

pengajar ilmu filsafat di berbagai perguruan tinggi di tanah air untuk tidak hanya 

memaparkan metodologi penelitian filsafat sepanjang sejarah filsafat, tetapi juga 

ingin merumuskan metode-metode penelitian yang tercantum pula ke-indonesia-

an sebagai salah satu unsur yang patut diperhitungkan untuk perumusan 

metodologi penelitian filsafat di Indonesia. 

Para penulis ini sepertinya sepakat bahwa objek filsafat adalah keseluruhan 

realitas yang ada yang menjadi bagian integral pengalaman manusia. Kesamaan 

lain yang patut diperhatikan dari para penulis ini adalah mengungkapkan bahwa 

metodologi ilmiah ilmu-ilmu positif tidak bisa digunakan untuk penelitian filsafat. 

Dapat dikatakan bahwa metodologi ilmu-ilmu positif cenderung statis tanpa 

perubahan yang cukup berarti. Objektivitas, universalitas, dan patokan-patokan 

terukur menjadi cirikhasnya. Hal ini jelas berbeda dengan metodologi filsafat yang 
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dalam sejarah pemikiran filsafat cenderung lebih dinamis, bahkan revolusioner, 

yang terus menerus mempertanyakan objektivitas, universalitas dan patokan-

patokan terukur tersebut. Rekam revolusi metodologi filsafat dalam sejarah 

diungkap dengan baik dalam tulisan Berbagai Bentuk Metode Berfilsafat: Sebuah 

Tinjauan Historis Sistematis dari Masa Yunani Kuno sampai Posmodernisme. Hal ini 

terjadi karena filsafat terus mengkontemplasikan kebenaran yang terus menerus 

masih dikejar. Kebenaran yang sudah nampak namun belum juga tuntas diungkap 

itu pun tidak hanya ada pada objektivitas realitas, tetapi juga pada diri subjek yang 

berusaha memahaminya. 

Dalam tulisan Kebenaran dan Metodologi Penelitian Filsafat, Sebuah Tinjauan 

Epistemoliogis, filsafat tidak bisa hanya merumuskan konsep-konsep yang sudah 

baku dan objektif sebab konsep semacam itu hanya akan mengerdilkan peran 

pengalaman manusia yang amat kaya. Tulisan Metode Penelitian Filsafat: Belajar dari 

Filsuf Alfred N. Whitehead menyoroti juga hal yang sama. Karena itu, Whitehead 

berpendapat bahwa filsafat harus berdialog dengan sains, agama, dan seni agar 

pengalaman manusia yang kaya itu tidak diredusir dalam konsep-konsep baku dan 

objektif. Strategi dialog juga diungkapkan dalam tulisan Metodologi Penelitian 

Filsafat. 

Selain itu, Sutan Takdir Alisyahbana berpendapat bahwa manusialah yang 

harus menjadi pusat refleksi filosofis karena manusia inilah si subjek aktif, bukan 

pasif, yang mencoba memahami pengalamannya yang kaya. Manusialah yang 

menyebabkan relasi antara subjek dan objek benar-benar bisa dipahami dalam 

kategori-kategori nilai tertentu. Fenomenologi Marleau-Ponty menampilkan pula 

dimensi tubuh manusia sebagai bagian dari kesadaran manusia sebagai subjek 

yang khas. Subjek yang khas inilah yang mencoba memahami realitas, termasuk 

dirinya sendiri. 

Pada akhirnya, pencarían metodologi filsafat yang memperhitungkan 

kekhasan subjek manusia yang mencari kebenaran mau tidak mau 

mempertanyakan tujuan dari keseluruhan refleksi filosofis. Filsafat tidak bisa 

mengingkari tanggungjawabnya untuk tidak hanya memaparkan penjelasan 

teoritis tentang realitas, tapi juga harus mengambil sikap tertentu terhadap realitas 

yang dipahaminya itu. Filsafat juga tidak boleh jatuh pada konsep-konsep baku, 

objektif dan universal yang tidak berpihak pada kekayaan subjek manusia yang 

mengalami realitas. Karena itu, filsafat tidak bisa tidak memihak pada manusia itu 

sendiri. Di sinilah, metodologi filsafat seharusnya memperhitungkan dimensi 

praksis-etis. Filsafat bukan ilmu dewa-dewa di langit, namun ilmu manusia di 

bumi. 
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