
 

ILMU BUDAYA DASAR 

MANUSIA DAN PENDERITAAN 

 
 

Rowland Bismark Fernando Pasaribu 

9/9/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalam�kehidupan� sehari-hari,� biasanya� kita� selalu�berusaha�untuk�memenuhi�dan�memuaskan�
“keinginan”�kita�agar�mencapai�kebahagiaan.�Akan�tetapi,�ketika�kita�melakukan�hal�ini�maka�kita�
sedang�melekatkan� diri� kita� pada� hal-hal� yang� sebenarnya� tidak� dapat� dipercaya,� tidak� stabil,�
berubah� terus�menerus�dan� tidak�permanen.�Sepanjang�kita� selalu�berusaha�untuk�melekatkan�
diri�pada�hal-hal� ini,� sebenarnya�kita� sedang�melestarikan�penderitaan.�Oleh�karena� itu,� jikalau�
kita� ingin�melepaskan� diri� dari� penderitaan,� jalan�menuju� kepada� hal� itu� adalah� dengan� cara�
melepaskan,� atau�membiarkan� segalanya� berlalu.� Ini� adalah� solusi� yang� radikal� dan� sekaligus�
sangat� sederhana.� Jikalau� “keinginan”� adalah� penyebab� penderitaan,� maka� jalan� penghentian�
penderitaan�adalah�dengan�cara�meninggalkannya,�melepaskannya�atau�membiarkannya�pergi.�
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PENGANTAR 

Dr. Orison Swctt Marden dalam bukunya, Menindas wasangka dan rasa takut, 
peperangan, kejahatan, penyakit, kemelaratan ataupun kelaparan sebagai musuh besar 
kita, meski bagaimanapun hebatnya belumlah boleh kita namakan musuh terbesar 
manusia, karena menurut ahli ini ada sesuatu yang lebih merupakan musuh utama 
manusia yaitu  “RASA TAKUT ” . 

Gangguan seperti penyakit, bencana kelaparan ataupun peperangan itu tidak setiap 
hari datangnya pada kita. Mereka tidak bisa begitu saja merajalela dan merusak 
ketentraman hidup manusia. Justru rasa takutlah yang setiap saat menghinggapi diri 
kita. Memang bila kita selidiki maka sebenarnya kita jusru lebih banyak mendenita 
karena takut gagal, takut merasa sakit dan sebagainya, daripada menderita karena 
kegagalan atau menderita karena sakit itu sendiri. Kita takut pada sesuatu lama 
sebelum malapetaka itu sendiri datang mengganggu kita. 

Kadangkala demikian kuatnya daya khayal itu merasuk pada diri seseorang sehingga 
dapat menyebabkan gangguan jiwa yang disebut dcngan PHOBIA. Perkataan ini 
berasal dan bahasa Yunani yang artinya takut, sedangkan rasa takut itu sendiri 
merupakan suatu yang sangat penting bagi kita dalam kehidupan ini. Rasa takut atau 
kuatir membuat kita bcrhati-hati dan membuat kita merasa perlu memanggil 
ambulance jika ada kecelakaan, jadi rasa takut memperingatkan kita setiap ada 
bahaya. Tetapi phobia adalah rasa takut yang terlalu dibesar-besarkan, di mana 
sebenarnya tidak ada perlunya. Akibatnya akan menjadi penyakit psikis dan medis, 
sehingga harus ditangani oleh dokter.dan bila hal itu dibiarkan terus-menerua akan 
menjadi penyakit kejiwaan. 

Beberapa jenis Phobia 

A. CLAUSTROPHOBIA 

Phobia ini adalah yang paling dikenal dan paling biasa. Claustrophobia adalah rasa 
takut terhadap ruangan tertutup, sesuatu yang agak mudah dimengerti dan dengan 
mana kita dapat bersimpati. 

B. AGORAPHOBIA. 

Sedang agoraphobia lebih sukar diterangkan dan diperkirakan bahwa untuk phobia ini 
adalah rasa takut pada ruangan yang terbuka. Dalam bahasa Yunani kuno, agora 
berarti tenipat pertemuan umum dan agoraphobia secara lebih jauh dapat diterangkan 
sebagai ketakutan akan tempat umum. Penderita agoraphobia takut pergi dan berada 
di antara orang banyak. Tanpa pcrawatan dan prngobatan, pendenita ini dapat 
menjadi begitu gugup sehingga mereka takut pergi keluar rumah mereka sendiri. 

Kebanyakan dan pcnderita-pendcrita ini terdiri dan wanita wanita dan mereka 
kadang-kadang terikat pada rumah-rumah mereka sampai bertahun-tahun. Meskipun 
mereka takut keluar sendiri dan menghadapi umum, mereka tidak suka diam di rumah 
sendirian; mrreka merasa tertekan, tidak dapat tidur dan mempunyai banyak gejala-
gejala lain. Terlalu mudah untuk mengatakan bahwa agaraphobia adalah pendenila 
penyakit syaraf atau penyakit berbahaya. Bagi seorang yang tidak pernah merasakan 
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panik yang tidak’ dapat diterangkan, memang kedengarannya mustahil. Bagaimana 
scorang agoraphobia mencrangkan kctakutannya. Kita takut pada tiap kcadaan yang 
tidak dapat dihindari. Kadang kadang kita bangun malam hari dalam kcadaan takut 
tanpa ada sebab. 

c. Phobia Terbang 

Banyak orang mengalami suatu getaran atau tekanan bila mereka memakai tali 
pengaman di dalam pesawat terbang, mereka harus diberi obat penenang sebelum 
mereka naik pesawat terbang atau mereka tidak mau terbang sama sekali. 

Penyebab Phobia 

Ahli-ahli medis mempunyai pendapat yang berbeda-beda, dan hanya penderita yang 
mempunyai teori tentang asal mula dan ketakutan mereka. Kebanyakan phobia 
dimulai dengan suatu shock emosional atau suatu tekanan pada waktu tertentu. 
Umumnya ada dua aliran tentang penyebab phobia. Ahli-ahli ilmu jiwa cenderung 
berpendapat bahwa suatu phobia adalah suatu gejala dan suatu problema psikologis 
yang dalam yang harus ditemukan, dihadapi, dan ditaklukkan. Kebanyak ahli-ahli 
setuju bahwa tekanan dan sindiran. Rasa sakit banyak hikmahnya, antara lain dapat 
mendekatkan diri penderita kepada Tuhan, dapat menimbulkan rasa kasihan terhadap 
penderita dapat membuka rasa keprihatinan manusia, rasa sosial, dermawan, dan 
sebagainya. Tiap rasa sakit atau penyakit ada obatnya. Hanya tergantung kepada 
penderita atau keluarga penderita, apakah ada usaha atau tidak. Bagi yang berusaha 
sungguh-sungguh dengan disertai mendekatkan diri kepada Tuhan dan pasrah 
kepada-Nya maka Tuhan akan mengabulkan doa dan usahanya. 

Pengobatan Phobia 

Penderita phobia dianggap sebagai kasus tersendiri maka pengobatannya juga masih 
dicarikan. Kesukaran pertama adalah mcnentukan diagnosanya. Beberapa dokter 
memberikan obat penenang yang dapat menolong, meskipun banyak penderita merasa 
bahwa obat penenang hanya dapat meredakan gejala tanpa menyembuhkan 
penyakitnya. Psikoanalis – psikoanalisis berkonsentrasi pada penemuan sebab Mana 
phobia itu dan menolong si penderita supaya mengerti dan berkompromi dengan 
dorongan-dorongan sex atau dorongan- dorongan yang mcnghancurkan daripada 
melarikan diri dan penyakit itu. Suatu cara pengobatan yang dipergunakan. Si 
penderita didorong untuk mengalami ketakutan yang semaksimal mungkin, maka 
gejala ketakutan akan hilang sesudah penderita mengalami secara dalam. TETAPI 
TINGKAH LAKU adalah cara lain yang tetap dipakai dengan sukses. Prinsipnya adalah 
rileks. Si penderita diajar untuk dapat rileks sambil memandang obyck atau keadaan 
yang ditakuti. 

MELENYAPKAN RASA TAKUT. 

Kita sudah mengetahui bahwa rasa takut itu merupakan momok yang senantiasa 
mengganggu kita. Sebenarnya, sebagaimana kita sendiri menciptakan rasa takut itu, 
kita pun dapat mcnguasainya. Dengan akal sehat kita bisa menentangnya. Memang 
tidak mudah untuk melakukan itu. Tapi dengan latihan-latihan kita akan bisa melawan 
rasa takut itu sedikit demi sedikit. Jangan biarkan diri terpengaruh oleh gangguan 
gangguan itu. Justru biarkan diri untuk menjadi tuan dan mereka, hingga kita 
berkuasa untuk menerima atau menolak, menurut kehendak kita. Yakinlah bahwa 
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tidak ada orang lain yang akan sanggup membuat kita takut. Memang mereka bisa 
berbuat sesuatu yang kiranya dapat rnembangkitkan rasa takut kita. Tapi itu tidak 
akan berarti apa-apa, bila kita telah siap menghadapinya, bahkan kita bisa 
mengendalikannya. 

Dibawah ini beberapa cara untuk melenyapkan rasa takut yaitu : 

1. Kembangkan kelebihan lupakan kekeliruan 

2. menganggap kegagalan adalah kesempatan yang tertunda 

3. mencari cara dan hal baru yang lebih efisien 

4. jangan melakukan pekerjaan dengan tergesa-gesa 

5. berani mengambil resiko dengan perhitungan yang matang. 

FRUSTASI 

− Frustasi adalah suatu problem pribadi yang disebabkan oleh keinginan, harapan 
yang tidak atau gagal diselesaikan, diperolehnya. 

− Frustasi juga berarti suatu keadaan dimana suatu kebutuhan tidak dapat 
terpenuhi atau tujuan yang tidak bisa tercapai, dengan kata lain orang yang 
mengalami hambatan atau usahanya gagal mencapai tujuan. 

OBSESI 

Obsessi merupakan pikiran yang bersifat terpaku (parsistent) dan senantiasa bcrulang 
kembali, yang mcndcsakkan din ke taraf kesadaran individu dan timbulnya tidak dapat 
diclakkan oleh individu yang bersangkutan. Merupakan pikiran yang tidak wajar pula, 
seperti halnya phobia, disertai sikap emosional yang kuat. Obsessi dan phobia 
biasanya merupakan alasan untuk bertindak secara kompulsif. Individu yang ber 
sangkutan tahu betul sifat yang tidak wajar dalam sikapnya. Tetapi perubahan juga 
tidak akan terjadi, meskipun orang berusaha menginsyaf kannya melalui jalan dan 
ratio. 

KOMPULSIF 

Merupakan suatu pcrbuatan yang didasari dan diketahui oleh individu yang 
bersangkutan, akan tetapi seolah-olah dilakukannya di luar kekuasaannya, walaupun 
ia tahu perbuatan itu tidak wajar atau tidak masuk akal. 

Soni tidak pernah puas menutup pintu hanya satu kali. Rasa was- was dan takut selalu 
menyelimuti dirinya, seakan-akan ia belum beres dalam menutup pintu. Soni sangat 
kompulsif dalani mengunci pintu. Soni sendiri sebenarnya tahu dan sadar bahwa kunci 
itu cukup dikunci satu kali saja. Tetapi karena pikirannya bersifat obsessif, maka ia 
tidak kuasa mengelak dorongan perbuatan yang bersifat kompulsif itu. Seakan-akan 
mengunci pintu yang berulang ulang sampai menjengkelkan dirinya sendiri itu di luar 
kekuasaannya sendiri. 
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MANUSIA DAN KEGELISAHAN 

Kegelisahan berasal dari kata gelisah, yang berarti tidak tenteram hatinya, selalu 
merasa khawatir, tidak tenang, tidak sabar, cemas. Sehingga kegelisahan menipakan 
hal yang menggambarkan seseorang tidak tentram hati maupun perbuatannya, merasa 
kawatir, tidak tenang dalam tingkah lakunya, tidak sabar ataupun dalam kecemasan. 

Kegelisahan hanya dapat diketahui dari gejala tingkah laku atau gerak gerik seseorang 
dalam situasi tertentu. Gejala tingkah laku atau gerak-gerik itu umumnya lain dari 
biasanya, misalnya berjalan mundar-mandir dalam ruang tertentu sambil 
menundukkan kepala; memandang jauh ke depan sambil mengepal-ngepalkan 
tangannya; duduk termenung sambil memegang kepalanya; duduk dengan wajah 
munmg atau sayu, malas bicara; dan lain-lain. 

Kegelisahan menipakan salah satu elcspirsi dari kecemasan. Karena itu dalam 
kehidupan sehari-hari, kegelisahan juga diartikan sebagai kecemasan, kekawatiran 
ataupun ketakutan. Masalah kecemasan atau kegelisahan berkaitan juga dengan 
masalah frustasi, yang secara definisi dapat disebutkan, behwa seseorang mengalami 
frustasi karena apa yang diinginkan tidak tecapai. 

(a). Kecemasan obyektif 

Kecemasan tentang kenyataan adalah suatu pengalaman perasaan sebagai akibat 
pengamatan atau suatu bahaya dalam dunia luar. Bahaya adalah sikap keadaan dalam 
lingkungan seseorang yang mengancam untuk mencelakakannya. Pengalaman bahaya 
dan timbulnya kecemasan mungkin dari sifat pembawaan, dalam arti kata, bahwa 
seseorang mewarisi kecenderungan untuk menjadi takut kalau ia berada dekat dengan 
benda-benda tertentu atau keadaan tertentu dari lingkungannya. 

Kenyataan yang pemah dialami seseorang misalnya pemah terkejut waktu diketahui 
dipakaiannya ada kecoa. Keterkejutannya itu demikian hebatnya, sehingga kecoa 
merupakan binatang yang mencemaskan. Seseorang wanita yang pemah diperkosa 
oleh sejumlah pria yang tidak bertanggung jawab, sering ngeri melihat pria bila ia 
sendirian, lebih-lebih bila jumlahnya sama dengan yang pemah memperkosanya. 
Kecemasan akibat dari kenyataan yang pemah dialami sangat terasa bilamana 
pengalaman itu mengancam eksistensi hidupnya. (b). Kecemasan neorotis (syaraf) 

Kecemasan ini timbul karena pengamatan tentang bahaya dari naluriah. Menurut 
Sigmund Freud, kecemasan ini dibagi tiga macam, yakni : 

(1) Kecemasan yang timbul karena penyesuaian diri dengan lingkungan. Kecemasan 
timbul karena orang itu takut akan bayangannya sendiri, atau takut akan id-nya 
sendiri, sehingga menekan dan menguasai ego. Kecemasan semacam ini menjadi sifat 
dari seseorang yang gelisah, yang selalu mengira bahwa seseuatu yang hebat akan 
terjadi. 

(2) Bentuk ketakutan yang tegang dan irrasional (phobia). Bentuk khusus dari phobia 
adalah, bahwa intensitet ketakutan melebihi proporsi yang sebenamya dari obyek yang 
ditakutkannya. Misalnya seorang gadis takut memegang benda yang terbuat dari karet. 
Ia tidak mengetahui sebab ketakutan tersebut, setelah dianalisis; ketika masih kecil 
dulu ia sering diberi balon karet oleh ayahnya, satu untuk dia dan satu untuk adiknya. 
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Dalam suatu pertengkaran ia memecahkan balon adiknya, sehingga ia mendapat 
hukuman yang keras dari ayahnya. Hukuman yang didapatnya dan perasaan bersalah 
menjadi terhubung dengan balon karet. 

(3) Rasa takut lain ialah rasa gugup, gagap dan sebagainya. Reaksi ini munculnnya 
secara tiba-tiba tanpa ada provokasi yang tegas. Reaksi gugup ini adalah perbuatan 
meredakan din yang bertujuan untuk membebaskan seseorang dari kecemasan 
neorotis yang sangat menyakitkan dengan jalan melakukan sesuatu yang dikehendaki 
oleh id meskipun ego dan superego melarangnya. 

(c). kecemasan moril 

Kecemasan moril disebabkan karena pribadi seseorang.Tiap pribadi memiliki 
bennacam-macam emosi antara lain: hi, benci, dendam, dengki, marah, gelisah, cinta, 
rasa kurang. 

Rasa iri, benci, dengki, dendam itu merupakan sebagian dari pemyataan individu 
secara keseluruhan berdasarkan konsep yang kurang sehat. Oleh karena itu sering 
alasan untuk iri, benci, dengki itu kurang dapat dipahami orang lain. 

B. SEBAB-SEBAB ORANG GELISAH 

Apabila kita kaji, sebab-sebab orang gelisah adalah karena pada hakekatnya orang 
takut kehilangan hak-haknya. Hal itu adalah akibat dari suatu ancaman, baik ancaman 
dari luar maupun dari dalam. 

C. USAHA-USAHA MENGATASI KEGELISAHAN 

Mengatasi kegelisahan ini pertama-tama hams mulai dari diri kita sendiri, yaitu kita 
hams bersikap tenang. Dengan sikap tenang kita dapat berpikir tenang, sehingga 
segala kesulitan dapat kita atasi. 

Contoh: Dokter yang menghadapi istri dan anaknya yang sedang sakit, justru tidak 
dapat merasa tenang, karena ada ancaman terhadap haknya. Dokter tidak dapat 
berbuat apa-apa bila menghadapi keluarganya yang sakit, karena is merasa khawatir. 
Dalam hal ini dokter itu hams bersikap seperti menghadapi pasien yang bukan 
keluarganya. 

D. KETERASINGAN 

Keterasingan berasal dari kata terasing, dan kata itu adalah dari kata dasar asing. Kata 
asing berarti sendiri, tidak dikenal orang, sehingga kata terasing berarti, tersisihkan 
dari pergaulan, terpisahkan dari yang lain, atau terpencil. Jadi kata keterasingan 
berarti hal-hal yang berkenaan dengan tersisihkan dari pergaulan, terpencil atau 
terpisah dari yang lain. Terasing atau keterasingan adalah bagian hidup manusia. 
Sebentar atau lama orang pemah mengalami hidup dalam keterasingan, sudah tentu 
dengan sebab dan kadar yang berbeda satu sama lain. Yang menyebabkan orang 
berada dalam keterasingan itu ialah perilakunya yang tidak dapat diterima atau tidak 
dapat dibenarkan oleh masyarakat, atau kekurangan yang ada pada diri seseorang, 
sehingga is tidak dapat atau sulit menyesuaikan diri dalam masyarakat. 
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E. KESEPIAN 

Kesepian berasal dari kata sepi yang berarti sunyi atau lengang, sehingga kata kesepian 
berarti merasa sunyi atau lengang, tidak berteman. Setiap orang pemah mengalami 
kesepian, karena kesepian bagian hidup manusia, lama rasa sepi itu bergantung 
kepada mental orang dan kasus penyebabnya. 

Sebab-sebab terjadinya kesepian 

Bermacam-macam penyebab terjadinya kespian. Frustasi dapat mengakibatkan 
kesepian. Dalam hal seperti itu orang tidak mau diganggu, ia lebih senang dalam 
keadaan sepi, tidak suka bergaul, dan sebagainya. Ia lebih senang hidup sendiri. 

Contoh: Pangeran Sidharta, putra raja Kapilawastu, meninggalkan istana, tempat 
kemewahan, keramaian, dan ketidakpastian. Karena frustasi menyaksikan kontradiksi 
keadaan istana dengan keadaan luar istana yang penuh penderitaan, maka ia 
meninggalkan istana pergi ke tempat yang sepi, mencari hakekat hidup. 

F. KETIDAKPASTIAN 

Ketidak pastian berasal dari kata tidak pasti artinya tidak menentu, tidak dapat 
ditentukan, tidak tahu, tanpa arah yang jelas, tanpa asal-usul yang jelas. Ketidak 
pastian artinya keadaan yang tidak pasti, tidak tentu, tidak dapat ditentukan, tidak 
tahu, keadaan tanpa arah yang jelas, keadaan tanpa asal-usul yang jelas. Itu semua 
adalah akibat pikirannya tidak dapat konsentrasi. Ketidak konsentrasian disebabkan 
oleh berbagai sebab, yang jelas pikirannya kacau. 

Ketidakpastian tentang lulus atau tidak dalam ujian sarjana yang sudah lama 
ditunggu-tunggu membuat orang gelisah. lulus atau tidak lulus ujian sarjana akan 
menentukan status atau karir seseorang dalam hidupnya. Ketidakpastian ini akan 
merugikan, karena status dari karir itu terancam. Karena ketidakpastian itu status 
yang telah ditetapkan oleh atasan menjadi hilang, berhubung ada orang lain yang lebih 
dulu memenuhinya. 

G. SEBAB-SEBAB TERJADI KETIDAKPASTIAN 

Orang yang pikirannya terganggu tidak dapat lagi berpikir secara teratur, apalagi 
mengambil kesimpulan. 

1. Obsesi 

Obsesi merupakan gejala neurosa jiwa, yaitu adanya pikiran atau perasaan tertentu 
yang terus menerus, biasanya tentang hal-hal yang tak menyenangkan, atau sebab-
sebabnya tak diketahui oleh penderita. Misalnya selalu berpikir ada orang yang ingin 
menjatuhkan dia. 

2. Phobia 

Ialah rasa ketakutan yang tak terkendali, tidak normal, kepada sesuatu hal atau 
kejadian tanpa diketahui sebab-sebabnya. 

3. Kompulasi 

Ialah adanya keragu-raguan tentang apa yang telah dikerjakan, sehingga ada dorongan 
yang tak disadari melakukan perbuatan yang serupa berkali-kali. 
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4. Histeria 

Ialah neorosa jiwa yang disebabkan oleh tekanan mental, kekecewaan, pengalaman 
pahit yang menekan, kelemahan syaraf, tidak mampu menguasai diri, sugesti dan 
sikap orang lain. 

5. Delusi 

Menunjukkan pikiran yang tidak beres, karena berdasarkan suatu keyakinan palsu. 
Tidak dapat memakai akal sehat, tidak ada dasar kenyataan dan tidak sesuai dengan 
pengalaman. Delusi ini ada tiga macam, yaitu : 

a. Delusi persekusi : menganggap keadaan sekitamya jelek. Seseorang yang 
mengalami delusi persekusi tidak mau mengenal tetangga kifi kanan karena 
menganggap jelek. 

b. Delusi keagungan : menganggap dirinya orang penting dan besar. Orang seperti 
itu biasanya gila honnat. Menganggap orang-orang disekitamya sebagai orang-
orang tidak penting. Akhimya semua orang menjauhi juga. 

c. Delusi melancholis : merasa dirinya bersalah, hina, dan berdosa. Hal ini dapat 
mengakibatkan buyuten atau dikenal dengan nama delirium trements, hilangnya 
kesadaran dan menyebabkan otot-otot tak tericuasa lagi. Contoh: Pak Joyo orang 
kampung pada suatu hari dipanggil ke pengadilan untuk diminta kesaksiannya. 
Tetapi karena takutnya, is gemetar, keringat dingin mengucur, ditanya ini itu tak 
bisa menjawab, mulutnya gemetar. Akhimya jaksa tak memperoleh kesaksian apa-
apa darinya. 

6. Halusinasi. 

Khayalan yang terjadi tanpa rangsangan pancaindera. Dengan sugesti din orang dapat 
juga berhalusinasi. Halusinasi buatan, misalnya dapat dialami oleh orang mabuk atau 
pemakai obat bius. Kadang-kadang karena halusinai orang merasa mendapat tekanan-
tekanan terhadap dorongan-dorongan dasamya, sehingga dengan timbulnya halusinasi 
dorongan-dorongan itu menemukan sasarannya. Ini nampak dalam perbuatan 
perbuatan penderita. (penderita itu dapat menyadari perbuatan itu, tetapi tidak dapat 
menahan rangsang khayalan sendiri) 

7. Keadaan Emosi 

Dalam keadaan tertentu seseorang sangat berpengaruh oleh emosinya. Ini nampak 
pada keseluruhan pribadinya: gangguan pada nafsu makan, pusing-pusing, muka 
merah, nadi cepat, keringat, tekanan darah tinggi/lemah. Sikapnya dapat apatis atau 
terlalu gembira dengan gerakan lari-larian, nyanyian, ketawa atau berbicara. Sikap ini 
dapat pula berupa kesedihan menekan, tidak bemafsu, tidak bersemangat, gelisah, 
resah, suka mengeluh, tidak mau berbicara, diam seribu bahasa, termenung, 
menyendiri. 

Contoh: Dalam liburan, seperti biasa Samsulbahri pulang ke kampungnya, dan biasa 
pula setiap pulangnya Samsul bennain ke rurnah Nurbaya, bekas pacamya. 
Kedatangan Samsul di nimah Nurbaya ialah untuk mengulang cintanya. Pada saat itu 
terketahuilah Samsulbahri oleh Datuk Maringgih, suami Nurbaya. Melihat itu Samsul 
bahkan menghamtam si tua bangka itu. Siti Nurbaya menjerit histeris. Jeritan itu 
terdengar oleh ayah Nurbaya; ayah Nurbaya keluar melihat kejadian itu gemetar, jatuh 
terus meninggal (Siti Nurbaya, Marah Rusli) 
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H. USAHA-USAHA PENYEMBUHAN KETIDAKPASTIAN 

Orang yang tidak dapat berpikir dengan baik, atau kacau pikirannya ada bermacam-
macam penyebabnya. Untuk dapat menyembuhkan keadaan itu bergantung kepada 
mental si penderita. Andaikata penyebab sudah diketahui, kemungkinan juga tidak 
dapat sembuh. Bila hal itu terjadi, maim jalan yang paling baik bagi penderita ialah 
diajak atau pergi sendiri ke psikolog. 
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Kesadaran, Kebebasan, Dan Otentisitas Manusia. 

Kesadaran, subjektivitas, dan kebebasan manusia semakin terkepung oleh beragam 
ancaman. Ancaman pertama berasal dari psikoanalisis. Psikoanalisis, khususnya 
Sigmund Freud, mengungkapkan bahwa kesadaran merupakan bagian terkecil saja 
dari sistem kepribadian manusia yang didominasi oleh ketidaksadaran. Jadi, tidak 
relevan lagi kita berbicara tentang kesadaran, karena tidak begitu signifikan dalam 
mempengaruhi perilaku dan bahkan kepribadian manusia. Ancaman kedua, berasal 
dari ilmu-ilmu perilaku, khususnya psikologi. Menurut ilmu-ilmu ini, perilaku 
manusia, bahkan kepribadian manusia, pada dasarnya merupakan variabel dependen 
yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel-variabel independen seperti 
lingkungan fisik, suhu udara atau cuaca, kehadiran orang lain, pola asuh, dll. Variabel-
variabel tersebut merupakan faktor-faktor eksternal yang seringkali tidak dapat 
dikontrol oleh manusia. Maka, tidak relevan lagi untuk membicarakan kebebasan 
manusia karena perilaku manusia tidak berasal dari dalam dirinya sendiri melainkan 
dari luar dirinya. Ancaman ketiga berasal dari ilmu-ilmu neurologis (neurosciences). 
Ilmu-ilmu ini menunjukkan bahwa apa yang disebut “kesadaran” manusia pada 
dasarnya merupakan fungsi dari pergerakan neurons-neurons dalam  sistem syaraf 
pusat dalam merespons stimulus-stimulus eksternal. Jadi, neurons-neurons tersebut, 
beserta faktor-faktor biologis dan genetik lainnya dalam tubuh manusia, sudah 
established, terberikan pada manusia sejak lahir, dan sulit untuk dikontrol oleh 
manusia. Ancaman keempat berasal dari srukturalisme dan postmodernism. 
Strukturalisme meyakini bahwa sistem atau struktur, entah itu berupa bahasa maupun 
budaya, adalah bagian terpenting untuk menjelaskan kehidupan manusia. Alasannya 
adalah bahwa perilaku manusia pada dasarnya merupakan fungsi dari struktur atau 
sistem yang mengungkung mereka. Maka, strukturalisme dan juga postmodernisme 
memproklamasikan matinya subjek, subjektivitas, kebebasan, dan juga kesadaran. 
Bahkan, mereka meramalkan matinya humanisme. 

Ancaman-ancaman yang baru saja dipaparkan tersebut berasal dari dunia teoritis, 
dunia wacana. Bagaimana dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari? 
Apakah otonomi kesadaran, subjektivitas, atau kebebasan manusia pun menghadapi 
ancaman yang sama? Dalam kehidupan sehari-hari pun, ancaman itu tampak jelas, 
bahkan lebih nyata. Sistem ekonomi dan politik yang mengatur hidup kita dewasa ini 
hanya menempatkan manusia sebagai komponen-komponen atau komoditas-
komoditas ekonomi dan politik, menjadikan manusia nomornomor serial, angka-
angka statistik. Ditambah dengan kemajuan teknologi dan informatika, yang membuat 
manusia tergerus oleh perkembangan zaman yang tidak teramalkan (unpredictable), 
menjadikan subjektivitas dan kebebasan manusia sungguh-sungguh dalam ancaman. 
Kebebasan, keunikan, kesadaran, dan subjektivitas manusia seolah-olah menjadi 
sangat tidak relevan untuk dibahas. 

Dalam keadaan seperti itu, masih mungkinkah tersisa ruang bagi kebebasan manusia? 
Relevankah kita bicara tentang kesadaran atau subjektivitas manusia? Masih 
bermaknakah kita bicara tentang kesadaran dan kebebasan? 

Dalam upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, menghadirkan filsafat Sartre 
dalam kuliah ini, menjadi sangat relevan. Filsafat Sartre pada dasarnya merupakan 
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upaya untuk membela dan mengangkat kesadaran, kebebasan, subjektivitas, dan 
bahkan martabat manusia dari beragam ancaman tadi. 

Sartre sang fenomenolog 

Sartre mengaku bahwa pemikirannya banyak dipengaruhi Oleh fenomenologi Edmund 
Husserl (1859-1938) dan Martin Heidegger (1889- 1976). Berdasarkan pada 
fenomenologi Husserl, Sartre sangat yakin bahwa kesadaran harus menjadi titik tolak 
untuk penyelidikan‑penyelidikan filsafat. Menurut Husserl, kesadaran pada 

prinsipnya adalah intensionalitas, yakni suatu aktivitas mental (noetic) yang terarah 
pada objek yang disadari (noematic). 

Kesadaran dengan demikian adalah sesuatu yang bersifat transenden (ke luar dari 
dirinya), bukan sesuatu yang bersifat imanen (terkurung dalam dirinya). Kesadaran 
bukanlah suatu subjek yang tertutup, semacam cogito dalam pengertian Rene 
Descartes (1596-1650), melainkan sebagai subjek yang terbuka dan hidup dalam 
dunianya. Filsafat Sartre pada dasarnya adalah filsafat tentang kesadaran dan 
aktivitas-aktivitasnya.  

Dalam bukunya yang terkenal, Being and Nothingness (1948) Sartre membedakan 
antara dua jenis cara berada dalam dunia. Yang pertama adalah etre-pour-soi dan 
kedua etre-en-soi. Etre-pour-soi (being-for-itself, atau adabagi- dirinya) menunjuk 
pada kesadaran atau manusia1, sedangkan etre-ensoi (being-in-itself, ada-dalam-
dirinya) menunjuk pada benda. Karakteristik dari benda (etre-en-soi) cukup jelas dan 
tidak perlu dibicarakan lagi, yakni: melimpah ruah, padat, terukur, imanen, memiliki 
massa. Sedangkan karakteristik kesadaran (entre-pour-soi) adalah kebalikan dari 
karakteristik benda. Oleh sebab itu, kesadaran bukanlah benda dan sama sekali tidak 
dapat disamakan dengan benda. Ilmu-ilmu pengetahuan, termasuk psikologi, sering 
menyamakan kesadaran dengan benda. 

Karakteristik lain dari kesadaran adalah intensionalitas, yakni terarah pada sesuatu. 
“Sesuatu” itu bukan hanya merupakan gejala eksternal seperti huruf yang saya lihat 
pada saat saya sedang membaca, atau bayangan kekasih pada saat saya sedang 
berfantasi tentang dia, tetapi juga kesadaran atau diri subjek itu sendiri. Dengan 
demikian, kesadaran akan sesuatu bisa juga berarti kesadaran akan diri sendiri 
(kesadaran reflektif). Sartre membedakan antara kesadaran reflektif dan kesadaran 

pra‑reflektif. Kesadaran pra‑reflektif adalah kesadaran yang langsung terarah pada 
objek yang disadari. Ini berarti bahwa dalam kesadaran pra-reflektif perhatian kita 

terarah pada objek (baik objek dalam kehidupan sehari‑hari kita maupun objek dalam 
pemikiran kita), tanpa kita sendiri berusaha untuk merefleksikannya. Misalnya, ketika 
saya membaca, kesadaran saya tidak terarah pada perbuatan saya yang sedang 
membaca, melainkan pada bahan (huruf, kata, kertas, atau layar komputer) yang 
sedang saya baca. Oleh sebab itu, Sartre menyebut kesadaran pra‑reflektif itu sebagai 

”kesadaran yang tidak‑disadari” (non‑conscious consciousness). Adapun kesadaran 
reflektif adalah kesadaran yang membuat kesadaran pra‑reflektif menjadi tematik, 

atau, dengan perkataan lain: kesadaran yang membuat kesadaran yang tidak‑disadari 
menjadi ”kesadaran yang disadari”. 

Dalam kesadaran reflektif kesadaran saya tidak lagi terarah pada bahan yang sedang 
saya baca, melainkan pada perbuatan saya ketika saya membaca (kesadaran yang 
tidak-disadari). Hidup keseharian kita, eksistensi kita sehari‑hari, adalah hidup dan 
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eksistensi melalui kesadaran pra‑reflektif. Dalam kesadaran pra‑reflektif, subjek 

bukanlah subjek yang mengarahkan kesadarannya pada perbuatan‑perbuatannya 
sendiri, melainkan pada sesuatu (objek) yang sedang diperbuatnya. Di samping itu, 
kesadaran pra‑reflektif pun menopang kesadaran reflektif. Kesadaran reflektif tercapai 

berkat keterarahan kesadaran kita pada perbuatan‑perbuatan kita sendiri, dalam 

hubungannya dengan objek (jadi, pada kesadaran pra‑reflektif kita). 

Dengan demikian, mustahil ada ketidaksadaran, sebagaimana yang dikemukakan oleh 
Freud dengan psikoanalisisnya. Suatu kesadaran yang tidak sadar adalah suatu 
paradoks yang tidak dapat diterima akal sehat!  

Karakter lain yang dimiliki oleh kesadaran adalah negativitas, yakni kemampuannya 
untuk “menidak”. Kajian awal Sartre tentang gejala imaginasi sudah memperlihatkan 
perhatiannya pada karakter negatif kesadaran. Dia menyatakan bahwa imaginasi 
sebetulnya terarah pada objek yang tidak‑ada, pada objek‑objek yang di mana pun 

tidak menampakan kehadirannya. Dalam Being and Nothingness (1948), fungsi 
negatif kesadaran itu lebih diberi tekanan lagi. Dalam buku yang sangat terkenal itu, 
Sartre menganalisis kesadaran dalam hubungannya dengan ”ketiadaan”. Menurut 
analisis Sartre, kesadaran adalah sumber yang menciptakan ketiadaan. Ini berarti 
bahwa kesadaran tidak lain dan tidak bukan adalah sumber atau asal‑usul yang 
melahirkan ketiadaan (Spiegelberg, dalam Abidin, 2009). 

Apa yang dimaksud oleh Sartre tentang ketiadaan? Ketiadaan adalah ketidakhadiran 
dari bagian‑bagian yang hilang dalam totalitas Ada. Akan tetapi apa yang hilang dalam 

totalitas Ada sebetulnya tidak bersumber dari Ada sendiri, melainkan dari negativitas 
kesadaran, yakni dalam perbuatan ”menindak” terhadap Ada. Ada adalah penuh, 
masif, padat, dan melimpah‑ruah, sehingga tidak ada tempat bagi ketiadaan. 

Ketiadaan adalah sesuatu yang terbentuk karena harapan‑harapan yang berasal dari 
kesadaran. Kesadaranlah yang menciptakan ketiadaan! Dalam Being and Nothingness, 
Sartre memberikan sebuah ilustrasi berikut ini: ”Saya mempunyai janji dengan Pierre 
untuk bertemu di sebuah cafe pada pukul 4 sore. Saya baru tiba di cafe itu pada pukul 
4 lewat seperempat. Padahal Pierre selalu tepat waktu. Apakah ia masih menunggu 
saya? Saya melebarkan pandangan mata ke seputar ruangan, mencari‑cari Pierre. 
Tetapi ia tidak tampak di mana pun di cafe itu. 

Dengan cara apa saya bisa mengetahui bahwa Pierre tidak hadir di tempat itu? Dengan 
menidak Ada. Cafe dengan para tamunya, dengan meja‑meja dan kursi-kursinya, 

dengan cahaya remang‑remang dan udara yang dipenuhi oleh asap rokok, dan dengan 

suara musik serta aroma masakan dan minuman ‑‑ itu semua adalah Ada yang masif, 

yang merupakan latar belakang bagi apa yang saya cari. Namun itu semua bukan 
Pierre yang saya cari. Dalam pencarian itu saya menidak latarbelakangnya, khsususnya 
para tamu yang hadir di sana; ini bukan Pierre, itu juga bukan Pierre, dan seterusnya. 
Ketidakhadiran Pierre hanya mungkin dengan mengatakan ”tidak” terhadap Ada, yang 
menjadi latar belakangnya.” 

Di balik negativitas kesadaran itu terkandung harapan atau pengharapan. Ketiadaan 
berhubungan dengan harapan kesadaran. Dari ilustrasi di atas harapan itu tampak 
dengan amat nyata, yakni kehadiran Pierre. Selanjutnya, Sartre menarik kesimpulan 
demikian: Sudah pasti, bahwa ketidakhadiran Pierre mengandaikan hubungan yang 
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asasi antara saya dengan cafe ini; ada banyak sekali orang yang tidak 
menghubungankan dengan cafe ini, seandainya mereka mengharapkan untuk 
membangun ketidakhadiran rekan‑rekan mereka. Akan tetapi, saya sendiri berharap 

melihat Pierre, dan harapan saya menyebabkan ketidak-hadiran Pierre terjadi secara 
nyata di cafe ini (Spiegelberg, 1971). 

Kebebasan 

Ciri lain dari kesadaran atau subjektivitas adalah kebebasan. Kebebasan, sebagaimana 
intensionalitas, sudah inheren dalam, dan identik dengan, kesadaran. Karakter negatif 
kesadaran menjadi indikator dari adanya kebebasan. Dengan “menidak” Ada atau 
keadaan, berarti kesadaran menentukan dirinya sendiri tanpa kompromi terhadap 
keadaan. 

Kebebasan tidak akan ditemukan dalam ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan 
menempatkan kesadaran sebagai benda. Kebebasan hanya dapat kita alami, kita 
refleksikan. Kesadaran, yang identik juga dengan manusia, pada dasarnya merupakan 
suatu proses menjadi, suatu proses yang tidak pernah selesai selama manusia itu 
masih hidup. Manusia bisa menjadi apa saja, sesuai dengan batas-batas eksistensinya.  

Dalam Existenstialism is a humanism (1956), Sartre mendefinisikan manusia sebagai 
berikut: “man is nothing but what he makes of himself”. Dalam buku itu pun dia 
menulis kalimat-kalimat terkenal seperti, “Human freedom precedes essence in man 
and makes it possible; the essence of the human being is suspended in his freedom 
(p.25)”, dan “man exists first and he is capable of  realizing this esence.....” Itulah ciri 
khas atau keunikan manusia dibandingkan benda atau mahluk-mahluk lain. Ciri khas 
seperti itulah yang membedakan manusia dari benda, karena pada benda justru esensi 
yang mendahului eksistensi. 

Melalui kalimat-kalimat tersebut Sartre ingin menegaskan bahwa esensi manusia 
(misalnya, nasib dan takdir manusia, profesi dan definisi tentang siapa manusia) 
didahului oleh eksitensinya (yakni, oleh keberadaan manusia dan aktivitas-aktivitas 
yang dijalaninya dalam dunia). Esensi manusia dipilih dan ditentukan sendiri oleh 
manusia dalam eksistensinya di dunia. Pada level subjek individual (aku), contohnya 
dapat berupa ini: esensiku saat ini (misalnya, sebagai seorang dosen) didahului oleh 
eksistensiku (keberadaanku dalam kehidupan yang saya jalani selama ini). Esensiku 
itu (sebagai seorang dosen) merupakan pilihan bebasku. Hal ini berbeda dari benda. 
Eksistensi benda didahului oleh esensi. Esensi meja (fungsi dan gambaran tentang 
meja) misalnya, mendahului eksistensi meja itu. Esensi meja tidak berasal dari 
eksistensinya, melainkan dari luar dirinya, yakni gambaran yang dimiliki oleh si 
pembuat meja. Sedangkan, esensiku (sebagai seorang dosen) ditentukan bukan oleh 
otoritas di luarku (entah oleh Tuhan maupun orang lain atau lingkungan di sekitarku), 
melainkan oleh diriku sendiri. 

Dari penjelasan tersebut semakin jelas bahwa kebebasan bagi Sartre tidak dapat 
dipisahkan dari manusia, dari kesadaran atau subjektivitas manusia. Jika diminta 
untuk mendefinisikan manusia, Sartre mungkin akan mengatakan bahwa manusia 
atau kesadaran pada prinsipnya adalah kebebasan! 

Namun pengalaman tentang kebebasan bukanlah pengalaman yang mudah dan 
menyenangkan. Kebebasan ternyata penuh dengan paradoks dan sekaligus 
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menyesakkan. Kebebasan ”sebetulnya dibebankan” kepada kita oleh situasi yang tidak 
kita pilih sendiri, dan tanpa alternatif lain kita harus menerimanya begitu saja. Selain 
itu, kebebasan bukanlah sesuatu yang mapan dan padat (masif), yang bisa kita 
andalkan sebagai sandaran yang kokoh untuk hidup kita. Sebaliknya, kebebasan 
amatlah rapuh dan selamanya berada dalam posisi yang rentan dan terancam. Dalam 
kehidupan kita saat ini, ancaman itu sesungguhnya berasal dari Ada atau Benda. 
Benda mempunyai daya tarik dan daya pikat yang luar biasa, yang mampu menjerat 
dan menghancurkan kebebasan. Kebebasan merupakan sasaran empuk dari pesona 
dan kuasa Benda, yang keberadaannya luar biasa masif dan melimpah‑ruah (de trop).  

Dalam novelnya yang berjudul Nausea (1959), terdapat ilustrasi tentang ancaman 
Benda terhadap kebebasan. Dalam novel itu dikisahkan tentang Antoine Roquentin 
yang merasa muak, merasa mau muntah, setelah melihat Benda, yang esensinya sama 

sekali tidak bermakna, keberadaannya tidak beralasan, dan yang kelimpah‑ruahan 
serta kemasifannya menyebabkan kedangkalan pada jiwa manusia. Namun pesona 
benda jauh lebih menggoda daripada kebebasan yang tidak menyenangkan itu. Maka, 
sang tokoh kita itu akhirnya memilih untuk menajiskan kebebasannya dan tunduk 
pada pesona dan kelimpah‑ruahan Benda (Spiegelberg, dalam Abidin, 2009). 

Akan tetapi, pilihan yang diputuskan oleh Antoine Requentine pada prinsipnya 
merupakan pilihan yang sia‑sia. Ia pada akhirnya mengalami kegagalan total! Memilih 

untuk menyangkal kebebasan dan berserah diri pada Benda, ternyata tidak berarti bisa 
lepas begitu saja dari kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan tidak bisa kita 
nafikan atau kita najiskan begitu saja, karena ia adalah ”takdir” yang telah dan akan 
selalu memburu kita. 

Kecemasan 

Demikian bahwa kebebasan sebetulnya tidak menyenangkan, merupakan beban, dan 
menyebabkan kecemasan. Kecemasan adalah pengalaman yang sangat mencekam dan 
tidak menyenangkan akibat kita dihadapkan pada kebebasan dan tanggung jawab yang 
harus dipikul oleh kita sendirian. Ketakutan dirasakan oleh kita karena ada ancaman 
dari luar diri kita, sedagkan kecemasan bersifat internal karena sumbernya adalah 
kebebasan kita sendiri dan konsekuensi-konsekuensinya yang seringkali tidak 
teramalkan dan menghancurkan. Kalau manusia (baca: ”kesadaran”) identik dengan 
kebebasan, maka jaminan keberadaan dan kelangsungan hidup diri dan eksistensinya 
sepenuhnya tergantung pada kebebasannya itu. 

Semua konsekswensi dan tanggung jawab dari kebebasan itu pun sepenuhnya 
merupakan tanggung jawab manusia. Tidak ada yang menopang kebebasan kita, selain 
diri kita sendiri. Bahkan Tuhan sendiri, jika saja memng ada, tidak mungkin 
menopang dan menjamin kebebasan kita. Kebebasan dan tanggung jawab dengan 
demikian, bukan sesuatu yang menggembirakan atau menyenangkan, melainkan 
justru menimbulkan kecemasan. Melalui tokoh novelnya yang bernama Antoine 
Roquentin, Sartre menulis dalam Nausea, “Aku tidak punya jalan lain menuju nilai 
yang melindungiku dari fakta bahwa aku sendiri yang menjamin eksistensiku; tak ada 
apa pun dan siapa pun yang bisa memberikan jaminan atas diriku, atas esensiku .... 
Aku mengambil keputusan sendiri, tanpa pembenaran dan bahkan tanpa restu dari 
siapa pun.....” Kecemasan adalah gejala universal dan dapat menyergap siapa saja, saat 
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ia menyadari bahwa ia hidup sendirian dan harus memikul dipundaknya sendiri, 
seluruh tanggungjawab yang bersumber dari kebebasannya itu. 

Kebebasan dan tanggung jawab yang saya alami ternyata ”terlalu berlebihan,” 
”melampaui batas”, karena konsekuensi apapun yang mungkin timbul akibat 
kebebasan itu, bukan saja harus dipikul sendirian, tetapi juga bisa menggoyahkan 
segenap eksistensi saya. Keputusan saya untuk mengikatkan diri dalam sebuah 
perkawinan, misalnya, sungguh membuat saya merasa cemas. Salah memilih pasangan 
hidup, berarti menghancurkan eksistensi dan sekaligus esensi saya, yang telah lama 
saya jalani dan saya rencanakan dengan penuh pengharapan untuk masa depan saya. 

Malafide 

Kecemasan pada dasarnya tidak sungguh‑sungguh dan tidak selamanya disadari oleh 

manusia. Ia ada di tataran kesadaran pra-reflektif. Kecemasan menyergap begitu saja 
pada manusia dalam situasi‑situasi tertentu, ketika dia dihadapkan pada kesadaran 
bahwa dia bebas dan harus bertanggung jawab atas segala kemungkinan yang 
diakibatkan oleh kebebasannya. Oleh sebab itu, ada dorongan untuk menolak atau 
mengingkari kebebasan. 

Penolakan atau pengingkaran terhadap kebebasan ini disebut malafide (bad faith). 
Manusia malafide adalah manusia tidak otentik, selalu menipu dirinya sendiri dengan 
cara menyangkal kebebasannya dan menutupi kecemasan- kecemasannya. Manusia 
malafide mengidentifikasikan dirinya dengan objek (Benda atau Ada) dan tidak 
mengakui dirinya sebagai subjek (”kesadaran bebas”). Menjadikan dirinya objek, 
bukan subjek, membuat hidupnya merasa lebih aman. Sebagai objek kita tidak perlu 
bertangung jawab pada diri sendiri, karena tindakantindakan yang kita lakukan oleh 
objek bukan berasal dari diri sendiri, melainkan dari kekuatan-kekuatan atau sumber-
sumber eksternal yang pengaruhnya pada kita tidak dapat kita kontrol. 

Contoh manusia malafide adalah mereka yang memiliki kecenderungan untuk 
mengasalkan semua atau sebagian kelakuan atau keadaan yang menimpa dirinya dari 
”takdir” atau ”nasib”, atau dari kekuatan-kekuatan di luar dirinya, yang menurutnya 
tidak bisa ditentang atau dihindari. Manusiamanusia malafide biasanya memiliki 
segudang alasan untuk mengingkari kebebasan dan tanggung jawabnya. Misalnya, 
ketika dimintai penjelasan dan pertanggungjawaban atas apa yang telah mereka 
lakukan, mereka kemungkinan akan menjawab: ”Sifat saya memang begitu, mau apa 
lagi?,” atau ”kehendak para penguasa kita memang demikian, bagaimana kita bisa 
menentangnya?,” atau ”itu sudah menjadi ketentuan para pemimpin kita, sehingga 
mau tidak mau kita harus menurutinya.” Apa yang sebenarnya hendak dikatakan oleh 
mereka adalah, ”semuanya itu bukanlah kehendak saya, atau tidak ada sangkut 
pautnya dengan kemauan saya, jadi apa pun yang saya lakukan, bukanlah 
tanggung jawab saya” (Abidin, 2009). 

Manusia malafide pun bisa tampil dalam bentuk yang lain. Misalnya saja pada 
orang‑orang, yang segenap tindak‑tanduknya ditentukan oleh citra, pendapat, atau 
kehendak umum, dan mereka berusaha menyesuaikan diri dengan citra, pendapat, 
atau kehendak umum tersebut. Sartre member contoh tentang seorang pelayan yang 
over‑acting berikut ini: ”Semua gerakandan kelakuan pelayan itu sungguh‑sungguh 
berlebihan. Perilakunya sangat ritual. Ia membungkukkan badan dalam suatu cara 
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yang begitu rupa, sehingga tampak penuh perhatian dan penuh rasa hormat pada para 
pelanggannya; ia mendemonstrasikan kemampuannya dalam menyeimbangkan 
nampan yang dibawanya dengan terlampau hati‑hati. Gerakannya seperti gerakan 
sebuah permainan. Permainan yang sedang dia mainkan adalah permainan ’menjadi 
seorang pelayan’. Ia sangat sadar akan kelakuannya yang memainkan peran pelayan, 
dan memainkan ’tarian’ seorang pelayan. .... Semua yang dia lakukan timbul dari 
keiinginannya untuk membuat kondisinya nyata.... Jadi, ia tidak lagi punya pilihan 
lain, selain secara total dan lengkap larut ke dalam kondisi menjadi pelayan. Bukan 
hanya dia sendiri sebetulnya yang menghendaki berkelakuan seperi itu, tapi juga 
tekanan dari luar pun menuntutnya untuk demikian.” 

Dalam bentuk yang lain lagi, manusia malafide bisa saja tampil pada orang-orang yang 
meyakini teori‑teori deterministik, dan menjadikan teori‑teori tersebut sebagai alasan 
untuk menyangkal kebebasan dan tanggungjawab pribadinya. Teori yang menyatakan 
bahwa ”watak manusia terbentuk oleh pengalaman‑pengalamannya pada masa 

kanak‑kanak awal,” atau ”faktor‑faktor biologis sangat menentukan kepribadian,” 

oleh manusia malafide bisa dijadikan sebagai alasan untuk dimakluminya 
perbuatan‑perbuatan a-moral tertentu atau agar dibebaskannya dari tanggungjawab 

moral, yang seharusnya dipikul oleh mereka (Abidin, 2009). 

Kesadaran dan Subjektivitas 

Dalam Being and Nothingness Sartre menulis bahwa kesadaran pada dasarnya adalah 
subjektivitas, bukan objektivitas atau objektifikasi. Meski saya mengobjekkan orang 
lain, tetapi dia tetap merupakan subjektivitas murni bagi dirinya sendiri. Demikian 
juga, meski saya diobjekkan oleh orang lain, saya tetap merupakan subjektivitas bagi 
diri saya sendiri. Seorang psikolog klinis atau psikiater dapat saja menyelidiki 
kesadaran pra reflektif seorang pasien, tetapi si pasien tetap merupakan subjektivitas 
murni bagi dirinya sendiri. Psikolog klinis atau psikiater hanya dapat menggali 
tindakan-tindakan kesadaran si pasien melalui efek-efeknya (tindakan-tindakannya) 
dalam dunia, tetapi subjektivitas si pasien itu sendiri tidak akan tersentuh. Dengan 
demikian, kita tidak pernah dapat sungguh-sungguh mengenal subjektivitas orang 
lain. Dalam introduksi untuk buku Being and Nothingness (1948, xl), Barnes menulis: 
We can never proof the Other’s existence. This is because of the Other is by definition 
a For-self outside my consciousness and proof must be based on what is within my 
experience. 

Subjektivitas dan relasi antar subjek 

Bagaimana subjektivitas atau kesadaran yang satu berhubungan dengan subjektivitas 
atau kesadaran yang lain? Setiap subjek selalu ingin menjalin hubungan dengan 
subjek-subjek lain. Hal ini dimungkinkan karena kesadaran manusia adalah sesuatu 
yang terbuka dan sekaligus bersifat transenden (melampaui atau keluar dari dirinya 
sendiri). Akan tetapi, dalam melakukan relasi dengan subjek-subjek lain, kita selalu 
ingin mempertahankan subjektivitas kita sendiri. Subjektivitas atau kesadaran 
memiliki karakter mengobjekkan objeknya. Akibatnya, subjek-subjek lain menjadi 
objek bagi subjektivitasku, dan aku menjadi objek bagi subjektivitas-subjektivitas 
mereka. 
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Demikian bahwa hubungan antar manusia pada dasarnya adalah saling 
mengobjekkan. Hubungan mereka selalu dan pasti ditandai oleh konflik atau 
perseteruan. Dalam salah satu karya dramanya yang terkenal, No Exit (1954), Sartre 
menulis lewat tokohnya dalam drama itu, “neraka adalah orang lain!” Alasannya, 
tatapan orang lain dan keberadaan orang lain di sekitarku menjadikanku objek dan ini 
membuatku tidak merasa nyaman. Sebuah contoh dikemukakan oleh Sartre dalam 
buku Being and Nothingness berikut ini: saya sedang mengintip melalui lobang 
sebuah pintu untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang yang ada 
di balik pintu itu. Dalam posisi ini, saya adalah subjek, dan orang-orang lain yang 
menjadi sasaran intipan saya adalah objek. Namun, tanpa saya ketahui, tiba-tiba dari 
belakang saya ada orang yang menepuk punggung saya. Saya kaget dan ketahuan oleh 
orang itu saya sedang mengintip! Kini pengalaman saya berubah. Saya bukan lagi 
subjek, tetapi objek bagi dia. Demikianlah yang terjadi dalam kehidupan nyata. 
Hubungan saya dengan orang lain persis sama dengan contoh tadi. Saya terkadang 
menjadi subjek, tetapi juga menjadi objek untuk pasangan atau sahabat saya. 

Jika hubungan antar manusia atau antar subjek ditandai oleh konflik atau perseteruan, 
lalu bagaimana dengan cinta? Apakah mungkin ada cinta, jika relasi antar subjek 
ditandai oleh konflik? Menurut Sartre, cinta pada dasarnya adalah penipuan diri, dan 
pasti akan berakhir dalam kegagalan. Cinta berarti saya harus berpura-pura menjadi 
objek bagi sang kekasih sebagai subjek atau subjektivitas murni; dan dia pun harus 
berpura-pura menjadi objek bagi subjektivitas saya. 

Subjektivitas orang lain dapat menjadi bagian dari pengalaman saya melalui dua cara, 
yakni saya merupakan objek bagi orang lain atau saya menjadikan orang lain objek 
bagi saya. Alasan kenapa saya ingin mengobjekkan orang lain karena untuk 
melindungi diri saya sendiri dari kemungkinan membuat dia menjadikan saya sebagai 
objek. Kenyataan ini pun ada dalam cinta (antara lover dan beloved), sehingga cinta 
pasti berakhir dalam kegagalan (Barnes, Translator’s Introduction dalam Sartre, 
Being and Nothingness, 1948, xlii) Itulah sebabnya, tidak ada cinta, karena orang 
tidak nyaman hidup berlama-lama dalam kepura-puraan dan konflik. Mereka lambat-
laun pada akhirnya akan berpisah! 

Solusi dari kehidupan yang sia-sia 

Sartre sering dikritik oleh para pengeritiknya karena pemikirannya tentang manusia 
(kesadaran atau subjektivitas) dinilai muram dan pesimis. Sartre meyakini bahwa 
manusia pada dasarnya bebas, tetapi menyadari adanya kebebasan justru membuat 
manusia merasa cemas, karena kebebasan menuntut pertanggungjawaban pribadi 
yang seringkali berlebihan, padahal penopang atau landasannya tidak cukup kuat. 
Sartre pernah menulis bahwa hidup manusia adalah useless passion, gairah yang sia-
sia. Pemikiran muram yang demikian mirip dengan yang dikemukakan oleh 
Schopenhauer (1788- 1868) dua abad yang lalu.  

Dia menulis demikian: Kita seperti gerombolan babi-babi kedinginan, yang 
berdesakan untuk mendapatkan kehangatan; memang tidak nyaman saling 
berhimpitan, tetapi sungguh sengsara jika berjauhan!” (dikutip dari Abidin, 2009, 
67). Jika demikian, apakah ada solusi untuk kehidupan yang lebih baik dan 
membahagiakan bagi hidup kita? Bagaimana sebaiknya menjalani kehidupan yang 
tidak menyenangkan dan tidak membahagiakan seperti itu? Pada masa mudanya 
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Sartre menawarkan kesenian sebagai sarana untuk menjadikan hidup manusia 
bermakna. Kesenian merupakan media yang bermanfaat untuk mengubah kehidupan 
yang tidak membahagiakan itu menjadi sesuatu yang bahagia dan bermakna melalui 
karya-karya estetis. Karya-karya sastra yang ditulis oleh Sartre pada masa mudanya 
dapat diinterpretasikan sebagai sarana yang digunakan olehnya untuk mendapatkan 
kebahagiaan dan otentisitas. Namun, sejak tahun 1950-an awal, ketika dia tertarik 
pada filsafat Marx, dan terlibat dalam demonstrasi-demonstrasi dan gerakan-gerakan 
sosial politik, dia meyakini bahwa kemanusiaan atau moralitas merupakan cara hidup 
untuk meredakan penderitaan atau kesia-siaan hidup. Dia mengatakan bahwa kita 
tidak boleh tinggal diam dan tutup mulut dalam lingkungan sosial politik di mana kita 
tinggal. Diam berarti mempertahankan status quo. Maka, Sartre memilih untuk tidak 
tinggal diam dan terlibat bukan hanya dalam tulisantulisan kritis dan moralis, tetapi 
juga dalam demonstrasi-demonstrasi untuk membela gerakan-gerakan sosialis dan 
humanis. Ini adalah sebuah pilihan yang membuat hidup tidak lagi sia-sia. 

Relevansi 

Filsafat Sartre telah “membebaskan” kita (paling tidak, saya pribadi) dari pemahaman-
pemahaman dan perasaan-perasaan fatalistik bahwa kita terkungkung oleh kekuatan-
kekuatan yang mengendalikan hidup kita. Kekuatan-kekuatan tersebut dapat berupa 
“ketidaksadaran”, “system biologis dalam tubuh organisme”, “lingkungan sosial”, 
“pola asuh”, “system bahasa”, “sistem budaya”, dan “sistem politik”. Pemahaman-
pemahaman tentang adanya kekuatan-kekuatan tersebut berasal dari teori-teori ilmu 
pengetahuan, ajaran-ajaran filsafat, dan praktek-praktek politik dan ekonomi yang 
kurang humanis dan demokratis.  

Filsafat Sartre menyadarkan kita mengenai otonomi kesadaran, kebebasan, 
subjektivitas, dan bahkan kemanusiaan. Meski kita tidak perlu sepenuhnya percaya 
pada Sartre bahwa kita (manusia) identik dengan kebebasan, tapi harus kita akui 
bahwa kita sesungguhnya memiliki otonomi dan kebebasan. Memang betul bahwa 
kebebasan tidak selalu menyenangkan, karena kesadaran akan kebebasan yang tanpa 
fondasi itu membuat hidup kita menjadi cemas. Akan tetapi, apakaharti menjadi 
manusia tanpa ada kebebasan? Apakah artinya tuntutan tanggung jawab, moralitas, 
dan sanksi hukum, jika kita tidak memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan? 
Tuntutan tanggung jawab, moralitas dan sanksi hokum harus mengandaikan adanya 
kebebasan pada manusia, baik sebagai individu maupun warga suatu bangsa. 

Pemikiran Sartre tentang subjektivitas pun memberi pemahaman baru dan fondasi 
keyakinan pada kita tentang keunikan kita sebagai subjek. Selama ini subjek diabaikan 
atau bahkan ditolak dalam ilmu pengetahuan. Subjek direduksi pada fungsi-fungsi 
psikologis dalam ilmu psikologi, dikorbankan pada peran-peran sosial atau kelompok 
dalam ilmu sosiologi. Dalam kehidupan praktis pun, subjek diekspoitasi oleh 
kekuatan-kekuatan sosial, politik, dan ekonomi untuk keuntungan para pemegang 
kuasa sosial, politik, dan ekonomi. 

Namun, dari filsafat Sartre kita belajar bahwa manusia pada dasarnya adalah 
kesadaran dan kesadaran pada prinsipnya mengacu pada subjek-subjek unik, yang 
tidak sepenuhnya dapat diobjektifikasi dan dieksploitasi. Pengingkaran dan reduksi 
terhadap subjektivitas manusia adalah pengingkaran dan reduksi terhadap 
kemanusiaan dan keunikan individu. Bagi saya pribadi, mengabaikan subjektivitas 
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saya sendiri yang unik dan bebas sama saja dengan mengabaikan atau mengingkari 
keunikan dan kebebasan saya. Jika demikian, meminjam terminologi Sartre, saya 
berarti termasuk dalam kategori manusia malafide, seorang individu yang hidupnya 
tidak otentik! 

 

 

Daftar Pustaka 

Abidin, Zainal. 2009 (edisi 5). Filsafat Manusia. Memahami manusia melalui filsafat. 
Bandung: Remaja Rosdakarya 

Abidin, Zainal. 2007. Analisis eksistensial. Sebuah pendekatan alternatif untuk 
psikologi dan psikiatri. Jakarta. Rajawali Pers 

Dreyfus, H.L. & Wrathal, M.A. 2006. A companion to phenomenology and 
exitentialism. Oxford: Blackwll Publishing 

Flynn, Thomas. 2006. Exitentialism. A very short introduction. Oxford University 
Press 

Sartre, J.P 1948. The Emotions. Outline of a Theory, tr. Bernard Frechtman, New 
York: Philosophical Library 

Sartre, J.P. 1965. Being and nothingness. New York: Philosophical Library. (transkated 
and introduced by Hazel E. Barnes) 

Sartre, J.P. 1956. Existentialism Is A Humanism,” in Existentialism from Dostoevsky 
to Sartre, Cleveland, OH: World Publishing, Meridian Books 

Spiegelberg, Herbert. 1971. The phenomenological movement, volume 1 and 2. The 
hague: Martinus Nijhoff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MANUSIA & PENDERITAAN | 204  
 

PENDERITAAN MENURUT AGAMA 
BUDDHA: SEBUAH TINJAUAN KRITIS 
DARI PERSPEKTIF KRISTEN 

 

BEDJO 

 

 

PENDAHULUAN 

Banjir lumpur, gempa bumi, tsunami dan kemiskinan, mungkin itulah yang kita 
pikirkan ketika berbicara tentang penderitaan di Indonesia. Kita hidup  dalam konteks 
bangsa yang sedang mengalami krisis multidimensi plus tertimpabanyak bencana baik 
yang alami maupun ”buatan.” Dalam kondisi seperti ini, terkadang kita tergoda untuk 
berpikir bahwa hidup di Indonesia sungguh tidak mengenakkan. Lalu pikiran kita 
menerawang dan berimajinasi untuk tinggal di negara-negara maju seperti Amerika 
Serikat atau Jepang dan berpikir bahwa kondisi di sana akan jauh lebih baik. Tetapi, 
pikiran demikian tentu tidak benar. Itu adalah mitos dan bukan fakta. Yang terjadi 
adalah penderitaan merupakan bagian dari umat manusia di manapun ia berada, di 
negara maju, maupun yang kurang maju, kecil maupun besar, komunis maupun 
kapitalis, beragama maupun sekuler. Hanya bentuk, tingkatan dan penyebabnya saja 
yang berbeda-beda. 

Penderitaan adalah fakta universal! Penderitaan juga melampaui horison waktu, ia ada 
dulu, sejak zaman dahulu kala sampai sekarang dan juga di masa mendatang. 
Penderitaan adalah fakta yang tidak hanya universal tetapi juga “seolah-olah” abadi. 
Justru karena itulah, berbicara mengenai penderitaan merupakan hal yang menarik, 
paling tidak bagi orang yang punya keprihatinan dan mau berkontemplasi tentang 
kehidupan. 

Sidharta Gautama (563-483 SM) adalah jenis orang seperti itu. Sebagai seorang guru, 
pendiri agama Buddha, ia adalah orang yang dianggap memiliki banyak hikmat dan 
kebijaksanaan. Akan tetapi jikalau kita memperhatikan pengajarannya yang utama, 
maka kita akan segera menemukan tema sentral penderitaan dalam pengajarannya. 
Kebenaran-kebenaran mengenai penderitaan ini terangkum dalam pengajarannya 
yang disebut Empat Kebenaran Mulia (Four Noble Truths). 

Dalam tulisan ini, kita akan memberikan tinjauan kritis atas pengajaran Buddha 
tentang penderitaan yang terdapat dalam Empat Kebenaran Mulia. Oleh karena itu, 
maka tulisan ini akan mengalir sebagai berikut. Pertama, sejarah singkat kehidupan 
Buddha sampai dengan masa ia mengalami pencerahan. Hal ini penting untuk 
menyediakan konteks lahirnya pemikiran Buddha tentang penderitaan. Kedua, 
pemaparan mengenai konsep penderitaan dalam Empat Kebenaran Mulia. 
Selanjutnya, tinjauan kritis atas konsep Empat Kebenaran Mulia tersebut dari sudut 
pandang Kristen.1 Terakhir, sebuah kesimpulan dan aplikasi. 
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PERGULATAN SIDHARTA GAUTAMA MENCARI KEBENARAN 

Sidharta Gautama adalah seorang pangeran kerajaan, dibesarkan dalam istana yang 
mewah di perbatasan Nepal. Tetapi aneh, hatinya justru terpaut pada realitas di luar. 
Ia menengok ke luar dari dirinya sendiri dan menemukan orang-orang, realitas-
realitas yang membuatnya berempati, simpati dan kemudian mengambil aksi. Orang-
orang yang bagaimana itu? Realitas apa saja yang ia temui? Jawabannya 
menyedihkan! Ia menyaksikan orang-orang yang menderita, dan menemukan realitas-
realitas penderitaan dalam berbagai bentuk. Orang miskin yang terkapar di jalan, yang 
hari demi hari mengejar kebutuhan hidup yang tak kunjung terjangkau, orang yang 
tertimpa penyakit yang tak kunjung sembuh, dan akhirnya orang-orang yang menangis 
meratapi kematian saudara mereka. Bagaimana dengan orang kaya? Mereka pun 
mengalaminya. Rasa tak puas, was-was dan gelisah, kecewa dan murung karena 
dihantui berbagai macam penyakit yang setiap waktu dapat membawa ke liang pahat. 
Itulah sebagian dari penderitaan bagi orang-orang kaya.2 Bukankah itu semua tidak 
kurang sedikit dibandingkan orang miskin? 

Sang pangeran yang berumur 29 tahun itu merenung. Ia sadar bahwa penderitaan 
adalah jalan dari semua orang. Tetapi bagaimana cara melepaskan diri dari fakta ini. 
Ia masuk ke dalam pencarian akan kebenaran, suatu kebenaran yang filosofis sekaligus 
praktis. Sidharta muda lalu memutuskan untuk meninggalkan kerajaan, ia ingin 
belajar akan kebenaran. Tanpa uang, dengan meninggalkan keluarga, ia pergi dan 
belajar pada guru terkenal Alara dan Uddaka, tetapi ia tidak puas pada pengajaran 
mereka. Masa selanjutnya dari pengembaraannya ditandai dengan tindakan asketis 
yang ekstrem. Ia tinggal di hutan belantara, tubuhnya kurus kering karena makanan 
yang terbatas. Tetapi ia akhirnya menemukan, asketisisme yang demikian adalah ilusi 
belaka, tidak membawa pada jalan realisasi diri.3 

Dalam pencarian kebenaran selanjutnya, suatu kali ia duduk dibawah pohon berdaun 
lebar dan berbuahkan semacam buah pir yang sarat dengan segala macam biji,4 pada 
saat itulah ia merenungkan berbagai macam teka-teki kehidupan. Semalam suntuk ia 
merenung dan pagi harinya ia tersentak karena ia telah menemukan kebenaran, 
Sidharta telah mendapat Enlightenment bagi pergumulannya mengenai kehidupan. 
Mulai saat itulah orang menyebut ia “Buddha” atau “orang yang mendapat 
penerangan.” 

Pada saat itu, umurnya menginjak 35 tahun. Sisa umurnya yang 45 tahun 
digunakannya berkelana di sepanjang India Utara, menyebarkan filosofinya ke banyak 
orang dan akhirnya pengaruhnya pun dengan cepat meluas. Saat ia wafat pada tahun 
483 SM sudah ratusan ribu orang menjadi pemeluk ajarannya. Kemudian tradisi oral 
mengenai ajarannya pun diwariskan dari generasi ke generasi.5 Kekayaan dari ajaran 
Buddha yang terutama ini disebut Empat Kebenaran Mulia. 

EMPAT KEBENARAN MULIA (THE FOUR NOBLE TRUTHS)6 

Pencerahan yang dialami Buddha telah membawanya pada kebenarankebenaran 
tentang kehidupan. Apabila diringkaskan maka pengajaran Buddha dapat dibuat 
dalam empat proposisi utama yang memiliki tema sentral “penderitaan.” Penderitaan 
ini dapat dikatakan menjadi orientasi dasar dari Buddhisme sepanjang masa dan di 
mana saja. 
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Pembahasan kita mengenai penderitaan akan mengikuti alur berikut: masalah (the 
disease), penyebab (the cause), penyembuhan/penghentian (the cure) dan terakhir 
jalan keluar (the medicine).7 

Masalah/Penyakit: Penderitaan (Dukkha) 

Dukkha adalah “penderitaan” itu sendiri. Hidup ini dipenuhi oleh realitas penderitaan sejak 
dari lahirnya manusia sampai pada kematian menjemputnya.8 Bagi Buddha, lahir adalah 
penderitaan, menjadi tua adalah penderitaan, sakit adalah penderitaan, mati adalah 
penderitaan, kesedihan, ratapan, kesakitan dan ketidakbahagiaan, semuanya itu adalah 
penderitaan. Fakta penderitaan ini disadari oleh Buddha sebagai bersifat universal, artinya 
semua orang mengalaminya, tidak peduli orang kaya, miskin, tua, muda, dan seterusnya. 

Konsep dukkha dalam pengajaran Buddha dapat dibagi dalam tiga jenis. Pertama, penderitaan 
sebagai rasa sakit (pain). Ini adalah “self-evident suffering.” Ketika kita berada dalam sakit 
mental ataupun fisik, jelaslah bahwa terdapat dukkha. Bahkan ketika kita sedang menikmati 
sesuatu atau pada saat tidak ada sesuatu yang secara khusus membuat kita tidak bahagia, hal-
hal selalu bisa berubah: apa yang kita nikmati dapat segera berlalu atau sesuatu yang tidak 
menyenangkan dapat muncul begitu saja. Inilah yang disebut dukkha sebagai perubahan. 
Selanjutnya, Buddha juga berbicara mengenai dukkha sebagai kondisi. Dalam pengertian ini, 
Buddha berbicara mengenai natur dari dunia yang bersifat tidak stabil dan tidak tetap. Dunia 
ini pada dasarnya berisi kesakitan dan kesenangan, penderitaan dan kebahagiaan, semuanya 
saling kaitmengait dan membentuk realitas. 

Penyebab Penderitaan: Keinginan/Kehausan (Tanha) 

Buddha sangat menekankan mengenai tanggung jawab manusia atas penderitaan yang 
dialaminya dalam dunia. Ia menyatakan bahwa pada umumnya keinginan atau “kehausan”10 
dapat dianggap sebagai penyebab kepedihan hidup. Hal ini terjadi karena keinginan ini sendiri 
adalah sesuatu yang tidak dapat dipuaskan secara tuntas. Keinginan ini dapat digolongkan ke 
dalam tiga kategori: (1) keinginan untuk kesenangan sensual atau inderawi, misalnya: 
menginginkan benda-benda; (2) keinginan untuk eksistensi dan menjadi sesuatu, misalnya 
ingin menjadi seseorang dengan karakteristik tertentu atau ingin hidup kekal; (3) keinginan 
untuk non-eksistensi. Artinya, kadang kala kita ingin untuk mati, dan kalau bisa memilih, maka 
kita memilih untuk tidak lahir di dunia ini.11 Keinginan-keinginan inilah yang menjadi 
penyebab dari adanya penderitaan. 

Penghentian Penderitaan: Nirwana 

Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita selalu berusaha untuk memenuhi dan memuaskan 
“keinginan” kita agar mencapai kebahagiaan. Akan tetapi, ketika kita melakukan hal ini maka 
kita sedang melekatkan diri kita pada hal-hal yang sebenarnya tidak dapat dipercaya, tidak 
stabil, berubah terus menerus dan tidak permanen. Sepanjang kita selalu berusaha untuk 
melekatkan diri pada hal-hal ini, sebenarnya kita sedang melestarikan penderitaan. Oleh 
karena itu, jikalau kita ingin melepaskan diri dari penderitaan, jalan menuju kepada hal itu 
adalah dengan cara melepaskan, atau membiarkan segalanya berlalu. Ini adalah solusi yang 
radikal dan sekaligus sangat sederhana. Jikalau “keinginan” adalah penyebab penderitaan, 
maka jalan penghentian penderitaan adalah dengan cara meninggalkannya, melepaskannya 
atau membiarkannya pergi. Inilah yang sebenarnya merupakan tujuan dari jalan Buddha, 
pelepasan dari penderitaan, pencapaian kebahagiaan tertinggi, nirwana.12 

Nirwana ini pada dasarnya berbicara mengenai “extinction of thirst” atau “padamnya 
keinginan.” Akan tetapi harus disadari bahwa nirwana merupakan konsep yang jauh lebih 
rumit dan abstrak dari sekadar padamnya keinginan.13 Yang penting untuk diketahui adalah 
bahwa agama Buddha percaya bahwa nirwana ini dapat dicapai manusia selagi ia masih hidup 
(sopadisesa nibbana) ketika seorang buddhis telah mampu melepaskan keinginnanya. Selain 
itu, nirwana tentu juga bisa diraih ketika seseorang sudah meninggal (anopadisesa nibbana).14 
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Jalan Penghentian Penderitaan: Jalan Tengah 

Jalan menuju pada penghentian penderitaan ini disebut Jalan Tengah (Middle Way) karena ia 
menghindari dua ekstrem: ekstrem yang satu ialah mencari kebahagiaan melalui kesenangan 
dari indera yang bersifat “rendah, umum, tidak menguntungkan dan menjadi jalan bagi orang-
orang pada umumnya;” jalan lain adalah mencari kebahagaian melalui “self-mortification” 
dalam berbagai bentuk asketisme yang bersifat “menyakitkan, tidak layak dan tidak 
menguntungkan.” Sebenarnya Buddha telah mencoba kedua ekstrem tersebut sampai akhirnya 
ia menyadari bahwa kedua jalan yang ekstrem tersebut adalah tidak berguna, dan hanya jalan 
tengah yang dapat membawa pada pencerahan, nirwana. Jalan tengah ini biasanya jug disebut 
delapan jalan kebajikan (Noble Eightfold Path) karena terdiri dari delapan kategori atau 
pembagian yaitu:15 

 
Delapan jalan Komponen Kategori 

Pengetahuan yang 
benar (Right view) 

− Mengacu pada empat kebenaran kebajikan Kebijakan 
(prajna) 

Kehendak yang 
benar 

(Right intention) 

− Ketiadaan keinginan 

− Keramahan 

− Belas kasihan 

 

Pembicaraan yang 
benar 

(Right speech) 
 

− Menahan diri dari perkataan yang bohong 

− Menahan diri dari perkataan yang memecah belah 

− Menahan diri dari perkataan yang menyakiti 

− Menahan diri dari obrolan yang tidak berguna 
Perilaku 
(sila) 
 

Perilaku yang 
benar 

(Right action) 
 

− Menahan diri dari menyakiti mahluk hidup 

− Menahan diri dari mengambil apa yang tidak diberikan 

− Menahan diri dari perilaku seksual yang tidak senonoh 

Pekerjaan yang 
benar 

(Right livelihood) 

− Tidak berdasarkan perkataan dan perbuatan yang salah 

Usaha yang benar 
(Right effort) 

 

− Untuk mencegah kejahatan dan kondisi yang tidak sehat 
dari pikiran yang belum muncul  

− Untuk melepaskan diri dari kejahatan dan kondisi yang 
tidak sehat dari pikiran yang telah muncul 

− Untuk menghasilkan kebaikan dan hal-hal yang 
bermanfaat/sehat dalam pikirian yang selama ini belum 
muncul 

− Untuk mengembangkan dan menyempurnakan kebaikan 
dan hal-hal yang bermanfaat/sehat dalam pikiran yang 
telah muncul 

 

Meditasi 
(samadhi) 

 
Pikiran yang benar 

(Right 
mindfulness) 

 

− Perenungan dari tubuh 

− Perenungan dari perasaan 

− Perenungan dari pikiran 

− Perenungan dari dharma 
 

Konsentrasi yang 
benar 

(Right concentration) 

− Praktek dari 4 dhyanas 
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TINJAUAN ATAS KONSEP PENDERITAAN DALAM EMPAT 
KEBENARAN MULIA 

Penderitaan (Dukkha) 

Kecermatan Buddha dalam melihat penderitaan sebagai fenomena yang perlu 
mendapatkan perhatian dalam pengajarannya adalah sesuatu yang tepat. 
Sesungguhnya, justru karena ia berbicara mengenai tema yang membumi inilah maka 
banyak orang mengikutinya. Siapakah yang tidak ingin lepas dari penderitaan? 
Siapakah yang tak ingin mendapatkan kebahagaian? Tentu saja semua orang 
menginginkannya. Maka dari itulah ajaran Buddha mampu menarik simpati banyak 
orang.16 

Walaupun demikian, ada beberapa hal yang perlu kita tanggapi dari pemikiran Buddha 
mengenai penderitaan atau dukkha ini. Pertama, Buddha menganggap bahwa 
kelahiran manusia ke dalam dunia itu sendiri adalah suatu penderitaan, demikian pula 
proses menjadi tua, dan kematian. Bagi penulis, konsep demikian adalah konsep yang 
tragis dan tidak perlu dimiliki oleh manusia,17 apalagi orang Kristen. Sebagai orang 
Kristen kita percaya bahwa hidup adalah suatu anugerah dari Tuhan, oleh karena itu, 
kelahiran anak adalah berkat bagi orang tua, dan kesempatan yang indah bagi manusia 
yang lahir itu untuk hidup bahagia dalam rencana Tuhan. Proses menjadi tua dan 
kematian juga tidak perlu dipandang secara pesimis sebagaimana diajarkan Buddha. 

Memang benar bahwa, dalam proses menjadi tua biasanya terdapat ketakutan, 
kelemahan-kelemahan fisik yang makin meningkat dan masalah-masalah lain. Akan 
tetapi hal ini tidaklah berarti bahwa proses itu sendiri bukanlah sesuatu yang baik. 
Paulus dalam Filipi 1:21-22 bahkan ingin segera meninggalkan tubuh yang fana ini 
untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Proses menjadi tua dan kematian bagi orang 
Kristen adalah proses mendekati surga dengan segala kepenuhannya, tidak ada ratap 
tangis dan duka di dalamnya, hanya ada sukacita. 

Dengan pemahaman demikian ini maka seharusnya orang Kristen tidak perlu menilai 
proses menjadi tua ataupun kematian itu sendiri sebagai sesuatu yang buruk.18 

Kedua, pemahaman Buddhisme mengenai dukkha sebagai perubahan. Konsep Buddha 
mengenai perubahan segala sesuatu (impermanence) menyatakan bahwa hal-hal yang 
dapat menyebabkan kesukaan bagi kita saat ini dapat sewaktu-waktu meninggalkan 
kita dan berubah menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Ini adalah adalah suatu 
pengajaran yang positif dan realistik. Heraclitus, sang filsuf Yunani, juga mengajarkan 
bahwa “kita tidak dapat memasuki sebuah sungai yang sama dua kali.” Ada aliran yang 
senantiasa membuat perubahan dalam segala sesuatu. Sebenarnya Alkitab juga 
membicarakan tentang “kesementaraan” dari harta kekayaan/materi dalam Matius 
6:19. Kesementaraan ini membuat kita tidak layak untuk bersandar atau meletakkan 
kebahagiaan kita pada hal-hal yang fana seperti harta, dan lain-lain. Akan tetapi, selain 
hal-hal diatas, jelas bahwa Alkitab juga menyatakan tentang beberapa hal yang tidak 
berubah, misalnya: (1) Firman Allah yang tidak berubah selama-lamanya (Mat 5:18); 
(2) Tuhan tidak berubah (Mal. 3:6). Ketiga, dalam konsep dukkha sebagai kondisi, 
maka kita dapat sependapat dengan Buddha yang menyatakan bahwa realitas 
penderitaan adalah fakta yang terjadi dalam dunia dan hadir di samping realitas 
kebahagiaan. Akan tetapi perlu dicatat bahwa realitas penderitaan ini hadir sebagai 
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sesuatu yang diizinkan Allah dan ini tidak bersifat kekal akan tetapi bersumber pada 
kejatuhan manusia dalam dosa (Kej. 3). 

Keinginan/Kehausan (Tanha) 

Ada beberapa tanggapan yang bisa kita berikan mengenai konsep Buddha atas 
“kehausan” atau keinginan yang kuat sebagai penyebab penderitaan. 

Pertama, kontradiksi mengenai “keinginan” dalam pengajaran Buddha. Di satu sisi 
Buddha menganggap bahwa keinginan pribadi untuk suatu pemenuhan tertentu 
adalah jahat, akan tetapi sebaliknya Buddha juga mendorong orang untuk memiliki 
keinginan dan mencari pencerahan pribadi. Menurut pengajarannya, seseorang 
seharusnya menginginkan untuk diselamatkan atau dibebaskan dari sikap berpusat 
pada diri sendiri (selfishness) karena sikap inilah yang menyebabkan penderitaan. 
Akan tetapi kontradiksi moralnya ialah: seseorang harus menginginkan untuk dapat 
diselamatkan dari keinginan atau selfishness. Sementara itu, menginginkan untuk 
menyelamatkan diri sendiri adalah sama egoisnya dengan tindakan-tindakan lain yang 
pada akhirnya ditujukan untuk kepuasan diri sendiri. Jadi, jikalau seseorang ingin 
mendapat pencerahan ia tetap harus “ingin,” sedangkan “ingin” itu sendiri adalah 
suatu kesalahan yang justru mencegah pencerahan.19 Disinilah kita melihat adanya 
problem kontradiksi dalam pengajaran mengenai jalan pembebasan dari 
penderitaan.20 

Kedua, mengapa Sidharta Gautama, sang Buddha sendiri justru memasuki Nirwana? 
Bukankah dengan demikian ia bertindak egois? Para biarawan biasanya menjawab 
dengan mengatakan bahwa pertanyaan diatas tidaklah relevan karena Buddha 
bukanlah manusia saja melainkan juga memiliki sifat ilahi. Menurut mereka, Buddha 
adalah manifestasi dari esensi ilahi yang ada/hadir di bumi. Ia bukanlah daging dan 
tubuh. Hanya nampaknya saja ia adalah manusia, sesungguhnya ia adalah ilusi, 
sebuah penampakan. Orang-orang berpikir bahwa mereka melihat dan mendengar 
seorang manusia, padahal bukan. Sidharta Gautama adalah allah yang menunjukkan 
dirinya kepada dunia untuk memberitakan mengenai pencerahan. 

Dalam pengajaran diatas, sebenarnya terlihat bahwa konsep inkarnasi mulai 
berkembang. Buddha adalah khayalan belaka, sebuah ilusi. Dan oleh karena ia bukan 
manusia maka ia dapat memasuki Nirwana. 

Dengan memberikan pengajaran sedemikian ini sebenarnya para pengikut Buddha 
atau agama Buddha sudah mengadakan penyesuaian besar (revisi) yang kedua dari 
pengajarannya yang mula-mula.21 Disinilah kita melihat kembali bahwa memang 
setiap masalah dari pengajaran agama Buddha akhirnya dapat dicarikan jalan 
keluarnya oleh para pengikutnya. Akan tetapi mereka melakukannya dengan cara 
mengubah dan mengadakan revisi atas pengajaran Buddha yang mula-mula. Pengikut 
Buddhalah yang telah mengajarkan konsep bahwa Buddha adalah allah yang 
menjelma menjadi manusia, sedangkan Buddha sendiri tidak pernah dicatat 
mengajarkan hal yang demikian  

Tidak ada penjelasan yang memadai mengenai penderitaan fisik yang di luar kontrol 
manusia seperti bencana alam, terbunuh secara tidak sengaja, dan lain-lain. 

Buddha tampaknya kurang membedakan berbagai kategori penderitaan dan 
menyatakan bahwa penderitaan adalah akibat dari mengingini sesuatu secara kuat. 
Dengan ini sebenarnya Buddha sedang berbicara mengenai penderitaan eksistensial 
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akibat dari keinginan yang tidak terpenuhi atau terpenuhi sementara namun tidak 
terus menerus. Akan tetapi kita bertanya sekarang, bagaimana dengan penderitaan 
akibat bencana alam, tertabrak oleh pengemudi yang mabuk dan tertembak peluru 
nyasar? Kita tidak mengingini apapun tetapi penderitaan itu datang dengan 
sendirinya. Penderitaan dalam hal-hal di atas tidak datang akibat dari keinginan kita. 
Tetapi mungkin Buddha akan menjawab, “terimalah itu semua sebagai realitas hidup, 
dukkha adalah realitas hidup manusia dan kondisi manusia.” Tetapi kita dapat 
bertanya mengenai sumber dari penderitaan yang demikian, mengapa ada bencana 
alam, mengapa ada dukkha sebagai realitas hidup dan kondisi? Di sini Buddhisme 
tampaknya tidak memiliki jawaban yang tuntas. Buku-buku mengenai Buddhisme 
tidak menjelaskan dari mana atau mengapa terjadi hal-hal yang demikian dalam hidup 
manusia. Buddha hanya menyatakan bahwa itu merupakan realitas dan kondisi dunia. 
Berbeda dengan itu, teologi Kristen memberikan jawaban yang memiliki koherensi di 
dalam banyak doktrin untuk menjawab hal ini. Berikut ini adalah penjelasan Alkitab 
untuk penderitaan fisik (The Problem of Physical Pain/Evil). 

1. Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa (Kej. 3), dan semua manusia turut 
berdosa di dalam Adam (Rm. 5:12). 

2. Konsekuensi dari dosa adalah kematian (Kej. 2 dan Rm. 6:23). Tetapi kejatuhan 
Adam dan dosa bukan hanya mengakibatkan adanya kematian, melainkan juga 
terkutuknya bumi (Kej. 3 dan Rm. 8). Dalam kutukan terhadap bumi ini inklusif di 
dalamnya ada bencana alam, kelaparan, dan lain-lain. Kutukan terhadap bumi ini 
tidak akan berlalu sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali (Why. 21-22). 

3. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fenomena bencana alam pun dapat 
dijelaskan oleh teologi Kristen dalam kaitannya dengan kehendak bebas manusia. 
Pilihan kehendak bebas Adam yang tidak taat kepada Allah, itulah yang 
mengakibatkan terkutuknya bumi sehingga terdapat problem penderitaan fisik. 

Dengan pemahaman demikian, kita melihat bahwa teologi Kristen memberikan suatu 
worldview yang lebih komprehensif dan lengkap dalam menjelaskan penderitaan fisik 
akibat bencana alam, dan lain-lain.23 

Jalan Tengah: Delapan Jalan 

Dalam pengertian tertentu, kita harus mengakui bahwa Buddha sungguh adalah orang 
yang pandai dan bijak ketika mencetuskan jalan tengah ini. Sering kali memang, jalan 
di antara dua ekstrem merupakan jalan yang baik. 

Aristoteles, filsuf Yunani yang hidup setelah Buddha, juga mengatakan bahwa “jalan 
tengah” adalah pilihan yang baik. Ia memberikan contoh mengenai kemarahan. Bagi 
Aristoteles, tidak pernah marah sama sekali, dan sering marah adalah dua ekstrem 
yang buruk. Yang tepat untuk dilakukan oleh manusia adalah marah dengan alasan 
yang tepat, pada waktu yang tepat, terhadap orang yang tepat dan dengan cara yang 
tepat. Bukankah ini merupakan konsep yang baik? Pemikiran seperti ini tentu saja 
patut untuk kita hargai dan acungi jempol. 

Selanjutnya, Buddha mengajarkan mengenai “Delapan Jalan” yang sebenarnya dapat 
dirangkumkan dalam tiga kategori: (1) Kebijakan, termasuk di dalamnya, pengetahuan 
dan kehendak yang benar; (2) perilaku, termasuk di dalamnya adalah kata-kata, 
tindakan dan pekerjaan yang benar; (3) meditasi, termasuk di dalamnya usaha, pikiran 
dan konsentrasi yang benar. Apabila kita mengamati apa yang diajarkan Buddha 
tersebut, sebenarnya kita juga melihat banyak kesejajaran konsep yang diajarkannya 



 

MANUSIA & PENDERITAAN | 211  
 

dengan pengajaran Alkitab yang tersebar dalam PL maupun PB, misalnya: buah Roh 
dalam Galatia 5:22-23 dan Filipi 4:8 tentang mengarahkan pikiran kepada segala 
sesuatu yang benar, mulia, adil, suci. Walaupun demikian, segera nampak bahwa 
masalah denganapa yang diajarkan oleh Buddha melalui “Delapan Jalan” ini adalah 
mengenai sumber kekuatan untuk melakukannya. Seperti kita ketahui, Buddha 
mengajarkan bahwa manusia dengan kekuatan dan usahanya sendiri harus melakukan 
“Delapan Jalan” tersebut agar dapat melepaskan diri dari penderitaan. Di sini kita 
melihat sisi humanis dari agama Buddha.24 Akan tetapi dapatkah semua hal tersebut 
dicapai oleh manusia yang penuh dengan nafsu ini? Jikalau mungkin, sampai pada 
taraf mana? Sempurna atau sebagian? 

Dari perspektif Kristen, jelas bahwa usaha dan kekuatan manusia untuk berbuat baik 
selalu akan mengalami hambatan. Pada dasarnya semua manusia berada di bawah 
hukum dosa yang membuat ia selalu cenderung untuk berbuat dosa dalam pilihan 
bebasnya (Rm. 6:1-14). Hal ini menyebabkan adanya hambatan internal dalam diri 
manusia yaitu nafsu dan kedagingan manusia itu sendiri yang cenderung berbuat 
jahat. Inilah yang sulit sekali untuk dikalahkan dan memang merupakan bagian dari 
pergumulan semua manusia termasuk orang Kristen sepanjang hidup.25 Namun 
demikian, kita patut bersyukur karena Allah telah mengaruniakan Roh-Nya kepada 
orang percaya sehingga Roh Allah akan memampukan kita untuk hidup menurut Roh 
dan menghasilkan kehidupan yang berkenan pada Allah (Rm. 8:9-17; bdk. Gal. 5:16-
26). Berbeda dengan Buddha yang mendorong usaha pribadi untuk mencapai 
kehidupan yang lepas dari penderitaan, Alkitab mendorong usaha kita untuk 
mengusahakan kekudusan secara terus menerus, tetapi bukan bersandar pada 
kekuatan sendiri saja, melainkan dengan bantuan dan pertolongan Roh Kudus.26 
Pertolongan dari Roh Kudus inilah yang akan memampukan kita untuk menempuh 
jalan yang dikehendaki Allah. Apabila Buddha mengajarkan konsep “Delapan Jalan” 
maka sebagai orang Kristen kita memiliki “Tiga Jalan” yaitu “Iman,” “Pengharapan,” 
dan “Kasih.”27 Permulaan dari jalan kristiani adalah penerimaan anugerah 
penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus melalui iman (saving faith). Melalui iman ini 
kita dibenarkan di hadapan Allah (justification) dan dilayakkan menjadi anak-Nya 
(adoption). Sebagai anak Allah kita layak untuk mendapatkan warisan kehidupan 
kekal di surga kelak. Ini adalah pengharapan kita yang pasti di masa mendatang 
(glorification). Untuk itu selama hidup dalam dunia ini, kita harus terus menerus 
merespons kasih Allah yang menyelamatkan kita tersebut dengan cara hidup dalam 
kasih. Kasih adalah pemenuhan hukum Taurat, dan hidup dalam kasih akan membawa 
kita pada perilaku hidup yang diperkenan Allah, hidup dalam kekudusan 
(sanctification). Dengan ini sebenarnya juga perlu ditegaskan bahwa perjuangan orang 
Kristen yang terutama adalah menaklukkan dosa dan segala ekspresinya, dan bukan 
melenyapkan penderitaan.28 

PENUTUP 

Agama Buddha telah berusaha memberikan solusi terhadap fenomena universal yaitu 
penderitaan. Bagi pengikut Buddhisme, melepaskan diri dari keinginan dan 
menghidupi jalan tengah adalah jalan keluar untuk mencapai nirwana, pembebasan 
dari penderitaan. Akan tetapi kita telah melihat bahwa solusi yang ditawarkan tersebut 
bukanlah tanpa masalah. Secara filosofis, kita melihat ada kontradiksi dalam konsep 
pembebasan dari keinginan ini. Secara teologis kita melihat bahwa manusia secara 
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pribadi, tanpa pertolongan RohKudus adalah manusia berdosa yang terikat dengan 
hukum dosa yang bekerja dalam dirinya. Inilah yang menyebabkan bahwa usaha 
manusia pribadi akan gagal dalam mencapai kondisi “tanpa keinginan” yang dicita-
citakan pengikut Buddhisme. 

Dengan tinjauan terhadap konsep Buddha atas penderitaan yang terdapat dalam 
“Empat Kebenaran Mulia” tidak berarti bahwa tulisan ini telah memberikan jawaban 
atas problem penderitaan secara tuntas. Masalah penderitaan yang menjadi sub 
bagian dari problem of evil ini sebenarnya merupakan suatu masalah yang sampai saat 
ini masih menjadi pergumulan penting dari teologi dan apologetika Kristen.29 
Berbagai pembelaan/teodise telah coba diberikan, akan tetapi formulasi jawaban yang 
tuntas belumlah ditemukan.  

 

NOTES 
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