RELIGIQSITAS DAN TESIS NIE'.I'ZSCHE :
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Oleh :
ZUrlJri Bes"lado Syamsuar
Al UDIlUS Fakul tas Fl1 safat.
.Staf Pengajar di Ulli versitas Tanjung PUra

Pontlanak. Kal1manatan Barat.

seorang penuda, RBhasiswa FISlPOL UHTAN ber....
kerumah saya,
rerb1ncang banyal{ hal

klmjung

dengan saya. 1Dl1ai ·dar! hal-hal yang ringan sanpai
ke DBSalah yang cukup serius. Maha.siswa ini memikeagama.an yang
t1nggi dengan dambaan-dambaan Religiositasnya
se~ai
anal< manusia Dalam· salah satu kesenpatan
saya
: ":Buka:r1K.ah Tuhan telah ma.ti "? Ia
saya,
ah
tidaK....
1iki

minat inte1ektual dan gairah

cuk.up

. .Al<hirnya

saya
Hal yang

sellntas
UNTAN

satu

......

<6o&1C~ .........

seorang
sere 1unnya

meno 1aK

taan

pern.ya....
memiliki

ket.erbatasan
in! bl1a diblari<an
melahirl<an irrasional i tas
yang~ng.ancam Pe:r1{E~ml:~lRan Inte.. .
itu
lektual
In!
yang
t
suatu ~'1f"\~~~t.."o&Il>""'!lool""""A
takUt dan tidaK terbUka

seorang
RBhaslswa TEKNIK

ua.,~","\+ ,n~an

send1ri. Ia seorang
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na.rlyang ~raYakan olen UDl.1IDr
Iql)al sal ah seorangFll sufDllS l1Di jugarreng,agum1
filsuT in! Clan dipengaruh101ehnya
NIEI'Z.9::HE
adalah f11suf yang hatlnya beriman tetapl otal<nya
l<a£ir. ''fugas l<awan-l<awan IIIlda Indonesia sebagai
calon cendelUawan Clan 'pem1nPin masa datang adalah
mengi.man1<an hatinya. otal<nya ClankaKinya Clan selanjutnya memmcarKan cahaya in! }{e tangah-tengah.
masyaral<atnya. agar dapat dirasakansebagai ral1ma.t
senua orang.
selalU~rupakan

b., Dua

D~nsi

Ilnu

Ilnu

sebagai suatu susunan dar1, eKsistensl
llBIlUSia bul<.an essensinya,
serta
terel<spresikan
kebudayaan Clan dalam kebUdayaan.
Ilnu
sel<aligus nenunjul<l<an bahwa, la merupakan bagian
nafas dari dalam mmusia. berdimensi dua,
yaKnl
yang ilIpl isi t Clan seKal igus eKspl lsi t,
Dengan
demikian secara niscaya ia pun memancarKan'religio. sitas ental'li tu yang sejati ataupun tidal<.
D~nsi ilnu. yang inplisi t i tu beraKar· dalamllati mmusia, buKan pada otalmya, otaKnya hariya
alat, sebagai medium tranformasi bagihati yang
DengandUng 11IIll 1<e' Clan dalam rrenge lola real i tas
internal ,Clan eKsternal. Ol~ Karena itu. bila
:?eseorang, kommi.tas, masyarakat ataupunba.ngsa
mengaba1l<an otak (Rationalltas) i~ aKan rrandul
dalam Iffinciptakan. nsna,jukan dan
menge.mba.ngl<an
kehidupan masyarakat dan peradaban.
Sedang}{an.
d1mensl eKsplls1t ilml mel1.gandtmg
dua sub d1Ir.ensi pul a, ,.y~ yang' berbaKukan .dan
bersifat massal dalam bentul<I'buku-'buku dan bendabenda. Kehudayaan Clan peradaban. In1 yang rrenyebabkarl
dan
II21alui
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l<e-

Jerman mel
mati
Tesis ini menyiratl<.an suatu
:Pe laj'aran yang ama.t :beriJarga bagi manusia sebagai
tt

t

anggota

suatu -ImSyaraKat, :ba1K- sebagai penyadaran
soslalnya ImuPUl1 tertladaP prllakU
eKslstenslalnya send1ri dalam mengungKap religiosit.asnya Sebagatmana <i1}{etahUi J;ert1yataan seorarig
fl1suf bUKanlah pernyataan seorang manusia biasaSeorang fil~f -melihat realitas Jauh. mendalam dan
melanpaui llal yang dilihat oleh. seorang manusia
t.~rtladaPsltuasl

biasa -Oleh }{arena itu pernyataan NIE.IZSC:HE ltu
dapat menyadarkanmanusia tentang reI igiositasnya
yang sejati dan yang palSlL
Pada NIErZ.SCHE pernyataan i tu secara nendal am
sesungguhnya :buKanlah diiujukan pada Tuhan yang
sejaii, tetapi pacta manusia sebagaianggota ImSya--_
raKat yang bertuhan atauPUl1 pada ImSyaraKat yang
bertuhan sendiri. Hanun, tentu saja-gaun.gnya melintasi- :K.ebudayaan dan peradabarr ataupun- ImSyaraKatnya
sendiri. NIErZSCHE tentunya sadar,
apapun sikap
manusia yang diarnbil teri1adap Tuhanyang sejati,
tidak.lah da,pat meniadaKan dan IIeriggoya'hKan eKsls-

tensi

ba:h}{an

senBltin

Tuhan

nenguKuhKanNya

dalam

Kawasan
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.&1Io.~'&"""'","'''''1o&1olIidoI~.u&.l

selalu

sendiri.
sesuatu

Q,\.F'I::..I.'U.!-"\.UJ.

~"II"'\.t'.,tt"'f"""J,."I!""I.

oleh ma.nusia
Je 1asl all merupaKan aKar

• •iI"'\o....,.'II""'tf'!fI'!.!'L"II"'\,..e;~"II"'\

seseorang f

suatu umat

acuan

dar'i

suatu

Kesejatian suatu

rellgiositas

pada
yang nengacu l<e Tuhan yang
sesungguhnya, yangmemberllian l<.epada ma.nusia suatu

energi

spiritilal yang tidal< putus-putus. suatu
yang mema.nCaI' da.r'1 Kedalamal1 hidt1p 1tu
sendiri. Tatkala NIEXZSCHE mengb.adap<an tesisnya
i tu pada suatu rnasyarakat. tidal<. dapat.tid.al<. ia
pemaharr.an dfn analisa yang manda-

lam .keterhubungannya.
ilm.L· Hal lni disebabkarl ilnu itu sekaligus dapat ~carkan religiosi-

tas yang seJati maupun
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su.

Iml

i

tu

sesung

d1.n':\e7ns 1
1tu sendiri. Kedua. ?ldalah dalam hu.bungannya

Pada

reIi . .
dengan manusla atauPUIl suatu ma.s~akat.
yang. pertama... adanya religiositas sejati
menyusup secara
Dal am hal i lrrn
ilIIll yang
dari
Al

bahkan
I·a pun menguak absurcli tas yang membemanusla dalam :K.eseIIll?ID'dUnia empirist Ilnu
yag

dalmiscayaan

,;;,oLaIII.·_ _ lP.....& . . "

1m ~nyad.ar}{an manusia tentang
eKsistensi dirinya, :Kecuali

k.eti
dalam

dengan Allan

Il1l1l yang dem.11tian
sakralisasi tentang
alamo dan' benda-benda dalam alam yang digadaiKan
~ngandu.ng daya-Claya transendental terhadap
dirinya, serta nengernbal iKan hal yang dem.11tian .i tu
Allah saja
se·suatu selain Allah
tanda-tanda
All

I'l'eny1bal<kan segala macam

sekal igus menunj1J.1.{]{an bahwa potensi -];)Otensi
dan lIm yang terlibat dalam manusia
sal ing ~arK.an dirl.
N I ~ itu
pulat
bahwa ilnu 'sebagai stru1{tur atau susunan eKsistensi
manusia
rel.&..1JII">. . . . __
su. SUatu reI
dari
IlooI' . . .

sitas
t.elah

adalah
da1 am

tut

f.Jl""1'.... 1\.1"ll:.1~

dalam
sendirit 1ni pulalal1 yang
manusia secara
terikat untuk

tu1tuK
kedalaman inti

Ro:hNya

. . . _.. . . _ . . . . sesuatu Dalam bahasa reI
Pada
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yang

ial
. ~ s l rellg1s1tasorang
yang
dem1lUan Uti, akan mencari penyaluran dal_ :bentUk
peunjaan·" dan pengagtmgan ke sesuat.u
:bukan
T u h a n d . e n g a n TUhan. D1 saq>.1ni 1 tu.
orang
yang-. demikanin!, Ill1t1gkin akan Sanpai pula kesuatu
taraf kesadaran tent.ang sesuatu kekUasaan- atauPUn
Kekua:tan "CI:HUM" yang mengatas1 al am
seoesta..
HamJn hal in! akan meni>awa ke sua~u yang absurd
~~""A 1tu ? siapaRah Itu ?·prlnsl~ d1a
"danse:baga.1nYa tentang hal 1tu ? Hal 1n! seltallgus
"hal It yang dipandang mengat.asi alam i tu.~,.mengikuti
pada konstruksl darlpersepslnya sen<11rl. Tegasnya
antara Tuhan JDenurut pikirannYa send.1rl dan Tuhan
yang sesunggutmya.
h, "Tes1s

HIErZSCHE: Adaplasl Ps1l<Ologls. dan

Dia-

lektis Psi.k.ologis.
FaCIa segl yang lain. l<egagalan manUSla untUk
angaktualisas1kan kesadaran -Ketu'hanan dalam- l<ehidupan" pr1badi~ya sehari-hari. Dala~ bahasa pro£etis.
la pUll
aKan Keh11angan cahayaKe11ah1an Clalam
mel1hat dan _
real!tas ata\.11:>Un buram dan
redupnYa cahaya Keilah1an dan dir1 seseorang dalam
mel1hat dan memaham1 rea11tas.
Ini.menll,njul'J(an
pula. bahwa pengetahuan Ketuhanan (slnonim"dengan
fltrah ataulJ,Ull perjanjian primordial) tetap saja
bel'S 1 fat potens1al dalam bat1rmya, LaIm. l<.e1ama.an
in! dapat saja berada dalam status potensialnya.
ba.h'Kan tidal< - memi 1 iki pe1uang untUk diaktual:Kan
sarna.
sekall. Dengan dem1k.~ terjadi 1ah
suatu
"adaptasips1l<ologis" I yakn1 te:M.1mbtn1n:Ya
huan Ketuhanan itu oleh Clasa1~
1ain.
mengasingKan
batinnya dalam beri{ontak.
Allan
!<arena
~''''Il>~~!~ dalam .........1I..~lil>.""~.~""
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pentietayang

dalam
dari
kontal{

send1ri,
~""".I~.a.at.;;~.u.u,A"f,."-'l~d.

di te11li

dal am

real i tas

orang -orar~ ini
-t rrasyara-

istila'h.

terdapat 1a'h.
orang-orang
dalam fttingKat nulutnyatf saja,
dalam episode lIlt
dalam sinetron

nSengsara Membawa NiKrrBt" yang di. tayang.1{an TVRI
dalam episode lIlt sabtu dan Minggu. 2 dan 3 N.ovem:ber 1991, Pacta .:k.enyataari yang demikian itu, terlil1.atbahwa, pel1.getahuan Ketuhanan yang inheren dal am
batin atau Roh manusia sebagai fitrahnya, aKtualisasinya t~dal<.la'h. niscaya atau otonatis tervro.jud
f

del1.gan sendirinya dalam tindaKan manusia Ia menghendaKi suatu us aha. 1l{htlar. perjuang.an yang terus
menerus untuk mengaktualisasiJ.{andan ~real isasiKannya dalam :Keh1dupan sosial del1.ga11 segala di.In=nsi
dan bidang-bidangnya 1m anB.t 'sangat membuttihKn
keberanlan
visi intelektual yang tajam luas
dan nendal a'nDal am i sti 1ah tekni s yang di tuntutnya
adalah. suatu "dialektik pslkologis" yang rreWUjud
dalamrealitas enpiris, Namm perlu disadarl, bahwa
nilai Ketuhanan
dalam setiap sintesis manpu
seluruh
KemaJ1usiaan
dan
ID3fiiberi ara'h. dan mel1.gatasinya Dalam
yang
1m
nil ai . . .n i 1ai Kemanu-

manusia

untu}{
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keabad1an,

seorang dlantaranya

teNllam. Wajabnya
kedua belah
"Hal yang

slrnalah Ka11an
)

.

yang
re1igiosi tas diri dan rrasyaraKatnya yang sejati.
dem1kian
NIErZSCHE
i tu
I'Ula beru.pa penyadaran bagi
manusia
ataupun ma.syaraKat, bahwa ia dapat di1:Elenggu,
,ditentuKan dan di tengge1 anKan 01 ehKebudayaan (baca
sekaligus

: 8i tuasi .sosialnya) .
if

Catatan
AKhir
Irrasional1tas
Pengetahuan
Tertutup Dan Rasional i tas Pengetahuan Terbu.l.<a

Perbincangan diatas neniberiKan perra:harran :barU,
bahwa

melalUi
1edaK

huari

NIErZSCHE i tu
dan elIDsi yang
kesadaran dan

irrasional
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