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2.1 Sakral dan Profan Menurut Emile Durkheim 

Dalam salah satu karyanya yang berjudul The Rules of Sosiological Method, ia 

mengemukakan bahwa objek sosiologi adalah fakta sosial dan semua fakta sosial 

termasuk masyarakat harus diperlakukan sebagai benda (thing). Fakta sosial ada di level 

kehidupan bersama atau kolektif yang bersifat massal dan dibedakan dari fakta 

individual. Dari hal inilah, salah satu fakta sosial yang utama dan dipandang penting oleh 

Durkheim adalah solidaritas sosial, yaitu suatu bentuk hubungan sosial di antara individu 

atau kelompok yang didasarkan pada sentimen moral dan kepercayaan bersama, serta 

diperkuat oleh perasaan senasib sepenanggungan.
1
  

Dalam hubungan dengan karya yang telah di hasilkan, Durkheim kembali menelaah 

hubungan antara solidaritas sosial dan agama. Analisisnya tentang hubungan agama dan 

masyarakat diuraikan dalam bukunya The Elementary Forms of Religious Life. Dalam 

menelaah fungsi agama di tengah-tengah masyarakat, ia tidak memusatkan diri pada 

agama-agama modern, tetapi agama yang terdapat pada masyarakat sederhana atau 

primitif dengan alasan bahwa dalam masyarakat seperti ini dapat membantu menjelaskan 

hakikat religius manusia serta memperlihatkan aspek kemanusiaan yang paling mendasar 

dibandingkan dengan bentuk agama lain.
2
 Dengan ini ia mencari penjelasan tentang 

                                                           
1
Hanneman Samuel, Emile Durkheim: Riwayat, Pemikiran dan Warisan Bapak Sosiologi Modern 

(Depok: Kepik Ungu, 2010), 19-29.  
2
Emile Durkheim, The Elementary Forms of The Religion Life Sejarah Bentuk-Bentuk Agama 

yang Paling Dasar diterjemahkan  oleh Inyiak Ridwan Muzir dkk (Jogyakarta: IRCiSoD, 2011), 18.  



 

 
16 

gejala agama pada masyarakat sederhana untuk memahami dasar-dasar kehidupan sosial, 

seperti yang ia katakan demikian:  

  “we are not going to study a very archaic religion simply for the pleasure of 

telling its peculiarities and its singularities. We have taken it as the subject of our 

research, because it has seemed to us better adapted than any other to lead to an 

understanding of the religious nature of man, that is to say to show us an essential 

and permanent aspect of humanity”
3
(kami tidak akan mempelajari agama yang 

sangat tua hanya untuk menunjukkan kekhasan serta keunikannya. Kami 

menganggapnya sebagai subjek riset karena melihat hal ini dapat bertahan dalam 

kehidupan sosial lebih baik dibandingkan hal lainnya, dan memperlihatkan betapa 

religiusnya manusia pada dasarnya. Hal ini berguna untuk meneliti suatu sifat-sifat 

mendasar dari kehidupan manusia).
4
  

 

Dalam merumuskan konsepsi tentang agama, ia menganalisa beberapa defenisi 

dalam pandangan-pandangan terdahulu yang lebih banyak mendefinisikan agama dalam 

hubungan dengan sesuatu yang misterius, ilahi dan supernatural. Menurutnya, semua ini 

berada di luar kemampuan pemahaman manusia yang tidak bisa ditangkap oleh akal dan 

indera. Agama merupakan sesuatu yang bersifat sosial. Representasi religius adalah 

representasi kolektif yang mengungkapkan realitas kolektif; ritus-ritus merupakan bentuk 

tindakan (a way of acting) yang hanya lahir di tengah-tengah kelompok manusia dan 

tujuannya adalah untuk melahirkan, mempertahankan dan menciptakan kembali keadaan-

keadaan mental tertentu dari kelompok-kelompok itu.
5
 Agama merupakan suatu 

keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yaitu sistem mitos, dogma, ritus dan 

seremoni atau upacara. Dari sinilah ia merumuskan definisi agama dengan asumsi bahwa 

agama manapun memiliki tiga komponen mendasar yaitu sistem kepercayaan, ritus dan 

komunitas religius. Ia mendefinisikan agama sebagai “suatu sistem yang terdiri dari 

kepercayaan-kepercayaan dan praktek-praktek yang berhubungan dengan hal-hal yang 

sakral dengan kata lain memberi batasan-batasan dan hal-hal terlarang, kepercayaan 
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dan praktek keyakinan yang bersatu menjadi suatu komunitas moral tunggal yang 

menghimpun mereka semua yang menganutnya” seperti yang ia katakan:  

  “a religion is a unified system of beliefs and practices relative to sacred 

things, that is to say, things set apart and forbidden- beliefs and practices which 

unite into one single moral community called a Church, all those who adhere to 

them”.
6
 (Agama adalah sebuah kepaduan sistem keyakinan dan praktik yang 

berhubungan dengan hal-hal suci, yang dapat dikatakan, hal-hal yang diatur terpisah 

dan dilarang, kepercayaan dan praktek yang bersatu menjadi satu komunitas moral 

yang tunggal yang disebut Gereja). 

 

Bertolak dari defenisi agama menurut Durkheim, ia memberikan perbedaan 

mendasar antara ritual dan kepercayaan. Ritual menurutnya adalah bentuk-bentuk 

tindakan yang khusus. Ritus dapat dibedakan dari tindakan-tindakan manusia misalnya 

tindakan moral. Objek ritus ditentukan karakteristikanya terlebih dahulu dan kekhasan 

objek tersebut terungkap dalam kepercayaan. Sedangkan kepercayaan adalah pendapat 

dan terdiri dari representasi.
7
 Kepercayaan adalah pikiran dan ritual adalah tindakan.  

“Religious phenomena are naturally arranged in two fundamental 

categories: beliefs and rites. The first are states of opinion, and consist in 

representations; the second are determined modes of action. Between these two 

classes of facts there is all the difference which separates thought from action”.
8
 

(Fenomena keagamaan secara alami diatur dalam dua kategori dasar: keyakinan dan 

ritual/ritus. Yang pertama adalah pendapat, dan terdiri dari representasi; yang kedua 

adalah tindakan. Antara kedua fakta ini terdapat perbedaan yang memisahkan 

pemikiran dari tindakan).  

 

Kepercayaan komunitas ditampilkan dalam ritual yang dilakukan. Sebaliknya ritual 

tidak membatasi komunitas untuk mengekspresikan keyakinan atau kepercayaannya. 

Oleh karena itu, kekerabatan suatu klen atau suku tertentu akan sangat ditentukan oleh 

keyakinan mereka terhadap totem, dan ritual yang mereka lakukan sebagai ekspresi 

simbolis terhadap totem.  
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“beliefs are made manifest in the rituals and cults. ‘Also, this community 

of beliefs is sometimes shown in the cult’. The point of ritual is to reinforce beliefs. 

‘The rite does not limit itself to expressing this kinship [of clansmen and totem]; it 

makes or remakes it. For the kinship exists only in so far as it is believed in, and the 

effect of all these collective demonstrations is to support the beliefs on which it 

rests.Totems as sacred things are symbolic expressions of totemic beliefs”.
9
  

(Keyakinan dimanifestasikan dalam ritual dan kultus. Komunitas kepercayaan ini 

kadang-kadang ditunjukkan dalam kultus. Titik ritual adalah untuk memperkuat 

keyakinan. Ritus tidak sebatas mengekspresikan kekerabatan ini tetapi 

menciptakannya atau mengulang ciptaannya. Kekerabatan hanya ada sejauh 

kepercayaan itu ada, dan efek dari semua demonstrasi kolektif adalah untuk 

mendukung keyakinan yang menjadi landasannya. Totem sebagai hal yang sakral 

adalah ekspresi simbolik dari keyakinan).  

 

Oleh karena itu menurut Durkheim, ritual-ritual atau kultus penyembahan yang 

dilakukan oleh suatu komunitas sangat tergantung pada keyakinan atau kepercayaan. 

Sebab tidak ada ritual yang tidak didasari oleh keyakinan atau kepercayaan. 

Masyarakat selalu memiliki nilai-nilai yang disakralkan atau disucikan. Gagasan 

tentang kesakralan atau sesuatu yang sakral ini ada di pusat setiap agama.
10

 Dari defenisi 

agama yang dikemukakan Durkheim terlihat bahwa baik agama sederhana maupun 

agama kompleks membagi dunia ke dalam dua golongan besar yaitu sakral dan profan. 

Terhadap gagasannya ini, ia memberikan perhatian pada ritual sebagai unsur tindakan 

agama yang berkaitan dengan hal-hal sakral. Ritus merupakan aturan tentang perilaku 

yang menentukan cara manusia harus mengatur hubungan dirinya dengan hal-hal yang 

sakral.
11

 Ritus sebagai kontrol sosial bertujuan mengontrol perilaku dan kesejahteraan 

individu dalam kelompok demi kominitas secara keseluruhan. Menurutnya, ritus 

merupakan bentuk tindakan yang hanya lahir di tengah kelompok manusia dan tujuannya 

untuk melahirkan, mempertahankan atau menciptakan kembali keadaan mental tertentu 

dari kelompok. Ini juga merupakan cara yang digunakan oleh kelompok sosial untuk 
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mengukuhkan dirinya kembali secara periodik sebagai suatu mekanisme primer untuk 

mengekspresikan dan menguatkan kembali sentimen dan solidaritas kelompok. Ritus 

juga merupakan aturan-aturan dan  tingkah laku yang memberikan pedoman bagaimana 

seseorang harus menempatkan diri dalam keadaan hadirnya hal-hal yang sakral.
12

 

Namun, kesakralan/hal yang sakral tidak berdiri sendiri, tetapi harus dipahami dan hanya 

memiliki makna dengan gagasan atau pemikiran yang ada pada hal-hal yang profan.
13

  

Secara teknis, pembagian ke dalam hal-hal yang sakral dan profan berasal dari 

manusia sendiri, dan cara berpikirnya tentang dunia.
14

 Menurut Durkheim, “hal-hal yang 

sakral adalah segala yang merepresentasikan apa yang telah dibentuk dan dibiasakan 

dari masyarakat itu sendiri. Hal-hal profan adalah segala hal yang direkonstruksi dari 

data indera dan pengalaman; ide-ide yang dimiliki tentang hal materi, kesan individu.
15

 

Kepercayaan, mitos, dogma dan legenda-legenda merupakan representasi atau sistem 

representasi yang mengekspresikan hakikat hal-hal yang sakral, kebaikan, dan kekuatan-

kekuatan yang dihubungkan padanya; sejarah dan hubungan antar sesama hal-hal yang 

sakral sama dengan hubungannya dengan hal-hal yang profan. Hal-hal sakral tidak bisa 

disederhanakan dengan mengatakannya sebagai sesuatu yang personal yang disebut 

dewa-dewi atau roh-roh. Batu, pohon, mata air, batu kerikil, potongan kayu, rumah dan 

segala sesuatu bisa saja menjadi hal yang sakral.
16

 

Di dalam diri manusia terdapat dua suara hati atau nurani yaitu berasal dari 

kelompok dan keunikan individual.
17

 Durkheim memperluas gagasan ini dengan 

mengatakan bahwa apa yang manusia serap dari kehidupan bersama-sama secara sosial 
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adalah sakral, dan apa yang individu kembangkan dari dirinya sendiri adalah profan.
18

 

Terhadap yang sakral dan profan, diklasifikasi hal-hal yang termasuk di dalamnya, yaitu: 

hal-hal yang profan dikaitkan dengan semua yang individu, sedangkan hal-hal yang 

sakral berkaitan dengan semua yang bersifat kolektif.
19

 Sakral adalah kemajemukan 

pikiran, representasi kolektif, aktivitas sosial, masyarakat, fenomena religius kolektif, 

budaya, spiritual, misterius, irasional. Hal-hal yang profan adalah pikiran tunggal, 

representasi individual, aktivitas individual, individu, fenomena religius individu, 

temporal, alam, dapat dimengerti dengan jelas, dan rasional.
20

  

Hal-hal yang sakral tidak boleh disentuh sembarangan oleh hal-hal yang profan 

tanpa ketentuan. Jika yang profan tidak bisa menjalin hubungan dengan yang sakral maka 

yang sakral tidak akan ada gunanya.
21

 Hal yang sakral adalah sesuatu yang terpisah dari 

peristiwa sehari-hari yang membentuk esensi agama, sedangkan yang profan adalah 

tempat umum, sesuatu yang bisa dipakai, aspek kehidupan duniawi.
22

 Sifat yang 

kudus/sakral menampakkan diri dalam kenyataan bahwa ia dikelilingi oleh ketentuan-

ketentuan tata cara dan larangan-larangan yang memperlihatkan pemisahan dari yang 

profan.
23

 Hal yang sakral melahirkan sikap hormat, kagum, dan bertanggungjawab. Bagi 

Durkheim, masyarakat adalah sumber dari kesakralan itu.
24

 

Dalam hubungan dengan yang dijelaskan di atas, menurut Durkheim dalam 

masyarakat Australia, kehidupan dibagi menjadi dua bagian. Fase pertama, populasi 

masyarakat yang tersebar ke dalam kelompok-kelompok kecil yang mendiami wilayah 
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masing-masing secara independen. Setiap keluarga menjalani kehidupan masing-masing, 

berburu, melakukan segala hal untuk memperoleh bahan makanan yang diperlukan. 

Sebaliknya fase yang lain, populasi hidup bersama-sama dan terpusat pada satu tempat 

selama beberapa hari/bulan. Pemusatan ini terjadi saat sebuah marga atau sebagian 

anggota suku, diundang untuk berkumpul bersama untuk mengadakan upacara religius. 

Fase pertama adalah yang profan, dan fase kedua adalah yang sakral.
25

 

2.1.1  Totemisme 

Berangkat dari definisinya tentang agama dengan pemisahan yang sakral dan 

profan serta keinginannya untuk meneliti kehidupan beragama yang paling mendasar 

atau primitif, ia pun melakukan studi terhadap Totemisme
26

 dengan menggunakan data-

data tertulis tentang agama totem yang terdapat di Australia tanpa melakukan penelitian 

lapangan. Untuk melengkapi analisanya, ia juga menggunakan hasil penelitian orang lain 

tentang agama yang sama di Amerika.
27

 Hal yang paling utama dan merupakan langkah 

awal perhatiannya adalah kepercayaan-kepercayaan yang berkaitan dengan totem.  

Kehidupan sosial pada masyarakat lokal Australia dilandaskan pada sistem clan 

yang bersifat homogen. Klen atau marga adalah kelompok yang menduduki tempat 

istimewa dalam kehidupan kolektif.
28

 Sebuah klen pada dasarnya terdiri dari individu-

individu yang terikat oleh hubungan kekeluargaan atau ikatan kekerabatan yang khas 

yang lahir bukan dari ikatan darah, tetapi karena memakai nama yang sama sehingga 
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merasa memiliki kewajiban terhadap sesama anggotanya seperti memberi bantuan, turut 

berduka cita, tidak menikah dengan sesama mereka dan sebagainya.
29

  

Hal yang membedakan marga masyarakat satu dan yang lain dalam suku di Australia 

ini adalah nama dari benda-benda tertentu yang memiliki hubungan khusus yaitu 

kekeluargaan.
30

 Spesies benda-benda yang dipakai sebagai nama marga secara kolektif 

inilah yang menjadi totem marga tersebut. Marga atau klan tersebut memiliki 

pengalaman khusus dengan objek totem ini (binatang/tumbuhan). Totem bukan hanya 

sekedar nama, tapi juga merupakan simbol atau lambang dari klan atau marga.
31

 Totem-

totem tersebut digunakan selama dilaksanakannya upacara-upacara religius dan menjadi 

bagian dari liturgi.
32

 Oleh karena itu, totem memiliki label kolektif dan sekaligus karakter 

religius. Totem juga memiliki arti lain dalam kehidupan sosial masyarakat lokal Australia 

yaitu sebagai Emblem.
33

 Hal ini terlihat dari lukisan totem pada barang-barang yang 

dimiliki klan atau anggota-anggotanya misalnya dinding rumah, dinding perahu, senjata, 

alat makan, atau pada tubuh mereka dalam bentuk tato gambar totem tersebut.
34

 Sifat 

kudus/sakral dari totem adalah ketaatan tata cara keagamaan yang memisahkannya dari 

objek-objek biasa yang bisa digunakan bagi bermacam-macam keperluan sehari-sehari. 

Para anggota suku pun memiliki sifat-sifat sakral karena totem marga juga menjadi totem 

anggota, tiap orang membawa nama totemnya yang menandai bahwa dia ikut membawa 

kesakralan dari totemya sendiri, dan ada kepercayaan bahwa ada kaitan yang turun 

temurun antara individu dan totemnya.
35

 Dengan demikian tiga kategori yang menurut 
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Durkheim dianggap sakral adalah lambang-lambang totemik, tumbuhan atau binatang 

yang wujudnya direpresentasikan oleh lambang-lambang, dan anggota-anggota marga.
36

  

Para penganut totemisme melakukan ritus-ritus tertentu dengan alasan bahwa para 

leluhur selalu melakukannya dan oleh karena itu mereka pun wajib mengikuti teladan ini. 

Masyarakat merasa bertanggungjawab secara moral untuk menjalani hidup sesuai dengan 

kekuatan yang terdapat dalam benda-benda totemik. Mereka bukan hanya merasa gentar 

dan takut tetapi juga menghormati dan mengagungkan hal-hal yang sakral. Jika 

seseorang terjatuh sakit atau meninggal, orang tersebut dianggap telah melakukan 

pelanggaran terhadap benda-benda suci tersebut (misalnya tidak melakukan ritus 

sebagaimana mestinya). Sedangkan kekuatan moral dari benda-benda suci ini adalah 

kapasitasnya untuk menjadi panduan moral bagi para anggota klan, sehingga mereka 

mematuhi aturan dan kewajibannya bukan karena rasa takut saja tetapi rasa hormat. 

Inilah yang dikenal dengan kesadaran kolektif (collective consciousness) yang 

merupakan konsensus masyarakat yang mengatur hubungan sosial dalam masyarakat. 

Kekuatan ini akan mendorong manusia untuk melakukan perbuatan yang bisa diterima 

oleh anggota masyarakat. Semua ini masuk ke dalam individu dengan wujud aturan 

moral, agama, aturan tentang yang baik dan buruk, luhur, mulia, dan lain-lain. Kesadaran 

kolektif ini merupakan kebutuhan asasi dalam diri setiap individu yang tercipta melalui 

ritus-ritus. Oleh karena itu perlu diaktifkan dan dikuatkan terus menerus melalui 

pelaksanaan ritus-ritus yang dianggap sakral.  

Kekuatan totem yang disebut mana dianggap oleh penganutnya sebagai suatu 

kekuatan tertinggi dan sumber segala kekuatan yang mengatur gerak alam semesta 

termasuk perilaku anggota-anggota klan. Kekuatan ini bersifat misterius dan 

supranatural. Durkheim meminjam defenisi mana menurut Codrington yaitu:  

                                                           
36
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“a beliefe in a force altogether distinct from physical power, which acts in 

all ways for good and evil, and which it is of the greatest advantage to posses of 

control. It is a power or influence, not physical and in a way supernatural; but it 

shows itself in physical force, or in any kind of power or excellence which a man 

possesses. This mana is not fixed in anything, and can be conveyed in almost 

anything”
37

 (kepercayaan akan adanya kekuatan yang tidak berwujud fisik, bekerja 

untuk semua hal, baik maupun jahat; dan yang paling mempunyai keunggulan untuk 

mengendalikan semua, ia berupa kekuatan atau pengaruh, tidak berwujud fisik atau 

pun supranatural; tetapi dapat menampilkan pengaruhnya melalui kekuatan fisik; 

atau dalam wujud kekuatan atau keunggulan lain yang dipahami manusia. Mana 

tidak pernah benar-benar dikandung secara tetap oleh benda apa pun dan semua 

hal mempunyai potensi untuk memanifestasikannya).
38

 

 

Dalam kasus-kasus tertentu yang dilihat Durkheim, dapat dikatakan bahwa totem-

totem dianggap merupakan hal yang lahir paling awal. Hal ini disebabkan karena adanya 

hal mitis yang dianggap tidak ada lagi di suatu tempat dan kemudian meninggalkan 

semacam legenda hidup.
39

 Pada saat yang sama para leluhur dihadirkan dalam bentuk 

mitos sebagai bagian dari marga dan sekaligus berubah menjadi totem normal yang 

mengambil bentuk binatang atau tumbuhan.
40

 Totem biasanya direpresentasikan dalam 

bentuk binatang/tumbuhan tertentu. Keprofanan tumbuhan dan binatang totem ini terletak 

pada fungsinya sebagai bahan makanan, maka kesakralannya terletak pada larangan 

untuk memakan totem tersebut,
41

 kecuali pada acara-acara tertentu, dimana totem ini 

dijadikan sebagai menu mistik atau kurban dan merupakan bagian dari sakramen. Orang-

orang yang melanggar larangan tersebut telah menjerumuskan diri dalam kondisi yang 

berbahaya dalam arti bukan kelompok yang memberikan hukuman tetapi pelanggaran 

tersebut diyakini secara langsung akan mendatangkan kematian.
42
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Pada dasarnya binatang atau tumbuhan yang dijadikan sebagai totem tidak bisa 

diperlakukan sebagai bahan makanan biasa. Namun, ada juga suku-suku tertentu yang 

diizinkan untuk memakan binatang totem jika belum mencapai umur tertentu.
43

 Spencer 

dan Gillen percaya telah menemukan bukti berdasarkan fakta bahwa ada saat dimana 

anggota suku atau para pemimpin mereka bukan hanya boleh, tetapi malahan harus 

memakan binatang atau tumbuhan totemik, sedangkan ada juga mitos yang mengatakan 

bahwa para leluhur marga secara teratur selalu memakan binatang totem mereka.
44

 Fakta 

bahwa untuk keperluan ritual, ada izin khusus untuk mengkonsumsi totem selama 

berlangsungnya upacara religius akan berakibat pada saatnya totem ini tentu akan 

menjadi makanan biasa. 

Ada juga suku Karingbool di Queensland Utara yang memiliki hak istimewa untuk 

membunuh binatang totemnya atau jika totem itu sebuah pohon, mereka punya hak untuk 

menebangnya.
45

 Mereka pun dapat bekerja sama dengan anggota suku lain yang 

membutuhkan daging binatang totem atau kayu totem untuk tujuan pribadi. Jadi, mereka 

berperan seolah-olah jadi pemilik binatang atau tumbuhan totem, meskipun apa yang 

dimiliki ini sangat minim jenisnya.
46

 Durkheim merasa hal ini tidaklah penting larangan-

larangan tersebut absolut atau tidak, karena yang lebih menentukan adalah kebutuhan. 

Misalnya ketika seseorang penduduk asli kelaparan, dan tidak ada lagi bahan makanan 

lain yang akan dimakan, disini dilihat totem merupakan jenis makanan dan manusia 

sangat bergantung padanya.
 47

 Ada juga larangan membunuh totem, yang biasanya 

menjadi tambahan terhadap larangan memakan.
48

 Tetapi, larangan ini selalu ada 

pengecualian dan kemudahan tertentu, misalnya saat binatang totem ganas atau saat tidak 
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ada lagi bahan makanan. Bahkan ada suku yang melarang membunuh binatang yang 

menjadi nama totemnya, tapi dibolehkan bagi orang yang nama totemnya bukan binatang 

itu. Walaupun secara umum alasan tindakan ini dilakukan, jelas menunjukkan bahwa 

masih terdapat sesuatu yang terlarang. Larangan-larangan tersebut tidak hanya berlaku di 

Australia saja, tetapi juga dalam masyarakat-masyarakat dimana totemisme tidak lagi 

dalam bentuk aslinya, karena telah dipengaruhi oleh ide-ide yang sebenarnya bukan 

bersifat totemik lagi.
49

 

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa setiap anggota marga memiliki 

kesakralan yang dimiliki binatang totem tersebut. Alasan untuk kesakralan seseorang ini 

adalah manusia meyakini bahwa dirinya adalah manusia sekaligus binatang atau 

tumbuhan dari spesies totemik. Jadi setiap individu memiliki hakikat ganda yaitu sebagai 

manusia sekaligus binatang. Untuk menjelaskan dualitas identitas ini, mereka 

menggunakan mitos-mitos yang dikonstruksi secara seragam dengan tujuan menetapkan 

relasi genealogis antara manusia dan binatang totemik yang telah menciptakan manusia 

sebagai bagian dari jenis binatang. Dengan asal yang sama ini, masyarakat primitif 

percaya bahwa mereka telah berhasil menjelaskan hakikat alami manusia.
50

 Misalnya 

Suku Narrinyeri mengatakan bahwa manusia pertama memiliki kemampuan berubah 

menjadi binatang tertentu, sedangkan masyarakat Australia lainnya menganggap 

binatang-binatang aneh sebagai moyang manusia, yang telah melahirkan manusia dengan 

cara-cara tertentu atau yang menjadi perantara dua alam yang sangat berbeda tiba-tiba 

saja muncul makhluk tanpa anggota tubuh yang jelas darinya. Di Amerika ada legenda 

tentang seseorang yang bertindak sendiri merubah wujud marga yang sebelumnya berupa 

binatang menjadi manusia. Berbagai mitos mencoba menjelaskan proses ini bahwa 

dengan beberapa sebab alamiah dan evolusi yang terjadi, binatang perlahan-lahan 
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berubah bentuk, sehingga akhirnya sempurna dalam wujud manusia. Ini merupakan 

bentuk marga penyu dari suku Iroquois. Sekawanan penyu harus meninggalkan danau 

dimana mereka hidup sebelumnya untuk mencari habitat lain. Cuaca panas membuat 

salah satu penyu yang memiliki tubuh paling besar diantara mereka tidak sanggup lagi 

melanjutkan perjalanan. Ia terus berusaha menaklukan cuaca dan keluar dari 

cangkangnya. Setelah itu proses transformasi berjalan dengan sendirinya, dan penyu tadi 

berubah menjadi manusia yang merupakan leluhur marga penyu.
51

  

Dalam kaitan dengan mitos-mitos dalam masyarakat Australia, ada masyarakat-

masyarakat misalnya Haida, Tlingit dan Tshimshian yang memiliki ide bahwa manusia 

berasal dari binatang atau tumbuhan yang tidak bisa lagi ditemukan. Namun ide tentang 

kedekatan binatang totem dengan anggota marga masih tetap bertahan dan dijelaskan 

dalam mitos yang berbeda dari mitos sebelumnya tetapi berfungsi sebagai penguat. Salah 

satu tema penting dari mitos ini adalah leluhur yang menyerupai binatang tadi 

direpresentasikan dalam wujud manusia tetapi diimajinasikan sedemikian rupa bahwa 

dahulu kala dia pernah hidup di tengah kawanan binatang yang menjadi nama marga. 

Sebagai hasil kedekatan hubungan tersebut, leluhur tadi berubah menjadi wujud baru 

yang pada saat kembali ke tengah masyarakat manusia, tidak lagi dipandang sebagai 

manusia dengan wujud setengah binatang, tetapi dinamakan dengan binatang yang mirip 

dengannya. Jika binatang totemik benar-benar dianggap sebagai inkarnasinya para 

leluhur, anggota marga-marga lain tentu tidak akan dibolehkan memakan daging 

binatang tersebut. Pemujaan tidak ditujukan kepada binatang tersebut, tetapi pada 

lambang yaitu citraan totem tersebut.
52

  

Totem adalah bentuk luar dan kasat mata dari prinsip totemik atau tuhan, sementara 

dari sudut pandang lain totem juga merupakan simbol dari sebuah masyarakat yang 
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disebuk klan atau marga. Totem adalah benderanya marga, tanda yang dipergunakan tiap 

marga untuk membedakan dirinya dengan marga lain dan tanda dari segala sesuatu yang 

menjadi bagian dari marga seperti manusia atau binatang tertentu. Oleh sebab itu jika 

totem merupakan simbol tuhan dan masyarakat, maka menurut Durkheim tuhan dan 

masyarakat adalah sama dan satu.
53

 Masyarakat menuntut individu agar menjadi 

pelayannya, menyuruh mereka melupakan segala kepentingan pribadi serta mengikat 

individu dengan segala macam bentuk kekangan, privasi dan pengorbanan yang jika 

semua ini tidak ada, maka musthail kehidupan sosial akan ada. Dalam masyarakat sangat 

dibutuhkan komitmen individu. Komitmen ini hanya ada melalui kesadaran individu. 

Oleh karena itu, prinsip-prinsip totem selalu ada dan menyusup ke dalam kesadaran diri 

individu.  

Menurut Durkheim, ide kesucian terbentuk dalam masyarakat ketika para 

anggotanya berkumpul bersama-sama dalam kesempatan khusus yang disebut ritus. Saat 

individu-individu dikumpulkan, terdapat semacam kekuatan listrik yang muncul dari 

kedekatan antara mereka dan memindahkan mereka ke dalam keadaan puncak yang lain 

dari pada biasanya. Setiap emosi yang diekspresikan bergema tanpa terlibat di dalam 

kesadaran yang terbuka lebar bagi kesan dari luar dan masing-masing menggemakan 

perasaan individu lain. Karena hasrat adan keinginan yang begitu kuat dan bebas dari 

segala bentuk kontrol maka yang ada hanyalah gerakan-gerakan liar dan kasar, dan suara-

suara yang semuanya bertujuan memperdalam tingkat intensitas perasaan yang 

diekspresikan.
54

 Seperti yang dikatakan Durkheim:  

“when they are once together, a sort of electricity is formed by their 

collecting which quickly transports them to an extraordinary exaltation. Every 

sentiment expressed finds a place without resistance in all the minds, which are very 

open to outside impressions; each re-echoes the others and is re-echoed by the 

others. The initial impulse then proceeds, growing as it goes, as an avalanche grows 
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in its advance. And as such active passions so free from all control could not fail to 

burst out, on every side one sees nothing but violent gestures, cries, veritable howls, 

and deafening noises of every sort, which aid intensifying still more the state of mind 

which the manifest”.
55

 The passions released are of such an impetousity that they 

can be restrained by nothing.
56

 So it is in the midst of these effervescent social 

environments and out of this effervescence itself that the religious idea seems to the 

born.
57

(Apabila mereka sekali datang berkumpul, ada semacam kontak elektrisitas 

terbentuk karena kebersamaan mereka yang dengan cepat mengantar mereka ke 

suatu keadaan meluap-luap yang luar biasa tingginya. Setiap perasaan yang 

diungkapkan, mendapat tempat dalam hati semua orang tanpa perlawanan, yang 

sangat terbuka terhadap kesan-kesan luar; semuanya saling memberi gema pada salju 

yang bertambah besar pada waktu dia melongsor ke bawah. . . Semangat yang 

ditampakkan adalah yang berhubungan dengan semakin besarnya perasaan yang 

tidak dapat dikendalikan lagi. Lalu di tengah-tengah lingkungan sosial yang meluap-

luap (efferscent
58

) itu dan dari keadaan yang meluap-luap ini sendirilah nampaknya 

ide keagamaan itu lahir).
59

 

 

Jeritan dan gerak gerik yang terjadi dalam ritus menjadi berirama dan teratur menjadi 

nyanyian dan tarian. Karena ritus diadakan hanya pada waktu-waktu tertentu, peristiwa 

ini dipandang berbeda dengan situasi kehidupan sehari-hari. Ritus membentuk dan 

memperkuat kesadaran tentang keberadaan kekuatan suci, kekuatan yang lebih superior 

di luar diri mereka dan mendominasi. Ritus diadakan di tengah keremangan malam dan 

hanya diterangi oleh sinar api unggun. Keadaan ini membuat masing-masing individu 

yang berada di tengah-tengahnya mudah terhanyut, kemudian menganggap diri mereka 

dirasuki oleh kekuatan suci. Ketika berada kondisi ini, seseorang tidak dapat mengenali 

dirinya lagi. Ia akan merasa dikuasai dan dihanyutkan oleh kekuatan asing yang membuat 

dirinya berpikir dan bertingkah berbeda dari biasanya. Ia merasa tidak menjadi dirinya 

lagi dan menjadi makhluk baru.
60
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Individu-individu melebur dan membaur menjadi satu ke dalam kerumunan massa 

dan mengalami keadaan mental yang luar biasa. Ini adalah pengalaman saat mereka 

melakukan ritus-ritus. Saat itu, mereka seolah-olah menyatu secara mental dan 

berhubungan satu sama lain dalam satu posisi yang sama yang penuh dengan 

kegembiraan bahkan kehilangan kesadaran. Disinilah terjadi kesatuan dan kepaduan 

masyarakat muncul atau dengan kata lain kesatuan masyarakat lahir karena individu 

tergabung ke dalam pemujaan totemik secara bersama. Dalam pengalaman kolektif 

seperti inilah individu-individu merasa dirinya berada dalam suatu suasana dimana hadir 

kekuasaan yang luar biasa dan mereka menghubungkan diri dengan intim sekali. 

Merasakan pentingnya kekuatan tersebut, para anggota klan mempunyai satu kebutuhan 

untuk menghadirkannya bagi mereka sendiri dalam suatu bentuk yang dapat dilihat. Pada 

hakikatnya inilah tujuan totem itu. Totem merupakan simbol kehidupan kolektif dan 

kekuasaan kelompok dan dilihat oleh anggota klan sebagai sumber kekuasaan luar biasa 

yang mereka alami.
61

 

2.1.2  Konsep Durkheim Tentang Taboo  

Menurut Durkheim,  ritus atau pemujaan terdiri atas ritus positif dan negatif. 

Ritus atau pemujaan ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemisahan antara yang sakral 

dan profan. Ritus-ritus ini menghalangi terjadinya percampuran dan kontak yang tidak 

diijinkan dan mencegah masing-masing wilayah saling memasuki satu sama lain. Oleh 

karena itu, ritus-ritus ini menentukan pantangan dan larangan. Larangan disebut juga 

dengan istilah tabu (taboo) berasal dari bahasa Polinesia yang berarti institusi yang 

berkaitan dengan hal-hal tertentu yang terlarang dari penggunaan biasa dalam kehidupan 

sehari-hari; kata ini juga bisa diartikan sebagai kata sifat yang mengekspresikan 

                                                           
61

Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern . . .,198.  



 

 
31 

karakteristik tertentu dari hal-hal yang terlarang.
62

 Larangan-larangan memakan binatang 

atau tumbuhan totem terjadi karena kalau dilanggar akan menyebabkan sakit atau 

mendatangkan kematian.  

Bentuk larangan yang paling utama adalah larangan-larangan kontak. Larangan ini 

adalah tabu-tabu yang paling inti, sedangkan larangan-larangan lain hanya cabang 

larangan ini. Larangan-larangan ini didasarkan pada prinsip bahwa yang profan tidak 

boleh bersentuhan dengan yang sakral. Salah satu masalah yang melahirkan keintiman 

kontak ini adalah hal makanan. Maka lahirlah larangan-larangan yang melarang 

memakan binatang atau tumbuhan sakral, khususnya yang berkedudukan sebagai totem.
63

 

Larangan-larangan ini biasanya dijelaskan dalam kerangka hubungan darah mitis yang 

menyatukan manusia dengan binatang yang menjadi namanya atau binatang yang 

dilindungi oleh rasa hormat karena dipandang saudara. Asal usul larangan ini bukan 

hanya dari rasa segan akibat solidaritas kekeluargaan, larangan memakan tersebut terjadi 

kalau dilanggar akan menyebabkan sakit atau mendatangkan kematian. Ada makanan 

tertentu yang dilarang bagi mereka yang profan karena makanan tersebut sakral, ada juga 

jenis makanan lain yang terlarang bagi orang yang sakral sebab makanan tersebut profan. 

Maka ada juga jenis binatang tertentu yang dianggap khusus sebagai makanan kaum 

wanita.
64

  

Larangan kontak bukan hanya berarti bersentuhan. Seseorang bisa dikatakan 

melakukan kontak dengan sesuatu jika dia memandangnya. Oleh karena itu, pandangan 

atau tatapan merupakan salah satu pengertian kontak. Ini yang menyebabkan ada 

larangan memandang benda-benda sakral bagi manusia yang profan. Selain tatapan atau 

pandangan, berbicara juga merupakan salah satu penyebab terjadinya kontak antara orang 
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atau sesuatu. Helaan nafas juga dapat menyebabkan terjadinya kontak, karena nafas 

adalah bagian yang keluar dari diri kita. Oleh sebab itu, yang profan tidak boleh 

berbicara kepada sesuatu yang sakral, sekalipun yang sakral tersebut hadir saat itu. Di 

samping hal-hal yang sakral, ada kata-kata atau suara tertentu yang juga memiliki 

kualitas kesakralan; kata dan suara tersebut tidak boleh keluar dari mulut atau sampai ke 

telinga orang-orang yang profan.
 65

 

Bukan hanya hal-hal yang sakral yang dipisahkan dengan hal-hal yang profan, 

namun lebih dari itu, tidak satu pun hal yang secara langsung atau pun tidak langsung 

berkaitan dengan kehidupan profan boleh dicampurkan dengan kehidupan religius. 

Misalnya, kehidupan orang Australia terbagi menjadi dua : bagian pertama diisi dengan 

pekerjaan-pekerjaan seperti berburu, mencari ikan dan perang; sementara bagian kedua 

diperuntukkan bagi pemujaan.
66

 Oleh karena itu, Durkheim  membaginya dalam dua 

bentuk larangan yang mendasar yaitu pertama, kehidupan religius dan kehidupan profan 

tidak bisa berada pada ruang yang sama. Misalnya kuil atau candi dan tempat-tempat 

yang suci yang merupakan ruang yang diperuntukkan bagi segala hal yang sakral, 

dianggap sebagai tempat bersemayam, karena segala sesuatu yang sakral tidak bisa 

ditempatkan pada ruang yang profan. Tatanan seperti ini ada pada semua kehidupan 

religius, bahkan agama yang paling sederhana. Hal ini tidak berbeda dengan kehidupan 

agama-agama modern yang juga membedakan ruang-ruang kudus dan tidak kudus. Ada 

tempat-tempat khusus yang sudah disediakan agar penganut agama tertentu dapat 

melakukan pemujaan atau menyelenggarakan ritual-ritual ibadah mereka misalnya candi, 

masjid, gereja dan lain-lain. Kedua, kehidupan religius dan kehidupan profan tidak bisa 

berada pada waktu yang bersamaan. Akibatnya kehidupan religius mestinya diberi hari 
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atau saat-saat yang khusus dan terpisah dari yang profan, dengan ini maka muncullah 

hari-hari yang suci.
67

 

2.2 Pandangan Mircea Eliade Mengenai Sakral dan Profan 

Mircea Eliade memiliki minat untuk mengidentifikasi perbedaan antara sakral dan 

profan dalam pengalaman manusia. Dalam hal ini ia menyatakan bahwa dalam dunia 

modern kita telah kehilangan pemahaman atas yang sakral dimana kebudayaan 

sebelumnya telah memasukkan hal ini ke dalam way of life dan perspektif mereka tentang 

realitas. Hal ini menandakan perlunya peradaban modern meraih kembali apa yang telah 

hilang.
68

 Dalam bukunya The Sacred and The Profane yang dikutip oleh Peter Connoly, 

Eliade menyatakan bahwa:  

“concern utama kami adalah menunjukkan bagaimana seseorang yang 

religius berupaya tetap berada dalam suatu dunia sakral dan oleh karenanya 

pengalaman kehidupan totalnya terbukti bila dibandingkan dengan pengalaman 

orang tanpa rasa keagamaan yang hidup atau ingin hidup dalam suatu dunia yang 

telah terdesakralisasikan. Untuk mencapai tujuan kami cukuplah sekedar mengamati 

bahwa desakralisasi merusak dalam seluruh pengalaman manusia non religius dalam 

masyarakat modern, konsekuensinya, dia menghadapi kesulitan untuk menemukan 

kembali dimensi eksistensi manusia religius yang terdapat dalam masyarakat 

kuno”.
69

 

Hal inilah yang menjadi dasar baginya untuk melakukan pencarian terhadap 

perbedaan sakral dan profan dalam agama primitif maupun agama-agama modern. 

Konsep Eliade tentang “yang sakral” sangat dipengaruhi oleh pemikiran Rudolf Otto 

(1916) terutama dalam Das Heilige (yang sakral) yang diterbitkan tahun 1917. Konsep 

ini digunakan oleh Otto bukan diterapkan dalam konteks atau kebutuhan sosial seperti 

Emile Durkheim. Menurut Otto, kekhususan perasaan religius berupa pengalaman 
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“numinous” (dari kata Latin, Numen yang berarti spirit atau realitas ilahi). Perasaan 

numinous yang nonrasional adalah unsur pokok dalam pengalaman religius, dengan 

objeknya yaitu mysterium tremendum et fascinans artinya hal misterius yang secara 

bersamaan sangat agung dan menakutkan yang menimbulkan rasa kagum atau takut, 

kuasa atau kekuatan, dan urgensi atau energi.
70

 Pengalaman religius tidak dapat 

sepenuhnya ditangkap oleh unsur rasional saja, yang Ilahi tidak dapat sepenuhnya 

dimengerti oleh akal manusia, dan tidak dapat diungkapkan secara sempurna dengan 

cara-cara atau kata-kata manusia. Yang Ilahi disebut “Misteri”, tidak dapat diterangkan; 

“Yang Lain sama sekali”, “Yang melebihi”, yang numinus adalah yang kudus bersifat 

rasional dan tidak rasional. Secara konkret, Yang Kudus berarti banyak hal: Satu Tuhan 

Yang Mahatinggi, dewa-dewa, hal-hal supernatural, arwah-arwah, leluhur yang 

dituhankan, orang-orang dan objek yang disucikan, ritual-ritual dan mitos-mitos. Karena 

pengalaman akan Yang Ilahi adalah pengalaman manusia, pengalaman itu menemukan 

perwujudannya dalam simbol-simbol di lingkungan profan.
71

 Bertolak dari sini, 

menurutnya inti agama adalah dialektika atau hubungan timbal balik antara yang sakral 

dan profan. Di dalam karyanya yaitu Patterns in Comparative Religion, ia mempelajari 

banyak sekali contoh dari berbagai agama yang berbeda menurut waktu dan tempat 

misalnya masyarakat primitif, Abad Pertengahan Kristen, Islam, Hindu dan Budha; 

dengan semua ini ia ingin memperlihatkan inti agama yaitu oposisi (pertentangan atau 

perbedaan) antara yang sakral dan profan.
72

 

Pada prinsipnya, agama timbul karena adanya kesadaran manusia bahwa dibalik 

alam nyata yang tidak kekal (profane) ini ada alam maya yang kekal (sacred) yang 

berbeda dari profan itu dan bahwa manusia dengan sesuatu cara dapat berhubungan 

                                                           
70

Mariasusai Dhavamony, Fenomenologi Agama (Yogyakarta:Kanisius, 1995), 105.  
71

Ibid.  
72

K. Bertens, Keprihatinan moral, Yang Sakral dan Yang Profan dalam Penghayatan Masyarakat 

Tradisional: Homo Religius menurut Mircea Eliade (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 140.  



 

 
35 

dengan realita itu. Manusia menjadi sadar terhadap keberadaan yang sakral, karena hal 

itu memanifestasikan dirinya, menunjukkan dirinya sebagai sesuatu yang berbeda secara 

menyeluruh dari yang profan. Hal ini dinamakan hierophany/hierophanies
73

 yakni yang 

sakral menunjukkan atau menampakkan dirinya kepada manusia dan benda-benda dunia. 

Eliade menemui kontinuitas antara hierofani yang paling elementer yaitu penampakan 

yang sakral dalam suatu benda tertentu seperti batu dan pohon dan hirofani tertinggi 

menurut Kristianisme yaitu inkarnasi dalam Yesus Kristus.
74

 Menurutnya bagi orang 

beragama, dunia penuh dengan hirofani-hirofani. Hal ini berarti bahwa yang kudus 

menampakkan diri dalam benda-benda dunia. Manifestasi tersebut selalu diwujudkan dan 

dikenang melalui simbol-simbol.
75

 Manusia modern tentu saja merasa heran bahwa bagi 

beberapa orang, “yang sakral” bisa memanifestasikan diri dalam sebuah batu atau pohon. 

Menurut Eliade, terhadap hal ini bukanlah sebuah bentuk pemujaan terhadap batu atau 

pohon dengan begitu saja, tetapi ada hirofani atau sesuatu yang melebihi batu atau pohon, 

suatu dimensi yang sama sekali lain yaitu “yang sakral”.
76

 

Dalam studi mengenai agama, Eliade mengkhususkan perhatiannya pada masyarakat 

Arkhais yaitu masyarakat pra-sejarah dengan peradaban paling kuno. Mereka berburu, 

bercocok tanam, dan melakukan pekerjaan alami lainnya. Di dalam masyarakat ini akan 

selalu ditemui pemisahan antara yang sakral dan profan. Yang Profan adalah bidang 

kehidupan sehari-hari, yaitu hal-hal yang dilakukan secara teratur, dan tidak terlalu 

penting; merupakan tempat dimana manusia berbuat salah, selalu mengalami perubahan 

dan terkadang dipenuhi chaos; sedangkan Yang Sakral adalah wilayah supernatural, 
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sesuatu yang extraordinary, abadi, dekat dengan kekuatan dan realitas; sebagai tempat 

segala keteraturan dan kesempurnaan berada, tempat berdiamnya roh para leluhur, para 

kesatria dan dewa-dewi.
77

 Singkatnya, Eliade mengatakan bahwa:  

“The man of the archaic societies tends to live as much as possible 

in the sacred or in close proximity to consecrated objects. The tendency is perfectly 

understandable, because, for primitives as for the man of all pre modern societies, 

the sacred is equivalent to a power, and, in the last analysis, to reality. The sacred is 

saturated with being. Sacred power means reality and at the same time enduringness 

and efficacity.”
78

 

Yang sakral adalah unsur esensial pengalaman religius yang non rasional yaitu 

pengalaman numinous. Yang sakral adalah Tuhan, Maha Lain, The Wholly other, Das 

Ganz Andere yang mengatasi segala kenyataan yang ada di dunia.; Yang Abadi, Ilahi 

yang merupakan realitas yang bukan dari dunia, sama sekali berbeda dengan yang profan 

yaitu yang duniawi. Yang profan adalah dunia, manusia, seluruh ciptaan Tuhan. Dunia 

bisa menjadi sakral karena adanya hirofani.
79

  

Polaritas
80

 sakral dan profan sering disajikan sebagai oposisi antara nyata dan tidak 

nyata.
81

 Tidak ada manusia dari yang primitif sampai yang modern yang tidak mengenal 

agama atau dalam pengertian primitif keyakinan akan hal-hal yang gaib. Dalam 

masyarakat apapun selalu ada keyakinan mengenai adanya realita yang dianggap kekal, 

baka dan suci (sacred) dan realita alam nyata yang kita diami yang bersifat tidak kekal, 

fana, dan duniawi (profane). Menurut Mircea Eliade, manusia menyadari realita yang 

sakral karena realita itu menyatakan dirinya sebagai sesuatu yang sama sekali berbeda 

kenyataannya dari yang duniawi (profan).
82

 Baik bagi orang primitif atau masyarakat 
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modern, “yang sakral” disamakan dengan suatu kekuatan atau tenaga (power).
83

 

Kekuatan atau tenaga yang diyakini oleh kebanyakan orang-orang primitif disebut mana. 

Bagi bangsa Melanesia, mana adalah kekuasaan atau kekuatan yang misterius tetapi aktif 

dimiliki oleh orang-orang tertentu.
84

 Mana tidak muncul di semua agama dan bahkan 

hanya satu-satunya ditemukan dalam bentuk agama yang paling tua.
85

  

Benda-benda yang disakralkan seperti pohon dan batu tidak disembah sebagai batu 

atau pohon. Masyarakat primitif menyembah benda-benda itu karena merupakan hirofani 

dalam arti bukan batu atau pohon tetapi menunjukkan dirinya sebagai suatu yang sakral 

dan realitas ini dirubah menjadi realitas supranatural. Dalam pandangan dunia profan 

sebuah batu yang dianggap sakral kelihatan seperti batu biasa. Tetapi bagi mereka yang 

melihat kehadiran Yang Sakral di dalamnya, batu tersebut akan berubah menjadi suatu 

kenyataan yang supranatural.
86

 Mereka tidak menyembah benda-benda itu tetapi melihat 

hierophany atau realitas-realitas sakral di dalamnya. Bagi mereka yang mempunyai 

pengalaman religius, setiap benda mempunyai kemampuan untuk menjadi perwujudan 

kesakralan kosmik. Bahkan kosmos ini dalam keseluruhannya dapat menjadi 

hierophany.
87

 Untuk menjelaskan pandangannya tentang kedua hal ini, dalam bukunya 

“Patterns in Comparative Religion” ia mempelajari banyak contoh dari berbagai agama 

yang berbeda menurut waktu dan tempat. Dengan manifestasi yang suci, objek apapun 

menjadi sesuatu yang lain, namun terus tetap mengungkapkan hakikat dirinya. Sebuah 

batu sakral tetap seperti batu, dari sudut pandang profan batu tersebut sama dengan batu 

lainnya.  Namun dari sisi sakral, batu tersebut mengungkapkan hakikat sebagai yang 
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suci.
88

 Untuk menjadikan sesuatu yang profan sebagai yang sakral, maka ada larangan 

atau taboo. Misalnya dalam hal makan atau larangan terhadap beberapa perilaku seksual 

yang tidak disetujui oleh moralitas sosial. Untuk masyarakat primitif atau arkhais, 

tindakan seperti “makan” dapat menjadi sebuah sakramen yaitu sebuah persekutuan 

dengan ‘yang sakral”.
89

 

2.2.1 Wujud Dari Yang Sakral 

Mircea Eliade menganggap sakral dan profan sebagai “dua mode ada (being) yang 

terdapat di dunia”.  Dalam buku The Sacred and The Profane, ia menempatkan yang 

sakral dalam hubungan dengan ruang (space), waktu (time) dan mitos, serta alam 

(nature).  

2.2.2 Sakralitas Ruang (Space)  

Sakralitas akan selalu mewujud pada hal yang pertama yaitu ruang. Ruang tidaklah 

homogen,
90

 dalam arti semua bagiannya tidak sama. Beberapa bagian ruang berbeda 

dengan ruang yang lain. Disadari bahwa ada sesuatu yang bisa memanifestasikan dan 

menunjukkan diri sebagai sesuatu yang sama sekali berbeda dengan yang ada di dunia 

ini, yaitu sakral. Oleh karena itu keberadaan sebuah simbol dapat membantu manusia 

untuk menyadari kehadiran sesuatu yang sakral itu atau menunjukkan sebuah kesakralan 

tempat, seperti yang dikatakan Eliade:  

“for religious man, space is not homogeneous he experience interruptions, 

breaks in it; some parts of space are qualitatively different from others.
91

 Some 

sign suffices to indicate the sacredness of a place”.
92

  

Setiap ruang sakral menandakan adanya hirofani.
93

 Maksudnya ruang atau tempat 

itu menjadi sakral karena yang sakral memanifestasikan diri di tempat itu. Misalnya 
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digambarkan dalam salah satu kitab suci Perjanjian Lama, yaitu Kitab Keluaran 3:5 

Yahweh bersabda kepada Musa: “Jangan mendekat! Lepaskan kasutmu dari kakimu; 

tempat engkau berdiri itu tanah suci”.
94

 Jadi, bagi seorang beragama, ada bagian ruang 

yang sakral berarti bagian ruangan yang penuh dengan kekuatan, disamping bagian 

ruangan lain yang tidak bersifat sakral. Dalam masyarakat kuno, orang mendirikan desa 

atau membangun rumah baru, maka lebih dulu ia harus mendapatkan titik teguh yang 

bisa menjadi poros bagi dunianya (axis mundi). Ia tidak bisa diam pada satu tempat 

tertentu jika tidak ada tempat sakral yang dapat berfungsi sebagai titik teguh atau 

orientasi.
95

 Contoh lain misalnya ketika Yakub dalam mimpinya di Haran melihat sebuah 

tangga yang mencapai langit, dengan malaikat turun naik di tangga itu, dan mendengar 

Tuhan berbicara dari atas, dengan mengatakan: "Akulah TUHAN, Allah Abraham," ia 

terbangun dan takut dan menangis. Kemudian ia keluar dan berkata: "betapa mengerikan 

empat ini: ini tidak lain adalah rumah Allah, dan pintu gerbang surga". Ia lalu mengambil 

batu yang menjadi bantal dan mengaturnya sebagai monumen serta menuangkan minyak 

di atasnya. Dia menyebut tempat itu Betel, rumah Allah (Kejadian, 28, 12-19).
96

 Contoh 

lain juga adalah dalam tradisi banyak bangsa dikatakan bahwa mereka tinggal di pusat 

dunia atau dekat gunung suci yang dipercayai menjadi pusat dunia. Dalam agama Islam, 

bila mereka melakukan sholat akan berkiblat ke Mekkah, sedangkan dalam Kristen, 

gereja-gereja Kristen di Eropa Barat dibangun demikian rupa hingga berkiblat ke Timur 

artinya ke arah kota suci Yerusalem. Banyak kebudayaan mengenal kebiasaan seperti 

menanam kepala kerbau sebelum membangun rumah adat, jembatan, dan sebagainya. 

Pengsakralan semua obyek dan makhluk di dunia bisa terjadi melalui peristiwa hirofani, 

melalui tanda-tanda atau metode tertentu. Misalnya karena peristiwa hirofani atau tanda-
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tanda tertentu, maka batu, padang gunung, sungai, binatang bahkah tumbuhan tertentu 

bisa menjadi sakral.  

Bagi Eliade semua gejala ini membuktikan kecenderungan manusia untuk hidup di 

tempat sakral atau mengsakralkan tempat tinggalnya.
97

 Dari sini dilihat bahwa ada bagian 

yang sakral yaitu bagian-bagian ruang yang penuh dengan kekuatan, selain bagian-bagian 

ruang lain yang tidak bersifat sakral atau disebut profan.
98

 Bagi masyarakat primitif, 

rumah merupakan manifestasi dari kosmos. Sedangkan bagi masyarakat modern, ruang 

sakral ini hadir dalam Kuil, Candi, Kelenteng, Basilika
99

dan Katedral.
100

 

2.2.3 Sakralitas Waktu (Time) dan Mitos
101

  

Wujud sakralitas kedua adalah waktu. Sama seperti ruang, waktu juga tidak 

homogen dalam arti ada waktu sakral, ada juga waktu profan. Waktu sakral berlangsung 

saat manusia merayakan pesta-pesta sedangkan waktu profan adalah waktu biasa 

berlangsungnya peristiwa sehari-hari.
102

 Tidak ada kontinuitas antara dua jenis waktu 

tersebut, tetapi dengan ritus atau upacara, manusia bisa beralih dari waktu profan ke 

waktu sakral.
103

 Menurut Eliade, perbedaan mendasar dari kedua waktu ini adalah dapat 

dibalikkan dalam arti bahwa masa lampau bisa dihadirkan kembali sedangkan ciri khas 
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waktu biasa adalah sesuatu yang telah terjadi tidak mungkin terulang lagi. Waktu sakral 

adalah waktu berlangsungnya peristiwa-peristiwa yang diceritakan oleh mitos-mitos dan 

selalu dapat dihadirkan kembali, seakan-akan merupakan waktu sekarang yang abadi 

yang selalu dapat dihubungi. Pada sebuah pesta religius, suatu kejadian sakral dari waktu 

lampau dihadirkan kembali. Misalnya pesta yang memperingati penciptaan dunia oleh 

dewa-dewa. Disini, waktu sakral adalah waktu yang diciptakan serta dikuduskan oleh 

para dewa serta timbul ketika mereka telah melakukan perbuatan yang dikenang dan 

dihadirkan pada pesta tersebut. Waktu sakral diciptakan dan dikuduskan oleh masyarakat 

Arkhais yang terjadi pada zaman in illo tempore atau ab origine.
104

 Dengan kata lain 

waktu sakral bukan waktu historis tetapi asal usul atau pendasaran dari waktu kita serta 

timbul dengan penciptaan dunia, yang Eliade sebut in illo tempore, ab origine tersebut. 

Dalam semua agama waktu memiliki arti demikian yaitu dari agama primitif sampai 

dengan agama taraf tinggi. Pesta-pesta atau ritual harus dimengerti dalam hubungan 

dengan mitos yang menceritakan suatu peristiwa sakral yang berlangsung pada awal 

mula. Contohnya adalah di Babylon, waktu sakral dihadirkan kembali pada pesta Akitu 

yang merupakan pesta tahun baru. Pada pesta tersebut yang berlangsung selama dua 

belas hari, dibacakan secara berulang kali sajak Enuma Elish (yang membahas 

penciptaan dunia) dalam Candi Maruk. Sajak itu membahas penciptaan dunia, yang 

berlangsung dengan perkelahian antara dewa Marduk dan naga laut Tiamat. Pada 

perkelahian itu Marduk menang dan dengan itu keadaan khaos dihentikan dan terjadilah 

dunia. Perkelahian antara Marduk dan Tiamat diperagakan juga oleh dua kelompok. 

Melalui drama perkelahian pada awal mula, kemenangan Marduk dan penciptaan dunia 

sekali lagi dihadirkan kembali. Sebagai penghadiran kosmogoni tahun baru itu 

mengartikan pengulangan waktu sakral pengulangan dari apa yang terjadi pada awal 
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mula. Hal ini diulang terus menerus setiap tahun dan mempunyai penanggalan waktu 

yang sama dengan pesta yang harus menciptakan kembali kehidupan sekarang.
105

 Dari 

contoh ini, dapat dikatakan bahwa ritus mesti dimengerti berhubungan dengan mitos. 

Mitos menceritakan suatu peristiwa sakral yang berlangsung pada awal mula. Pada pesta 

ritual mitos ini sekali lagi dihayati, waktu pada awal mula dihadirkan kembali dan hal ini 

diulang terus menerus.  

Dalam masyarakat kuno, mitos dan ritus menghadirkan kembali hal-hal yang sangat 

mereka percayai dalam sejarah suci dalam waktu yang profan. Mitos membuka bagi 

mereka suatu sejarah suci serta diwujudkan secara nyata melalui tindakan simbolis dan 

tingkah laku (ritual). Manusia religius ingin masuk ke dalam sejarah suci atau 

menghidupkan lagi waktu awal ketika hal-hal adikodrati, dewa-dewa, leluhur yang 

didewakan menciptakan alam semesta dan aturan-aturan manusia. Dengan mengulang 

dan melakukan kembali tindakan suci makhluk-makhluk ilahi melalui ritual-ritual, 

mereka ingin hidup dalam sesuatu yang asli dan primordial yaitu ketika terjadi 

penciptaan. Makhluk-makhluk ilahi itu tidak hanya menciptakan dunia tetapi lewat 

kegiatan-kegiatan mereka juga menyediakan model-model yang patut dicontohi dan 

diteladani manusia, serta untuk menemukan arti dan maksud hidup manusia dalam 

peneladanan dewa-dewa ini.
106

 Ritual yang dilakukan mengakibatkan suatu perubahan 

ontologis pada manusia dan mentransformasikannya kepada situasi keberadaan yang 

baru, misalnya penempatan ke dalam lingkup yang kudus. Pada dasarnya dalam makna 

religius, ritual merupakan gambaran prototipe
107

 yang suci, model-model teladan dan 

merupakan pergulatan tingkah laku dan tindakan makhluk ilahi atau leluhur. Ritual 
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mengingatkan peristiwa-peristiwa primordial dan juga memelihara serta menyalurkan 

dasar masyarakat.  

Dalam melakukan ritual, para pelaku menjadi setara dengan masa lampau yang suci 

dan melanggengkan tradisi suci serta memperbaharui fungsi-fungsi dan hidup anggota 

kelompok tersebut. Ritual menampilkan tanggungjawab setiap manusia untuk tetap 

melestarikan tradisi suci.
108

 Ritus dikatakan juga sebagai sarana bagi manusia religius 

untuk bisa beralih dari waktu profan ke waktu sakral yang transenden terhadap kondisi 

manusia yang meniru tindakan kudus yang mengatasi kondisi manusiawinya dengan 

keluar dari waktu kronologis dan masuk ke dalam waktu awal mula yang sakral sebagai 

pusat dunia.
109

 Dalam ritus-ritus tersebut, mitos dikidungkan, dan pada saat yang 

bersamaan manusia arkhais menghapus waktu profan dan melupakan kondisi 

manusiawinya yang tidak nyata. Dalam ritus dimaksud, mereka meniru tindakan para 

dewa seperti yang diceritakan dalam mitos.
110

  

Dalam Encyclopedia of Religion, mitos berasal dari kata muthos (bahasa Yunani) 

yang berarti kata atau ucapan.
111

 Sedangkan pengertian mitos menurut Eliade adalah : 

“muthos in its meaning of myth is the word for a story concerning gods and 

superhuman beings. A myth is an expression of the sacred in words. It reports 

realities and events from the origin of the world that remain valid for the basis 

and porpose of all there is. Consequently a myth functions as a model for human 

activity, society, wisdom and knowledge”.
112

 (Muthos dalam arti mitos adalah kata 

untuk cerita tentang dewa dan makhluk manusia super. Mitos adalah sebuah 

ekspresi dari sesuatu yang sakral dalam kata-kata. Ini melaporkan realitas dan 

peristiwa dari asal dunia yang tetap berlaku sebagai dasar dari semua yang ada. 
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Akibatnya fungsi mitos sebagai model untuk aktivitas manusia, masyarakat, 

hikmat dan pengetahuan).  

Menurut dia, mitos dalam hal ini subjek adalah tindakan dewa atau peristiwa luar 

biasa lainnya, selalu membawa kita kembali ke awal dari segala sesuatu, oleh karena itu, 

kosmogoni dan kelahiran dunia merupakan tema utama. Mitos adalah salah satu dari tiga 

bentuk ekspresi keagamaan yaitu kata-kata suci/sakral, tindakan sakral, dan tempat-

tempat sakral. Karena itu mitos selalu berdampingan dengan tempat-tempat suci atau 

benda (simbol) dan tindakan suci (ritual, kultus).
113

 Bagi Eliade, mitos selalu merupakan 

penampilan penciptaan; mitos menceritakan bagaimana segala sesuatu dijadikan, 

memulai adanya. Karenanya mitos mengandaikan suatu ontologi dan hanya berbicara 

mengenai kenyataan yaitu apa yang sesungguhnya terjadi. Ia mengartikan realitas mitos 

sebagai kenyataan yang suci, kesucian sebagai satu-satunya kenyataan tertinggi; kesucian 

menghadirkan dirinya sebagai sesuatu yang sama sekali berbeda dari kenyataan biasa.
114

 

Mitos masyarakat suku dihubungkan dengan sacred history atau sejarah sakral, sejarah 

suku atau klan maupun sub klan. Mitos seperti ini dipandang sebagai peristiwa 

primordial yang mengambil tempat pada periode waktu mula-mula; sejarah yang 

mengambil tempat in illo tempore yaitu suatu kisah atau cerita menyangkut hal-hal yang 

dilakukan para dewa atau makhluk setengah dewa periode waktu mula-mula, sebuah 

penjelasan tentang peristiwa yang terjadi pada ab origine.  

Mitos menceritakan sebuah sejarah yang sakral yaitu primordial (bentuk atau 

tingkatan paling awal), berlangsung pada awal waktu. Untuk berhubungan dengan 

sejarah sakral ini setara dengan mengungkapkan misteri sebab orang-orang yang 

berperan dalam mitos bukanlah manusia biasa tetapi mereka adalah dewa atau pahlawan 

dan karena itu perilaku mereka adalah sesuatu yang penuh misteri. Manusia pada 

                                                           
113

Ibid, 262.  
114

Idem, Rites and Symbols of Initiation (New York, 1965) dalam Mariasusai Dhavamony, 

Fenomenologi Agama (Yogyakarta:Kanisius, 1995), 152.  



 

 
45 

generasi berikutnya tidak bisa mengetahui tindakan mereka jika tidak diwahyukan. Oleh 

karena itu mitos adalah sejarah atas apa yang terjadi pada waktu awal. Seperti yang 

dikatakan Eliade:  

“The myth relates a sacred history, that is, a primordial event that took place 

at the beginning of time, ab initio. But to relate a sacred history is equivalent to 

revealing a mystery. For the persons of the myth are not human beings; they are 

gods or culture heroes, and for this reason their gesta constitute mysteries; man 

could not know their acts if they were not revealed to him. The myth, then, is the 

history of what took place in illo tempore, the recital of what the gods or the 

semidivine beings did at the beginning of time. To tell a myth is to proclaim what 

happened ab origine”.
115

 ("Mitos menceritakan sebuah sejarah suci, yaitu 

peristiwa primordial yang terjadi pada awal waktu, ab initio. Tetapi untuk 

berhubungan dengan sejarah suci setara dengan mengungkapkan misteri. Karena 

orang-orang di dalam mitos bukanlah manusia, mereka adalah dewa atau 

pahlawan budaya, dan untuk alasan ini perilaku mereka merupakan misteri. 

manusia tidak bisa mengetahui tindakan mereka jika mereka tidak diwahyukan 

kepadanya. Mitos, kemudian adalah sejarah apa yang terjadi pada awal in illp 

tempore, apa yang dilakukan para dewa di waktu awal. Untuk memberitahu mitos 

adalah untuk menyatakan apa yang terjadi pada  waktu awal atau ab origine).  

Selanjutnya menurut Eliade, mitos menguak tabir suatu misteri, mewahyukan 

peristiwa primordial yang mesti selalu diceritakan dan diulang kembali pada waktu 

sekarang. Mitos merupakan model paradigmatis tentang apa yang terjadi, dan 

memberikan contoh-contoh model untuk dijadikan referensi tindakan sikap manusia 

sekarang. Mitos juga bercerita tentang apa yang dilakukan oleh para dewa, tentang apa 

yang menjadi kegiatan kreatif.
116

 Mitos dapat membentuk suatu pengetahuan yang 

mengandung kekuatan religius magis. Bila seseorang mengetahui asal usul objek 

misalnya seekor binatang atau tumbuhan tertentu, berarti ia memperoleh kekuatan magis 

terhadap objek-objek tersebut sehingga dapat menguasai, memperbanyak dan 

memproduksinya menurut yang ia kehendaki. Pengetahuan ini bukanlah pengetahuan 
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eksternal dan abstrak tetapi pengetahuan yang dialami secara ritual dengan menceritakan 

mitos secara serimonial atau pun dengan melakukan ritus sebagai pembenaran.
117

 

Menurut Eliade, mitos berfungsi untuk mengisahkan suatu sejarah yang sakral, 

menceritakan suatu peristiwa yang terjadi dalam waktu primordial atau waktu awal
118

 

juga sebagai contoh model atau paradigma yang memberikan makna dan nilai bagi 

kehidupan manusia.
119

 Bagi Eliade, peristiwa yang dilukiskan dalam mitos benar-benar 

terjadi karena mitos hanya berbicara tentang realitas tentang hal yang pada kenyataannya 

terjadi. Realitas ini adalah realitas sakral yang sungguh-sungguh merupakan realitas yang 

sejati. Baginya, keadaan sekarang merupakan bukti kebenaran mitos-mitos itu.
120

  Selain 

itu, fungsi yang lain adalah menentukan tuntunan yang mesti diikuti oleh semua kegiatan 

ritual maupun kegiatan-kegiatan manusia yang utama seperti makan, seksualitas, 

pekerjaan, pendidikan dan sebagainya. Untuk bertindak sebagai manusia yang penuh 

tanggung jawab, manusia menirukan tindakan baku para dewa yang mesti diteladan; 

mengulang kembali tindakan mereka, dalam kegiatan fisik yang sederhana seperti 

makan, aktivitas sosial, ekonomi, budaya dan kemiliteran, serta kegiatan lainnya.
121

 

Dalam buku Myths, Dreams and Mysteries, Eliade seperti yang dikutip oleh 

Agushina menggambarkan mitos dalam masyarakat Arkhais yaitu mitos dianggap 

mengungkapkan kebenaran mutlak, karena mitos menceritakan sejarah sakral yaitu suatu 
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pewahyuan transhuman yang terjadi pda saat Fajar Agung dalam waktu suci atau in illo 

tempore. Singkatnya ia menyatakan bahwa:  

“myth is thought to express the absolute truth, because it narrates a sacred 

history. That is a transhuman revelation which took place at the dawn of the great 

time, in the holy time of the beginnings- in illo tempore) ia juga menyatakan myth 

is a true History of what come to pass at the beginning of time and one which 

provides the pattern for human behavior”
122

 (mitos adalah pikiran atau gagasan 

untuk mengeskpresikan kebenaran absolut, sebab mitos menceritakan suatu 

sejarah suci atau kudus, yakni suatu pernyataan transhuman yang mengambil 

tempat pada permulaan zaman awal, dalam saat suci atau kudus dari permulaan 

dunia).   

Manusia mempunyai wujud seperti sekarang karena dikonstitusikan oleh peristiwa in 

illo tempore, ab orogine. Maka untuk merealisasikan dirinya, homo religiosus, harus 

mengaktualisasikan mitos dan ritus. Dalam ritus itu, manusia dilemparkan dari waktu dan 

tempat profan ke waktu dan tempat sakral.
123

 Mitos dan simbol yang diaktualisasikan 

dalam ritus menyergap realitas yaitu dunia sakral yang tidak dapat dibuat oleh bahasa 

lainnya selain bahasa mitik-simbolik. Bagi homo religiosus, waktu dan tempat tidaklah 

homogen. Mitos membawa manusia kepada waktu primordial, yang secara kualitatif 

berbeda dari waktu profan. Dengan mengisahkan mitos, manusia arkhais menghapus 

waktu profan dan melupakan kondisi manusiawinya yang tidak riil. Ia diproyeksikan ke 

dunia lain, yang bukan lagi dunia sehari-hari. Mereka selalu percaya bahwa ada realitas 

mutlak yang sakral yang melampaui dunia tetapi memanifestasikan diri dalam dunia dan 

karena itu menyucikan diri dan menjadikan diri riil.
124

 Mitos juga merupakan jembatan 

penghubung antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern, karena dalam 

masyarakat kehidupan setiap masyarakat modern untuk mengetahui dari mana 
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masyarakat itu berasal harus dilihat dari cerita yang berkembang dalam masyarakat 

dengan melihat kehidupan sosial yang terus berlangsung secara kontinyu antara dunia 

kuno dan modern.
125

 

Eliade mengelompokkan mitos dalam beberapa bentuk, yaitu
126

:  

1. Kosmogoni, yaitu mitos yang menceritakan tentang terjadinya alam semesta 

secara keseluruhan.   

2. Asal Usul, yaitu mitos yang mengisahkan tentang asal mula segala sesuatu. 

Misalnya tentang asal mula manusia, binatang, tumbuhan, benda-benda, pulau, 

tempat-tempat suci, dan sebagainya.  

3. Mitos tentang dewa-dewa dan makhluk ilahi, misalnya tentang dewa tertinggi, 

dewi kesuburan, dan lain-lain.  

4. Androgini, yang terdiri atas mitos androgini ilahi dan manusiawi. Dalam mitos 

androgini ilahi  dikisahkan tentang biseksualitas para dewa. Sedangkan mitos-

mitos androgini manusiawi mengisahkan tentang para leluhur mitis dengan sifat-

sifat yang sama.  

5. Mitos Akhir Dunia, yaitu mitos-mitos tentang kehancuran dunia dan 

penciptaannya kembali.  

2.2.4 Sakralitas Alam (Nature)  

Wujud yang ketiga adalah alam. Bagi manusia religius alam tidak hanya sesuatu yang 

alami, tetapi alam selalu penuh dengan nilai religius. Hal ini mudah dipahami karena 

kosmos merupakan penciptaan illahi; berasal dari kekuasaan dewa-dewa, dunia dipenuhi 
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kesakralan.
127

 Segala hal dalam alam bisa menjadi hirofani, seperti langit, matahari, batu 

dan lain sebagainya. Langit merupakan hirofani yang tersebar di Tiongkok, Oseania, dan 

Yunani. Langit biasanya dikaitkan dengan dewa tertinggi serta melambangkan yang 

bertransendensi yang juga menunjukkan kekuasaan dari Kuasa Atas. Harus diakui bahwa 

segala kerusakan yang ada di bumi ini, seperti banjir, longsor, bencana, merupakan satu 

bukti nyata dari segala perbuatan manusia yang mengeksploitasi alam untuk kepentingan 

sesaat. Kita harus belajar kepada masyarakat tradisional yang menganggap alam masih 

menunjukkan keramahan, misteri, keagungan sehingga alam selalu dijaga dan 

dipelihara.
128

 

2.3 Perbedaan Konsep Mircea Eliade dan Emile Durkheim Tentang Sakral dan 

Profan  

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam menelaah fungsi agama di 

tengah masyarakat, Durkheim tidak memusatkan diri pada agama yang terdapat di 

masyarakat kompleks, tetapi sebaliknya dia memusatkan perhatian pada agama yang 

terdapat pada masyarakat yang paling sederhana. Terhadap masyarakat primitif ini, ia 

mencari penjelasan tentang gejala agama di masyarakat tersebut untuk memahami dasar-

dasar dari kehidupan sosial. Kepercayaan agama manapun membagi dunia di dalam dua 

golongan besar, yaitu Yang Sakral dan Yang Profan dalam konteks masyarakat dan 

kebutuhannya. Menurutnya Yang Sakral adalah hal-hal sosial, sedangkan Yang Profan 

adalah segala sesuatu yang hanya berkaitan dengan individu. Agama baginya adalah 

suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yaitu sistem 

mitos, dogma, ritus dan upacara/seremoni.
129

 Dia berasumsi bahwa agama manapun 
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memiliki tiga komponen mendasar, yaitu kepercayaan, ritus, dan  komunitas religius.
130

 

Durkheim tidak percaya kepada realitas supranatural sebagai sumber perasaan agama. 

Bagi dia ada suatu kekuatan moral yang superior yang memberi inspirasi kepada 

pengikut, dan kekuatan itu adalah masyarakat, bukan Tuhan.
131

 Masyarakat adalah 

sebuah kekuatan yang besar dan sumber dari kesakralan itu sendiri.  

Mircea Eliade berbeda konsep dengan Durkheim ketika berbicara mengenai 

sakral dan profan. Dalam pandangannya, fokus perhatian utama agama adalah yang 

Supernatural, sifatnya mudah dimengerti dan sederhana. Agama terpusat pada dan dari 

yang sakral bukan hanya sekedar menggambarkan agama seperti yang dilihat oleh 

kacamata sosial.  

Eliade sangat menekankan pada hierophany yaitu manifestasi dari yang sakral 

dalam konteks profan. Manifestasi seperti itu, menurutnya selalu diwujudkan dan 

dikenang melalui simbol-simbol.
132

 Simbol mengambil bagian dalam sifat sakral dan 

kemudian dipandang sebagai suatu unsur yang sakral dalam seluruh konsepsi tentang 

alam semesta.
133

 Simbol-simbol itu berfungsi untuk mengubah suatu barang atau 

tindakan menjadi sesuatu yang lain daripada yang kelihatan dari barang atau tindakan itu 

di mata pengalaman profan. Simbol menyatakan suatu realitas sakral dan kosmologis 

yang tidak dapat dinyatakan oleh manifestasi lainnya. Mula-mula setiap manusia 

dibenamkan dalam dunia profan, tetapi simbolisme menciptakan solidaritas tetap antara 

manusia dan yang sakral.
134

 Sebuah simbol selalu tertuju kepada suatu realitas atau 
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situasi yang melibatkan eksistensi manusia dan memberikan arti atau makna ke dalam 

eksistensi manusia.  

 

 

  

 


