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BAB II 

PENDEKATAN TEORITIS 

 

Beberapa teori akan dibahas dalam Bab ini sebagai bagian yang diangkat dari 

beberapa literatur yang mengulas pemahaman masyarakat tentang kebudayaan dan 

pendapat para ahli atau tokoh-tokoh terkait dengan teori-teori tentang Sakral dan 

Tidak Sakral (Profan). 

 

2.1 Masyarakat dan Kebudayaan 

Durkheim melihat masyarakat sebagai wadah yang paling sempurna bagi 

kehidupan bersama antara manusia. Masyarakat merupakan sumber dan dasar segala-

galanya yang di dalamnya individu  sama sekali tidak mempunyai arti dan kedudukan. 

Masyarakat itu ada tidak bergantung pada anggota-anggota, melainkan terdiri sebagai 

suatu struktur adat istiadat, kepercayaan dan sebagai suatu lingkungan hidup yang 

terorganisasi.  

 Masyarakat menurut Koentjaraningrat adalah kesatuan hidup manusia yang 
berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, 
dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Menurutnya, satu kelompok 
manusia belum bisa dikatakan sebagai masyarakat jika tidak mempunyai adat-
istiadat, norma-norma, hukum dan aturan-aturan khas yang mengatur seluruh 
pola tingkah laku warga suatu masyarakat; suatu komunitas dalam waktu; dan 
suatu rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.1 
 Masyarakat dalam bahasa inggris disebut society, merupakan istilah yang 
digunakan untuk menerangkan komunitas manusia yang tinggal bersama-sama; 
sekelompok individu atau manusia pada wilayah tertentu yang merupakan suatu 
kesatuan sosial dan mempunyai pertalian batin, kebiasaan, tradisi, sikap dan 
perasaan persatuan yang sama; atau sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya 

                                                 
1Lihat Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 146. 
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dan terikat oleh kebudayaan yang mereka anggap sama. Boleh juga dikatakan 
masyarakat itu merupakan jaringan perhubungan antara pelbagai individu.2 
 

 Komunitas ini merupakan subjek utama dalam pengkajian pengetahuan sosial.3 

Sebagaimana tampak dengan jelas setiap individu itu lahir dan hidup dalam satu 

lingkungan, berbicara satu bahasa, memiliki satu lembaga dan tanpa persetujuan 

individu tersebut, lingkungan telah membentuknya dan memaksanya mengikuti arah 

tertentu, dalam hal ini kebudayaan masyarakat setempat. Durkheim membagi 

masyarakat kedalam dua kelompok masyarakat yaitu, pertama, Masyarakat yang 

sederhana dan yang kedua, Masyarakat yang maju. Perbedaan antara kedua kelompok 

masyarakat tersebut bukanlah saja pada fakta yang menunjukan bahwa yang “primitif” 

itu terdiri atas kelompok-kelompok sosial yang lebih sederhana, melainkan juga pada 

seperangkat organisasi lembaga kebudayaan.  

Kebudayaan diartikan secara lebih luas sebagai keseluruhan karakteristik para 

anggota masyarakat, termasuk peralatan, pengetahuan dan cara berpikir atau bertindak 

yang terpolakan, yang dipelajari dan disebarkan serta bukan merupakan hasil dari 

pewarisan biologis.4 Defenisi ini menekankan bahwa sebuah totalitas kompleks yang 

memuat tiga rangkaian gejala yang saling berhubungan: peralatan dan teknis. 

Teknologi yang ditemukan manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya; 

pola perilaku yang diikuti para individu sebagai anggota masyarakat; dan berbagai 

kepercayaan, nilai dan aturan yang diciptakan manusia sebagai alat untuk 

                                                 
2Ibid., 721. Dan Lihat: Nicholas Abercrombie, Stephen Hill, & Bryan S. Turner, Kamus 

Sosiologi, (Yokyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar, 2010), 530. 
3http://nophitaputri.blog.fisip.us.ac.id/2011/05/06/adat-dan-kepercayaan-masyarakat-maluku-

pulau.html, diambil 22 Februari 2012, pukul 11.00 WIB. 
4Stephen K. Sanderson, Makrososiologi: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 44. 
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mendefenisikan hubungan mereka satu dengan yang lainnya dan dengan lingkungan 

alamnya.  

Ada empat karakteristik utama Kebudayaan. Pertama, kebudayaan mendasarkan 

diri kepada sejumlah simbol. Simbol sangat esensial bagi kebudayaan karena ia 

merupakan mekanisme yang diperlukan untuk menyimpan dan mentransmisikan 

sejumlah besar informasi yang membentuk kebudayaan. Kedua, kebudayaan itu 

dipelajari dan tidak tergantung kepada pewarisan biologis transmisinya. Ketiga, 

kebudayaan adalah sistem yang dijunjung bersama oleh anggota suatu masyarakat 

yang dipandang lebih secara kolektif daripada secara individual, meskipun ada 

perbedaan tingkat penerimaan berbagai anggota masyarakat terhadap pola kebudayaan 

mereka. Kebudayaan secara defenisi adalah representasi kolektektif dari anggota 

masyarakat. Keempat, kebudayaan cenderung terintegrasi. Berbagai bagian atau 

komponen kebudayaan cenderung menyatu sedemikian rupa sehingga konsisten satu 

dengan yang lainnya.  

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. 

Bermacam kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggota-anggotanya seperti 

kekuatan alam, maupun kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri 

yang tidak selalu baik baginya. Manusia dan masyarakat memerlukan pula kepuasaan, 

baik di bidang spiritual maupun materiil. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut di 

atas, untuk sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat 

itu sendiri. Dikatakan sebagian besar oleh karena kemampuan manusia adalah 
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terbatas, dan dengan demikian kemampuan kebudayan yang merupakan hasil 

ciptaannya juga terbatas di dalam memenuhi segala kebutuhan.5 

Manusia, masyarakat dan kebudayaan berhubungan secara dialektik. Satu sisi 

manusia menciptakan sejumlah nilai bagi masyarakatnya, pada sisi yang lain, secara 

bersamaan, manusia secara kodrati senantiasa berhadapan dan berada dalam 

masyarakatnya, homosocius. Masyarakat telah ada sebelum individu dilahirkan dan 

masih akan ada sesudah individu mati. Lebih dari itu, di dalam masyarakatlah dan 

sebagai hasil proses sosial, individu menjadi sebuah pribadi; ia memperoleh dan 

berpegang pada suatu identitas. Manusia tidak akan eksis bila terpisah dari 

masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat (tidak sekedar kumpulan individu) 

diciptakan oleh manusia. Manusia sendiri merupakan produk dari masyarakat. Kedua 

hal ini menggambarkan adanya dialektika inheren dari fenomena masyarakat.6 

Masyarakat adalah orang yang hidup bersama menghasilkan kebudayaan. 

Dengan demikian, tak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan dan 

sebaliknya tak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya. 

Keduanya tak dapat dipisahkan dan selamanya merupakan dwitunggal. Walaupun 

secara teoritis dan untuk kepentingan analitis, kedua persoalan tersebut dapat 

dibedakan dan dipelajari secara terpisah. 

 

 

                                                 
5Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), 194. 
6Mudjahirin Thohir, Memahami Kebudayaan: Teori, Metodologi dan Aplikasi, (Semarang: 

Fasindo Press, 2007), 41. 



5 
 

2.2 Sakral dan Profan menurut Emile Durkheim 

Menurut Durkheim, orang-orang religius selalu membagi dunia mereka ke 

dalam dua arena yang terpisah, yaitu wilayah yang sakral dan wilayah yang profan.7 

Untuk menjelaskan yang sakral ia menganalisa agama totemisme yang dianut oleh 

suku bangsa penduduk asli Australia. Dalam totemisme, kelompok manusia itu 

mengasosiakan dirinya dengan salah satu binatang atau tumbuhan sebagai totem. 

Mereka menganggap semua simbol totem itu sakral, sehingga tidak boleh disentuh 

atau dimakan. Dari pandangan seperti itu mulai muncul kesadaran akan adanya yang 

sakral dan profan.8  

Yang sakral itu dapat berupa simbol utama, nilai-nilai dan kepercayaan 

(beliefs) yang menjadi inti sebuah masyarakat9 maupun dalam bentuk benda fisik. 

Sakral berkaitan dengan hal-hal yang penuh misteri baik yang sangat mengagumkan 

maupun yang sangat menakutkan. Sakral selalu berhubungan dengan yang suci atau 

keramat. Yang sakral selalu diperhadapkan dengan yang profan dalam konteks 

tertentu. Menurut Durkheim, karena manusia atau masyarakat yang mempercayainya 

itu sajalah telah menjadikan sesuatu itu suci, bukan karena adanya sesuatu yang lain 

atau istimewa dari benda tersebut. Dengan demikian kesakralan terwujud karena sikap 

mental yang didukung oleh perasaan kagum yang menjadi emosi sakral yang paling 

nyata. Perasaan kagum itu menyibakkan daya tarik dari rasa cinta dan penolakan 

                                                 
7Emile Durkheim, The Elementary Forms of Religious Life, (terj. Joseph World Swain), 

(London: George Allen & Unwin Ltd., 1976), 52-54. Lihat juga Daniel L. Pals, Seven Teories of 
Religion, dari animism E. B. Taylor, Materialisme Karl Marx, hingga antropologi budaya C. Geertz, 
(terj.), (Yogyakarta: Qalam, 2001), 167-169. 

8Daniel L. Pals, Seven Teories of Religion . . . . ., 167-168. 
9Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, Teori-Teori Kebudayaan, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 

89.  
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terhadap bahaya.10 Jadi yang sakral itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang disisihkan 

dari sikap hormat terhadap hal-hal yang berguna bagi kehidupan sehari-hari; artinya 

bahwa yang sakral itu tidak dipahami dengan akal sehat bersifat empirik untuk 

memenuhi kebutuhan praktis.  

Jadi benda-benda yang sakral sebenarnya secara lahiriah tidak berbeda dengan 

benda-benda biasa yang dikenal sehari-hari. Namun sikap para pemeluklah yang 

membuat perbedaan terhadapnya. Biasanya untuk makhluk-makhluk gaib selalu 

berhubungan dengan yang sakral, karena bersifat gaib dan tidak bisa dilihat sehingga 

realitas keberadaanya tidak dapat dibuktikan secara eksperimental; karenanya semua 

yang sakral tersebut bagi orang-orang yang belum tau dianggap tidak ada. Tetapi 

demikian perasaan kagum terhadap obyek-obyek yang tetap dilestarikan oleh para 

pemeluknya, keyakinan itu merupakan perasaan yang nyata, bukan sekedar 

memberikan sifat-sifat sakral kepada benda-benda tersebut, tetapi juga memungkinkan 

wujud-wujud “khayal” ini berada dalam pikiran para pemujanya.11 Dan untuk 

menghindari kemungkinan timbulnya pencemaran, maka hal-hal yang sakral ini 

dipagari dengan larangan-larangan atau tabu-tabu. Benda-benda sakral tidak boleh 

disentuh secara sembarangan, dimakan atau didekati; kecuali pada saat-saat tertentu 

atau oleh orang-orang yang secara khusus diberi otoritas. 

Durkheim menandakan kepemilikan bersama terhadap yang sakral. Penganut 

agama yang sama harus memperlakukannya sedemikian rupa. Dengan demikian, yang 

sakral itu milik bersama, dan lebih jauh merupakan sarana pemersatu komunitas yang 

                                                 
10Elizabeth K. Notingham, Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama, 

(Jakarta: Rajawali, 1985), 11. 
11Ibid., 13-14.  
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bersangkutan. Demikian pula dengan hal-hal yang sakral pada agama lain. Ia adalah 

pemersatu bagi agama tersebut. Perkembangan selanjutnya, Durkheim menemukan 

karakteristik paling mendasar dari setiap kepercayaan agama bukanlah terletak pada 

elemen-elemen “supernatural”, melainkan terletak pada konsep tentang yang sakral, 

Supernatural dan yang sakral, memiliki perbedaan yang mendasar. Menurut 

Durkheim, seluruh keyakinan keagamaan manapun, baik yang sederhana maupun 

yang kompleks, memperlihatkan satu karakteristik umum yaitu memisahkan antara 

‘yang sakral’ (Sacred) dan ‘yang profan’ (Profane). Begitupun dengan orang-orang 

religius selalu membagi dunia mereka ke dalam dua arena tersebut, yang selama ini 

dikenal dengan ‘natural’ dan ‘supernatural’. Hal-hal yang sakral mempunyai ciri-ciri 

sebagai berikut: dianggap superior, sangat berkuasa, terlarang dari hubungan yang 

normal, pantas mendapat penghormatan yang tinggi, selalu melibatkan kepentingan 

yang besar, yaitu kepentingan dan kesejahteraan seluruh kelompok umat, berhubungan 

dengan hal-hal yang menyangkut komunitas, berperan sebagai titik utama klaim yang 

mempengaruhi seluruh komunitas dan wilayah sosial. Sedangkan yang profan adalah: 

bersifat biasa, tidak menarik, masalah kecil, mencerminkan urusan individu sehari-

hari, kegiatan dan usaha pribadi dan keluarga dekat, jadi merupakan wilayah urusan 

personal dan pribadi.12 Hal-hal yang bersifat profan merupakan bagian keseharian dari 

hidup dan bersifat biasa-biasa saja.  

 Durkheim mengatakan, konsentrasi utama agama terletak pada “yang sakral”, 

karena memiliki pengaruh luas, menentukan kesejahteraan dan kepentingan seluruh 

                                                 
12Emile Durkheim, The Elementary Forms of Religious Life: Sejarah Bentuk-Bentuk Agama 

yang Paling Dasar, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2011), 167-169.  
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anggota masyarakat. Yang profan tidak memiliki pengaruh yang begitu besar dan 

hanya merupakan refleksi keseharian dari setiap individu. Maka, Durkheim 

mengingatkan bahwa dikotomi tentang “yang sakral” dan “yang profan” hendaknya 

tidak diartikan sebagai sebuah konsep pembagian moral, bahwa yang sakral sebagai 

“kebaikan” dan yang profan sebagai “keburukan. Menurut Durkheim, kebaikan dan 

keburukan sama-sama ada dalam “yang sakral” dan “yang profan”. Hanya saja yang 

sakral dapat berubah menjadi yang profan sebaliknya yang profan tidak dapat menjadi 

yang sakral. Dari defenisi ini, konsentrasi utama agama terletak pada hal-hal yang 

sakral.13 

Durkheim berpendapat bahwa masyarakat menciptakan agama dengan 

mendefenisikan fenomena tertentu sebagai suatu yang sakral sementara yang lain 

sebagai profan. Aspek realitas sosial yang didefenisikan dan dianggap sakral inilah – 

yakni sebagai sesuatu yang terpisah dari peristiwa sehari-hari – yang membentuk 

esensi agama. Segala sesuatu yang lain didefenisikan dan dianggap profan – yakni 

yang dianggap umum, suatu yang bisa dipakai, dan menyangkut aspek kehidupan 

duniawi lainnya. Di satu sisi, yang sakral melahirkan sikap hormat, kagum, dan 

bertanggung jawab. Di sisi lain, sikap-sikap terhadap inilah yang membuatnya dari 

profan kemudian menjadi sakral.14  

Durkheim tetap mempertahankan esensi agama sambil mengungkapkan 

realitas sosialnya. Baginya fenomena sosial yang mudah menyebar mesti memiliki 

kebenaran. Namun, kebenaran tersebut belum tentu sama dengan apa yang diyakini 

                                                 
13Daniel L. Pals, Seven Theories of Religion, . . . . ., 167. 
14Emile Durkheim, Sejarah Agama, (Yogyakarta: Ircisod, 2003), 80.  
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oleh para penganutnya.15 Durkheim tidak percaya dengan realitas supernatural apapun 

yang menjadi sumber perasaan dari suatu kepercayaan tertentu, tetapi ada suatu 

kekuatan moral lain yang superior, yang memberi inspirasi kepada pengikut, dan 

kekuatan itu adalah masyarakat, bukan Tuhan. Bellah dalam Introduction yang 

ditulisnya dalam buku: Durkheim On Morality and Society mengemukakan bahwa 

yang sakral bagi Durkheim adalah masyarakat.16 Lebih lanjut Ritzer dan Goodman 

menyatakan, agama bagi Durkheim adalah sistem simbol yang dengannya masyarakat 

dapat menyadari dirinya. Inilah satu-satunya cara yang bisa menjelaskan kenapa setiap 

masyarakat memiliki kepercayaan agama, akan tetapi masing-masing kepercayaan 

tersebut berbeda satu sama lain. 

Oleh karena itu realitas supranatural yang dimaksud oleh Durkheim dalam 

masyarakat tradisional di sini harus dilihat sebagai prinsip totemik atau mana17 yakni 

sebuah daya kekuatan anonimin dan impersonal yang identik dengan tumbuhan, 

spesies binatang, batu, sungai, dan lambang-lambang totemik tertentu yang terkait 

dengan jiwa-jiwa dan roh-roh. Untuk menjelaskan yang sakral ia menganalisa agama 

totemisme yang dianut oleh  suku bangsa penduduk asli Australia. Dalam totemisme, 

kelompok manusia itu mengasosiakan dirinya dengan salah satu binatang atau 

tumbuhan sebagai totem. Mereka menganggap semua simbol totem itu sakral, 

sehingga tidak boleh disentuh atau dimakan.18 Dalam totemisme, kelompok manusia 

                                                 
15George Ritzer & Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik sampai 

Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), 102-107. 
16Roberth N. Bellah (Ed.), Emile Durkheim, On Morality and Society, (Chicago and London: 

The University of Chicago Press, 1973), x. 
17George Ritzer & Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi . . . . ., 102-107. 
18Daniel L. Pals, Seven Teories of Religion . . . . ., 167-168. 



10 
 

itu mengasosiasikan dirinya dengan salah satu binatang atau tumbuhan sebagai totem. 

Durkheim melihat Tuhan tidak lebih dari “sekedar hasil pengejewantahan wujud 

Tuhan dan simbolisasinya”. Dengan kata lain, masyarakat adalah sumber dari 

kesakralan itu. Dari pandangan seperti itu mulai muncul kesadaran akan adanya yang 

sakral dan yang profan.19 

Pandangan Swanson kemudian memperkuat teori Durkheim, ia 

menghubungkan yang sakral itu dengan mana. Menurutnya, mana adalah salah satu 

substansi atau esensi yang memberi kemampuan kepada seseorang untuk 

melaksanakan tugas atau mencapai tujuan yang tanpa kekuatan itu dianggap mustahil 

dapat dilakukan. Mana menambah kemampuan alamiah dan memberi bobot 

supernatural. Dengan demikian maka memiliki mana berarti memperoleh suatu barang 

yang secara khusus memberi kekuatan kepada manusia itu.20  

Dengan mengambil contoh suku blackfood, Swanson ingin memperlihatkan 

bahwa seseorang yang ingin memperoleh mana harus pergi sendiri ke tempat suci 

tersebut. Roh-roh tersebut hadir ke dalam benda-benda yang ada di tempat itu, yang 

dianggap sakral. Jika itu digunakan maka akan memperoleh kekuatan supernatural. 

Menurutnya, mana adalah salah satu substansi atau esensi yang memberi kemampuan 

kepada seseorang untuk melaksanakan tugas atau mencapai tujuan yang tanpa 

kekuatan itu dianggap mustahil dapat dilakukan. Mana menambah kemampuan 

alamiah dan memberi bobot kemampuan supernatural, pelindung diri, dan penolong 

                                                 
19Ibid,. 167-168.  
20G. E. Swanson, Pengalaman Supernatural, dalam Robertson Roland (ed.), Agama: dalam 

Analisa dan Interpretasi Sosiologis, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), 269-271.  
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untuk mencapai tujuan-tujuan lainnya. Biasanya benda-benda tersebut juga digunakan 

sebagai jimat yang dapat dibawa kemana-mana setiap waktu.  

 

2.3 Sakral dan Profan Menurut Mircea Eliade 

Selain Durkheim, Eliade juga adalah salah seorang yang mengembangkan 

konsep sakral dan profan. Dalam bukunya The Sacred and The Profane, Eliade 

mengemukakan pandangan Rudolf Otto dalam bukunya yang terkenal Das Heilige, 

(artinya sakral) yang diterbitkan tahun 1917. Otto menyelidiki dan menganalisis 

modalitas-modalitas pengalaman religius. Ia menolak pendekatan yang rasionalistik 

terhadap masalah agama dan menekankan segi non-rasional dalam pengalaman 

religius. Eliade sependapat dengan Otto, bahwa unsur esensial pengalaman religius 

yang nonrasional adalah pengalaman numinous (Latin, numen artinya Tuhan), artinya 

juga sakral. 21 

Pandangan utama Eliade tentang agama adalah sebagai kepercayaan pada 

wilayah dari yang supernatural.22 Menurut Eliade dalam perjumpaan dengan yang 

sakral, orang-orang merasa bersentuhan dengan sesuatu yang bersifat di luar duniawi 

(Otherworldly); mereka merasa bahwa telah bersentuhan dengan sebuah realitas yang 

tidak seperti realitas lain yang pernah mereka kenal, sebuah dimensi eksistensi 

dahsyat-menggetarkan, sangat berbeda, betul-betul riil yang bersifat transenden dan 

suci.23 

                                                 
21Mircea Eliade, The Sacred and The Profane, Terjemahan Williard R. Trask, (San Diego New 

York – London: A Harvest/HBJ Book, 1959), 8-11.  
22Daniel L. Pals, Seven Theories of Religion, . . . . ., 167. 
23Ibid., 277. 
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Bagi Eliade ketika berbicara tentang yang sakral, maka perhatian utamanya 

adalah dengan yang supernatural. Bertolak dari kalangan masyarakat arkhais, 

kehidupan dibedakannya atas dua bidang yaitu yang sakral dan profan. Yang sakral 

adalah wilayah supernatural, hal-hal yang luar biasa dan mengesankan, suatu wilayah 

yang teratur dan sempurna, rumah leluhur, pahlawan, dan dewa, abadi, penuh dengan 

substansi dan realitas. Sedangkan, yang profan adalah hal-hal yang biasa, wilayah 

urusan sehari-hari, penuh bayang-bayang, bisa hilang, kacau, dan merupakan arena 

urusan manusia.  

Pengalaman tentang yang sakral terjadi apabila orang menjumpai sesuatu yang 

benar-benar luar biasa dan dahsyat, terpikat oleh suatu realitas yang sama sekali lain. 

Sesuatu yang misterius menawan, berkuasa dan indah, sesuatu yang menakutkan tetapi 

sekaligus menawan. Ketika manusia mengalami pengalaman yang sakral itu, manusia 

selalu menyadari bahwa dirinya bukanlah apa-apa. Dalam pengalaman yang 

mengesankan dan menggetarkan ini, terletak inti emosional dari semua manusia yang 

disebut agama. Perhatian agama adalah terhadap yang supernatural, yang jelas dan 

sederhana serta berpusat pada yang sakral. Agama menurut Eliade (dekat dengan 

Tylor dan Frazer): pertama-tama dan terutama sebagai kepercayaan pada wilayah dari 

wujud yang supernatural. 

Dihadapan Yang Sakral, manusia mempunyai perasaan bahwa ia tidak berarti, 

suatu perasaan dari makhluk yang sadar bahwa ia adalah sebuah ciptaan. Dihadapan 

Yang Sakral, setiap orang akan merasa gentar dan terpesona. Perasaan ini khas dan 

khusus, tidak sama dengan yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, 
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semua tempat, benda, binatang, tumbuhan, dan lain-lain, hanya merupakan analogi 

dari yang sakral itu. Dalam keterbatasan bahasa manusia mencoba untuk melukiskan 

Yang Sakral itu dengan istilah-istilah yang dimengerti dalam bahasa mereka sendiri. 

Maka, pengalaman religius adalah pengalaman tentang Yang Sakral, yang sekaligus 

menakutkan dan mempesona. Suatu pengalaman numinous adalah sui generis dan 

tidak dikorelasikan pada pengertian biasa yang lain, baik pengertian intelektual 

maupun rasional. Perasaan khas yang mencirikan pengalaman religius ini tidak dapat 

merupakan pengalaman psikologis dari getaran jiwa manusia, tetapi perasaan itu juga 

merupakan cara untuk memahami Yang Ilahi, bukan jiwa manusia. Atau dengan 

singkat, dapat dikatakan bahwa inilah dasar agama. Yang Numinous sekaligus rasional 

dan nonrasional. Kondisi-kondisi kejiwaan yang betul-betul masuk ke dalam 

pengalaman religius dan Yang Numinous (dari kata Latin, numen artinya Tuhan). 

Yang non-rasional, diungkapkan dalam ide-ide rasional.  

Dalam bukunya The Sacred and The Profane, Eliade mengemukakan 

perbedaan pokok antara yang sakral dan yang profan. Secara khusus, Eliade 

membahas arti penting hubungan manusia dengan yang ilahi. Ia menganalisa yang 

sakral itu sebagai yang sakral. Eliade menunjukkan bagaimana ruang dan waktu yang 

sakral adalah sungguh-sungguh ruang dan waktu yang riil, nyata, permanen dan abadi; 

kebalikan dengan ruang dan waktu yang labil, selalu berubah-ubah dari dunia profan. 

Kalangan homo-religiusus (orang-orang tradisional) menghidupkan kembali  

kebaikan-kebaikkan primordial dari dewa-dewa dan ritus-ritusnya, tentu saja tidak 

seperti manusia modern, dalam semua tingkah lakunya, karena tindakan-tindakan 
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primordial itulah yang sesungguhnya nyata. Dengan demikian, merambahnya 

fenomena sakral ke dalam ruang profan menciptakan ruang yang sakral, ruang yang 

tercipta, yang abadi, dan yang nyata. Menurut Eliade, yang sakral diketahui oleh 

manusia karena ia memanifestasikan dirinya secara berbeda dari dunia profan. 

Manifestasi dari yang sakral ini disebut Eliade sebagai “hierofani”.24 Sebab itu secara 

spesifik pula, Eliade menekankan arti penting dari apa yang ia sebut hierofani.  

Hierofani merupakan manifestasi dari yang suci dalam konteks dunia sekuler. 

Manifestasi-manifestasi itulah, menurut Eliade, selalu diwujudkan dan selanjutnya 

dikenang melalui simbol-simbol.  

Eliade memberi contoh tentang orang yang menyembah pohon atau batu oleh 

karena hierofani (dari kata Yunani: hieros artinya sakral; sacred phaino artinya to 

show). Pohon dan batu merupakan perwujudan dari Yang Sakral. Ia bukan pohon atau 

batu belaka, tetapi sudah merujuk kepada Yang Sakral, atau Yang Mahalain. Dengan 

hadirnya Yang Sakral, setiap benda menjadi sesuatu yang lain, walaupun benda itu 

tetap nampak seperti bentuknya dan tetap berada di tengah-tengah alam. Dalam 

pandangan dunia profan, sebuah batu yang dianggap sakral kelihatan tidak lebih dari 

batu biasa dan tidak istimewa. Tetapi bagi mereka yang melihat kehadiran Yang 

Sakral di dalamnya, maka dengan seketika batu itu akan berubah menjadi suatu 

kenyataan yang supranatural. Demikian juga halnya dengan tindakan religius; setiap 

tindakan religius, bisa hanya oleh karena fakta sederhana tindakan itu bersifat religius. 

Dengan diberi status maka simbolis maka tindakan itu merujuk kepada makhluk atau 

                                                 
24Mircea Eliade, Sakral dan Profan, Nurwato (Terj.), (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 

18-30. 
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nilai-nilai yang supranatural. Yang Sakral bisa disamakan dengan kekuatan, atau suatu 

realitas. Tetapi juga bisa menjadi sesuatu yang menjadi sarana sakral pada waktu 

tertentu atau pada waktu yang lain, tidak lagi menjadi simbol yang sakral dan 

tempatnya digantikan dengan objek lain, sekalipun yang sakral sendiri tetap dan tidak 

pernah berubah. Karena Yang Sakral itu adalah Yang Ilahi, abadi, dan tidak pernah 

mati. Yang Sakral merupakan suatu realitas yang bukan dari dunia sehingga sama 

sekali berbeda jika dibandingkan dengan yang profan.  

Suatu ruang atau tempat menjadi sakral karena peristiwa hierofani, maksudnya 

Yang Sakral memanifestasikan diri di tempat itu. Akibat peristiwa hierofani, suatu 

tempat kemudian menjadi sakral, diistimewakan, dan terpisah/dibedakan dari tempat-

tempat lain. Pengungkapan Yang Sakral dalam suatu hierofani itu merupakan suatu 

pendobrakan homogenitas ruang, juga pewahyuan dari realitas yang absolut 

bertentangan dengan nonrealitas yang maha luas disekitarnya. Manifestasi Yang 

Sakral mendasari dunia secara ontologism. Hierofani menunjukan suatu segi titik 

teguh absolute atau sebagai titik pusat di tengah-tengah homogenitas yang maha luas 

dan tak terbatas.  Di dalam homogenitas yang tak terbatas ini tidak ada titik dasar yang 

dimungkinkan.  

Eliade memperkenalkan konsep hierofani, sebuah konsep di mana yang sakral 

memanifestasikan dirinya kepada manusia, pengalaman dari realitas lain yang 

merasuki pengalaman manusia.  Ia memaparkan ide tentang ruang yang sakral, yang 

mengambarkan bagaimana satu-satunya ruang yang “nyata” adalah ruang sakral, yang 

dikelilingi oleh satu medan tanpa bentuk. Ruang sakral menjadi kiblat bagi ruang yang 
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lainnya. Ia mendapatkan bahwa manusia mendiami sebuah dunia tengah (midland), 

antara dunia-luar yang kacau dan dunia-dalam yang sakral, yang diperbaharui lagi 

oleh praktik dan ritual sakral. Dengan mentahbiskan satu tempat dalam dunia profan, 

kosmologi direkapitulasi dan yang sakral menjadi mungkin diakses. Ini menjadi 

sentral dari dunia primitif. Ritual mengambil tempat dalam ruang sakral ini, dan 

menjadi satu-satunya cara partisipasi dalam kosmos yang sakral ketika berupaya 

menghidupkan dan menyegarkan kembali dunia profan. 

Selanjutnya, Eliade mengaitkan waktu sakral dengan mitologi. Ketika waktu 

profan adalah linear, waktu sakral kembali pada permulaan manakala segalanya 

nampak lebih “nyata” waktu daripada keadaannya sekarang. Lagi-lagi ritual 

memainkan peran penting. Waktu digerakkan kembali dengan menjadikannya baru 

kembali sementara ritual-ritual mengikat kembali para penganut kepada keaslian 

kosmos yang sakral. Maka, siklus satu tahun menjadi paradigma bagi pembaharuan 

kembali masyarakat dan dunia genesis yang sakral. 

Eliade lalu menganalisa bagaimana sejumlah unsur alam secara khusus 

bermain di dalam pengalaman yang sakral. Ia melihat air, pohon sakral, rumah dan 

tubuh, ia mencatat bahwa “tidak ada tubuh manusia modern, seateis apapun, yang 

sepenuhnya tidak merasakan daya tarik alam. Simbolisme kosmik menambahkan satu 

nilai baru kepada objek atau tindakan tanpa menggeser nilai-nilai yang inheren. 

Manusia religius mendapatkan dalam dirinya kesucian yang sama dengan yang ia 

temukan dalam kosmos. “Keterbukaan terhadap dunia memungkinkan manusia 

religius untuk mengenal dirinya dalam pengenalannya akan dunia – dan pengetahuan 
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ini berharga baginya karena inilah cara beragama, karena hal itu berkaitan dengan 

being (proses menjadi).” 

Suatu tempat baru disucikan dengan kegiatan upacara ritual, maka kehadiran 

Yang Ilahi menyebabkan tempat itu sama dengan kosmos yang teratur. Dalam kosmos 

yang teratur ini dilihat merupakan hasil pekerjaan mereka sehingga tempat itu menjadi 

sakral. Pengudusan semua objek dan makhluk di dunia ini, melalui peristiwa hierofani, 

lewat tanda-tanda atau metode-metode tertentu, semuanya berlaku sama. Misalnya, 

karena peristiwa hierofani, maka batu, pasir, padang, gunung, sungai, dan benda-

benda tertentu menjadi sakral. Demikian juga dengan halnya binatang atau manusia 

bisa menjadi sakral dengan berbagai bentuk upacara seperti mengulangi peristiwa 

hierofani atau kosmogoni. Dunia ini sendiri bersifat sakral karena dunia mengambil 

bagian dalam kesakralan Pencipta-Nya. Hanya dengan memandang dunia ini saja 

sudah dapat menangkap kesakralannya. Ini berarti Para Yang Ilahi (dewa) 

menampakan kesakralan mereka di dalam susunan fenomena-fenomena alam ini.  

Jadi bagi manusia religius, nilai sakral tempat tinggal mereka disebabkan 

karena tempat itu mencerminkan dunianya. Kalau menempati satu tempat secara 

permanen, maka tindakan itu merupakan keputusan fital yang melibatkan eksistensi 

seluruh keluarga dan masyarakat. Memilih suatu tempat, mengatur, dan mendiaminya 

merupakan tindakan yang eksistensial, karena tindakan itu menuntut kesediaan untuk 

“menciptakannya”, mengulangi model kosmogoni. Dengan cara itu tempat tinggal 

manusia religius mengambil bagian dalam kesakralan karya Yang Ilahi (para dewa, 

dll).  
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Jadi kosmogoni merupakan contoh model dari setiap susunan yang teratur. 

Penciptaan dunia menjadi model pertama dari isyarat kemanusiaan dalam taraf 

perkembangan apapun. Dari uraian tadi, jelaslah bahwa “pusat” mempunyai nilai 

kosmogoni. Karena itu dimengerti mengapa tempat tinggal manusia religius 

menunjukan pengulangan kembali peristiwa kosmogoni yang bermula dan 

berkembang dari suatu titik pusat. Dalam semua kebudayaan dapat ditemukan skema 

kosmologis dan pandangan relegi yang sama, yaitu menempati suatu wilayah, berarti 

memberi dasar pada suatu dunia.  

Teori Eliade adalah reduksionis (seperti semua teori yang berkaitan dengan 

fenomenanya). Ia berusaha menunjukan bagaimana sejumlah pengalaman atau 

aktivitas religius menyimbolkan perjumpaan manusia dengan hal yang sama sekali 

lain (yaitu yang sakral). Eliade jelas-jelas mempercayai perjumpaan dengan yang 

sakral sebagai sebuah aspek yang normal dan beraturan (kendati itupun natural) dalam 

kehidupan manusia. 

Eliade selanjutnya menjelaskan awalnya manusia itu dibenamkan ke dalam 

dunia profan. Selanjutnya simbolismelah yang menciptakan solidaritas tetap diantara 

manusia dan yang suci. Dalam pandangan Eliade, simbolisme merupakan bahasa di 

dalam suatu masyarakat khusus dan tertentu di mana pun adanya, simbol senantiasa 

berfungsi untuk menghapus batas-batas manusia di dalam masyarakat dan kosmis. 

Karena itu, manusia di sini bukan “fragmen” semata, melainkan membuat jati diri 

manusia yang terdalam itu berikut status sosialnya menjadi jelas. Dengan demikian, 

membuat diri manusia itu menjadi satu dengan irama alam dengan 
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mengintegrasikannya ke dalam satuan yang lebih besar yaitu masyarakat dan alam 

semesta. Maka itu, apa yang disebut dengan pemikiran simbolis memungkinkan 

manusia untuk bergerak secara bebas dari tingkatan realistis yang satu ke tingkatan 

realistis yang lain. Oleh karena itu, sesungguhnya, gerak  bebas merupakan pertanyaan 

yang belum sepenuhnya tepat. Sebab simbol senantiasa mengidentifikasi, 

mengasimilasi, dan mempersatukan pelbagai tingkat dan realitas yang terlihat tidak 

bersesuaian. Lebih jauh, dapat dikatakan pengalaman magis religius manusia itu 

memungkinkan untuk mengubah diri manusia menjadi simbol itu sendiri. Oleh sebab 

itu, hanya sejauh manusia sendiri yang menjadi simbol maka seluruh sistem dan 

seluruh pengalaman antropokosmis menjadi mungkin. Dengan demikian, manusia 

tidak lagi menganggap dirinya sebagai fragmen yang kedap udara, tapi suatu kosmos 

yang hidup dan terbuka terhadap kosmos hidup lain yang mengelilinginya.25  

Lawan dari sakral adalah Profan. Profan adalah sesuatu yang biasa, yang 

rasional, yang nyata. Tidak ada perlakuan istimewa dan penghormatan terhadapnya. 

Menurut pemikiran rasional dan materialistis barat, bahwa segala sesuatu di alam ini 

sebenarnya profan, karena kesakralan itu hanya anggapan sepihak dari manusia atau 

masyarakat yang mempercayainya saja.  

 Dengan tampilan beberapa pikiran para tokoh/ahli yang mengembangkan teori-

teori sakral di atas, maka terlihat bahwa manusia yang hidup dan tinggal dalam dunia 

akan selalu mempunyai gambaran dan pemahaman tentang sesuatu hal yang berkaitan 

dengan kekuatan-kekuatan supernatural. Alam, gunung, sungai, kolam, batu, pohon, 

                                                 
25http://www.google.co.id/search?Hl=id&q=pemikiran+mirceaeliade.tentang-yang-sakral-&-

start=20-&-sa=N, diunduh 25 September 2012. 
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tumbuh-tumbuhan, dan binatang serta benda-benda tertentu dalam menjadi simbol 

kepercayaan yang memberi arti/makna/nilai/ dalam masyarakat setempat. 


