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BAB II  

 ETHOS KERJA DAN IDIOLOGI  NARIMA ING PANDUM  

 

 

         Manusia memiliki korelasi kerja antara nilai hidup dalam budayanya. Pekerjaan 

menjadi penting karena memberi makna hidup manusia dengan alamnya dan menjadi 

nafas hidup mereka. Bab dua dalam tulisan ini membahas pada ethos kerja dan idiologi  

narima ing pandum dalam budaya Jawa. 

A. Etika 

Etika berasal dari beberapa kata Yunani yang hampir sama bunyinya, yaitu ethos 

dan ‘ethos atau ta ethika dan ta ‘ethika.
1
 Verkuyil juga menjelaskan bahwa kata ethos 

artinya kebiasaan, perasaan batin atau kecendrungan hati dengan mana seseorang 

melakukan sesuatu perbuatan.
2
 

         K. Berten memberikan tiga pengertian terhadap etika. Pertama Kata etika bisa 

dipakai dalam arti: nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi 

seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. K. Berten 

memberikan beberapa contoh: Misalnya jika orang berbicara  tentang “etika suku-suku 

Indian”, “etika agama Budha”, “etika Protestan”, maka tidak dimaksudkan Ilmu, 

melainkan arti pertama tadi. K. Berten ingin mengatakan bahwa dalam hal ini ada 

sistem nilai yang berfungsi dalam hidup manusia perorangan maupun pada taraf sosial. 

Kedua, etika berarti juga : kumpulan asas atau nilai moral yang dimaksud di sini adalah 

kode etik. Contohnya Kementrian Kesehatan Republik Indonesia diterbitkan sebuah 

                                                           
1
 J. Verkuyil, Etika Kristen Bagian Umum, (Jakarta:BPK. Gunung Mulia, 1985),   4. 

Aristoteles, seorang ahli filsafat Yunani menulis untuk Nikomachus, anaknya sebuah buku tentang 

kaidah- kaidah atau perbuatan manusia dan buku itu diberinya nama: Ethika Nikomacheia. Istilah etika 

ini kemudian menjadi “ terminus tecnicus” ( istilah khusus ) untuk ilmu pengetahuan yang menyelidiki 

soal kaidah-kaidah, kelakuan dan perbuatan manusia. Dalam bahasa Latin istilah-istilah ethos, ethos 

dan ethikos itu disebutkan dengan kata mos dan moralitas. Oleh sebab itu kata etika sering pula 

diterangkan dengan moral. 
2
 Ibid., 4. 
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kode etik untuk rumah sakit yang diberi judul : “Etika Rumah Sakit Indonesia” (1986), 

disingkat sebagai ERSI. Dalam hal ini   etika  yang dimaksud adalah kode etik. Ketiga, 

etika mempunyai arti lagi: ilmu tentang yang baik atau buruk. Etika baru menjadi ilmu, 

bila kemungkinan-kemungkinan etis (asas-asas dan nilai-nilai tentang yang dianggap 

baik dan buruk ) yang begitu saja diterima dalam suatu masyarakat seringkali tanpa 

disadari menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian sistematis dan metodis.
3
 

        Verkuyil mengatakan bahwa kata etika dekat dan sama etimologinya dengan 

moral, namun  makna etika lebih dalam daripada moral. Verkuyil memiliki alasan 

bahwa  pemakaian di kalangan ilmu pengetahuan kata etika itu telah mendapat arti yang 

lebih dalam daripada kata moral. Kata moral telah pada prilaku umum manusia yang 

baik dilakukan. Kadang-kadang moral dan mos atau mores hanya berarti kelakuan 

lahiriah seseorang, sedang etika tidak hanya menyinggung perbuatan lahir saja, tetapi 

senantiasa menyinggung juga kaidah dan motif-motif perbuatan seseorang yang lebih 

dalam.
4
Artinya Verkuyil memberi penjelasan bahwa etika menunjuk pada cara berpikir 

manusia lebih kritis dan mendasar atas kebiasaan-kebiasan, ajaran-ajaran yang diterima 

dalam satu masyarakat atau kelompok tertentu.  

        Etika dapat dimengerti seperti yang dikutip K. Berten dalam Kamus Umum  

Bahasa Indonesia yang lama (Poerdarminta, sejak 1953) etika dijelaskan sebagai :  

“Ilmu pengetahuan tentang asas-asas ahklak (moral)”. Dalam hal ini kamus lama hanya 

mengenal satu arti, yaitu etika sebagai ilmu. Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi baru 

(KBBI, edisi ke-1, 1988), di situ etika dijelaskan dengan membedakan tiga arti: “1) 

ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral 

(ahklak); 2) Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan ahklak; 3) nilai mengenai 

                                                           
3
  K. Berten,  2011, 6-7. 

4
  Verkuyil,  15. 
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benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat”.
5
 “Etika” dikhususkan  

untuk ilmunya dan dimengerti sebagai ilmu yang mempelajari “etik”.
6
  

         Frans Magnis Suseno mengatakan bahwa Etika bukan suatu sumber tambahan 

bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar 

tentang ajaran-ajaran dan pandangan–pandangan moral. Etika adalah sebuah ilmu dan 

bukan sebuah ajaran. Jadi etika dan ajaran-ajaran moral tidak berada di tingkat yang 

sama. Etika mau mengerti mengapa kita harus mengikuti ajaran moral tertentu, atau 

bagaimana kita dapat mengambil sikap yang bertanggungjawab berhadapan dengan 

pelbagai ajaran moral.
7
 Magnis memberi perbedaan lebih dan kurang makna moral dan 

etika. Kurang, karena etika tidak berwenang untuk menetapkan, apa yang boleh kita 

lakukan dan apa yang tidak. Wewenang itu  diklaim oleh pelbagai pihak yang 

memberikan ajaran moral. Lebih karena etika berusaha untuk mengerti mengapa, atau 

atas dasar apa kita harus hidup menurut norma-norma tertentu. Ajaran moral dapat 

diibaratkan dengan buku petunjuk bagaimana kita harus memperlakukan sepeda motor 

dengan baik, sedangkan etika memberikan kita pengertian tentang struktur dan 

teknologi sepeda motor sendiri. Frans menambahkan bahwa etika tidak mempunyai 

pretensi langsung dapat membuat manusia menjadi lebih baik. Hal ini hendak 

mengatakan bahwa setiap orang perlu bermoralitas, tetapi tidak setiap orang perlu 

beretika. Etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas dan yang dihasilkannya 

secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan 

                                                           
5
 K. Berten,  5. 
 Pada edisi selanjutnya KBBI mengubah makna etika dengan penambahan: edisi ke dua (1991).  “ etik” 

(dalam edisi 1988 belum ada ) dan “etika”. “etik” meliputi arti ke-2 dan ke-3 dari “etika” dalam edisi 

1988.  
6
 Ibid. Para ahli bahasa  menjelaskan, istilah dengan akhiran “-ika” harus dipakai untuk menunjukkan  

ilmu. Misalnya, “statistika” adalah ilmu tentang  “statistik” 
7
 Frans Magnis, Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral.  (Yogyakarta: Kanisius, 1989),  

14-15 . 
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kritis.
8
  Artinya moral sebagai normatif umum yang harus dimiliki manusia dan etika 

membantu manusia berpikir kritis dan mendasar atas moral tersebut.  

        Etika sebagai ilmu dapat membantu juga menyusun kode etik Etika dalam arti 

bagian tiga dari penjelasan K. Berten sering disebut filsafat moral. Kata “moral” 

etimologinya sama dengan etika, sekalipun bahasa asalnya berbeda. Jika sekarang 

melihat arti kata “moral”, perlu diperhatikan bahwa kata ini bisa dipakai sebagai 

nomina (kata benda)  atau sebagai adjektiva (kata sifat). Jika kata “moral” dipakai 

sebagai kata sifat artinya sama dengan “etis” dan jika dipakai sebagai kata benda 

artinya sama dengan “etika” seperti menurut arti pertama penjelasan K. Berten, yaitu 

nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu 

kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kita mengatakan misalnya, perbuatan 

seseorang tidak bermoral. Peristiwa itu menunjuk bahwa perbuatan orang itu melanggar 

nilai-nilai dan norma-norma etis yang berlaku dalam masyarakat. “Moralitas” ( dari 

kata sifat moralis)  mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan “moral”, hanya 

ada nada lebih abstrak. Kita berbicara tentang  “moralitas suatu perbuatan”, artinya, 

segi moral suatu perbuatan atau baik buruknya. Moralitas adalah sifat moral atau 

keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan  dengan baik dan buruk.
9
 

        Etika pada hakikatnya mengamati realitas moral secara kritis. Etika tidak 

memberikan ajaran, melainkan memeriksa kebiasaan-kebiasan, nilai-nilai, norma-

norma dan pandangan-pandangan moral secara kritis. Etika menuntut 

pertanggungjawaban dan  menyingkapkan kerancuan. Etika tidak membiarkan pendapat 

moral begitu saja melainkan menuntut agar pendapat-pendapat moral yang 

                                                           
8
 Ibid., 14.  

9
 Ibid., 14. 
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dikemukakan dipertanggungjawabkan. Etika berusaha untuk menjernihkan 

permasalahan-permasalahan moral.
10

 

B. Kerja 

         Kerja menyatu dengan keberadaan manusia sebab tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia dan dapat dikatakan kerja adalah wadah bagi pembentukan diri 

manusia dalam membangun dunianya. 
11

 Namun tidak semua aktivitas dapat dinyatakan 

sebagai kerja atau pekerjaan. Ada tiga faktor yang memperlihatkan apakah sebuah 

kegiatan dapat disebut sebagai kerja atau pekerjaan seperti yang dikutip Kasdin 

Sihotang dari H Arvon.
12

  

         Pertama, manusia melakukan aktivitasnya dengan intensif  yaitu pikiran, 

kehendak dan kemauan bebas. Pekerjaan dalam arti pernyataan tersebut tidak dilakukan 

dengan asal-asalan, melainkan sungguh-sungguh melibatkan totalitas diri subjek. Ia 

memikirkan pencapaian hasilnya, merencanakan pengembangannya, menentukan 

keputusan atas hasil yang dicapainya, memilih mana yang baik dan mana yang buruk. 

Ia bekerja dengan melibatkan cita, karsa dan rasa. Karena itu kegiatan-kegiatan yang 

tidak melibatkan potensi internal subjek ini seperti mandi atau makan atau jalan-jalan, 

tidak disebut sebagai kerja atau pekerjaan.  Manusia bekerja untuk memenuhi 

kebutuhan psikisnya dan pada tingkat yang lebih tinggi memenuhi kebutuhan 

spiritualnya juga.
13

  

         Kedua, hasil yang bermanfaat. Kerja selalu membawa hasil yang berguna. 

Seorang ayah, misalnya bekerja setiap hari karena pekerjaannya menghasilkan sesuatu 

yang berguna untuk masa depan anak-anaknya, itu berarti kegiatan-kegiatan yang 

                                                           
10

 Ibid., Frans Magnis, 1989, 16.  
11

 Kasdin Sihotang, Filsafat Manusia Upaya membangkitkan Humanisme, ( Yogyakarta: Kanisius, 

2009),145. 
12

 Ibid., 146. 
13

 Ibid., 147-148. 
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dilakukan  tanpa membawa hasil yang bermanfaat, entah jangka panjang atau pendek , 

tidak bisa disebut sebagai kerja atau pekerjaan. Manusia memiliki kualitas akal budi 

yang tinggi sehingga manusia memiliki  sebagai dasar membangun ethos kerja yang 

bermutu tinggi dalam menekuni pekerjaannya.
14

 

         Ketiga, mengeluarkan energi. Kerja itu memerlukan tenaga menunjukkan bahwa 

pekerjaan selalu melelahkan. Berdasarkan faktor ini, aktivitas santai atau tanpa 

menguras tenaga tidak bisa dianggap sebagai kerja atau pekerjaan. Kerja justru 

menghabiskan energi. Manusia saat bekerja memiliki sehimpunan motif yang kompleks 

dan memiliki pilihan menggunakan alat-alat dalam bekerja.
15

 

          Manusia bekerja memiliki dua elemen penting jika dilihat dari uraian di atas. 

Manusia tidak bisa bekerja dengan baik kalau ia tidak memiliki alat-alat yang 

mendukung pekerjaannya. Demikian sebaliknya tanpa menyertakan pikiran, kehendak 

dan kemauan pekerjaan tidak akan bermutu dan menghasilkan sesuatu yang baik.  Kerja 

sebagai mana sudah diartikan seperti penjelasan sebelumnya merupakan hasil 

kombinasi dari elemen subjek dan  objek. Elemen subjek adalah kekuatan yang melekat 

dalam diri manusia seperti pikiran, keinginan, hati, kebebasan, kehendak dan 

kemampuan. Sebab manusia mampu memikirkan bagaimana harus melakukan 

pekerjaan dan mencapai hasilnya. Ia merancang program kerja serta membuat target. 

Manusia ingin maju dan menghendaki pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minat.
16

 

Elemen objektif  adalah sarana pendukung manusia dalam bekerja dalam 

                                                           
14

 Kasdin Sihotang, 148. 
15

 Ibid., 148. 
16

 Ibid., 149. 
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merealisasikan pikiran, kemauan dan rencananya. Elemen ini adalah berupa materi 

seperti sarana-sarana yang digunakan dalam bekerja.
17

 

        Teori kerja yang telah diuraikan di atas tampaknya memiliki hubungan dan 

memiliki tiga dimensi kerja. Penulis memakai teori dari Sihotang, adanya tiga dimensi 

kerja yaitu dimensi personal, sosial dan etis. Dengan memakai istilah tersebut 

mempertajam kesimpulan makna kerja yang diambil dari teori sosial yang telah 

diuraikan di atas. 

1. Dimensi personal  

        Manusia bekerja berbeda dengan binatang sebab manusia bekerja mengungkapkan 

dirinya secara nyata. Ia berkembang dan menjadi pribadi justru dalam pekerjaannya.  

Manusia  melihat pekerjaan sebagai ruang untuk menyatakan diri secara total  untuk 

menuangkan pikiran, menyatakan perasaan, dan kehendak di dalamnya. Manusia 

bekerja ternyata  memiliki harapan akan masa depan, mewujudkan cita-citanya. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa manusia  memiliki nilai personal kerja atau pekerjaan. 

Artinya manusia bekerja memiliki otoritas terhadap dirinya sendiri dan dapat juga 

dikatakan bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia  karena melekat dalam tubuh 

manusia. 

2. Dimensi sosial 

      Manusia bekerja bukan hanya sebagai pengungkapan diri namun ia juga sebagai 

mahkluk sosial sebab hakekatnya manusia adalah mahluk sosial. Martin Heideger 

mengatakan bahwa manusia adalah hidup bersama dengan orang lain. Ia mau 

mengatakan apapun yang dilakukan manusia selalu melibatkan orang lain. Manusia 

bekerja bukan hanya untuk dirinya sendiri namun juga untuk orang lain sebab manusia 
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 Ibid., 149. 
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adalah mahluk yang ada bersama manusia lain. Manusia bekerja menghasilkan satu 

wujud dari apa yang ia lakukan dan hasil tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. 

 

3. Dimensi Etis 

Nilai etis merupakan landasan vital untuk mewujudkan dimensi personal dan dimensi 

sosial kerja. Aspek etis ini justru memiliki posisi vital, karena aspek ini akan membuat 

pekerjaan bermakna  bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dengan demikian ada 

tiga nilai-nilai etis dalam pekerjaan. 

         Pertama, keadilan. Setiap pribadi memiliki kewajiban untuk menghargai hak-hak 

dari orang lain. Plato memberikan pengertian keadilan dengan membagi kelas dalam 

negara penasihat, pembimbing para pembantu atau militer dan para penghasil. Masing-

masing kelas dalam negara itu tidak boleh menyerobot pekerjaan kelas yang lain. Setiap 

kelas justru bertugas untuk menjaga keselarasan setiap kegiatan. Inilah yang disebut 

Plato bertindak adil, jadi keadilan merupakan moralitas jiwa yang mampu menjaga 

keseimbangan.
18

 

        Kedua, tanggungjawab. Sebagaimana sudah disinggung dalam dimensi sosial, 

kerja juga bermakna sosial. Makna sosial mengandung tuntutan tanggungjawab 

terhadap orang lain dimana  kepedulian terhadap hidup orang lain menjadi tuntutan 

moral yang mendasar dalam pekerjaan. Kepedulian terkait dengan manfaat tindakan 

terhadap orang lain seperti yang dikutib Kasdin Sihotang dari E. Fritz Schumacher, 

seseorang tidak saja memikirkan manfaat yang didapatkan dalam pekerjaan bagi 

dirinya, tetapi juga menyediakan barang-barang dan jasa-jasa yang bermanfaat bagi 
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 Kasdin Sihotang. 154. 
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orang lain. Kepedulian dalam bentuk kemauan menyediakan kebutuhan orang lain 

merupakan wujud dan tanggungjawab terhadap orang lain dalam pekerjaan.
19

 

         Ketiga, kejujuran. Prinsip ini adalah yang utama dan paling penting yang harus 

dimiliki seorang pekerja. Orang yang memiliki kejujuran tidak akan menipu orang lain. 

Penjual mobil misalnya mempunyai kewajiban untuk mengatakan yang sebenarnya 

tentang kondisi mobil yang dijualnya. Kejujuran sang penjual ini merupakan keharusan 

karena berkaitan dengan keselamatan dari sang   pembeli ketika menggunakan   mobil 

yang bersangkutan.
20

 

         Manusia bekerja memiliki ciri khas dan kekhasan ini dekat dengan kata ethos.  

Ethos pertama-tama adalah istilah deskriptif, jadi ethos menggambarkan sikap mental 

yang ada. Tetapi dalam melakukan pekerjaan atau profesi (ethos pekerjaan, ethos 

profesi) atau dalam menjalankan hidup ( ethos hidup kelompok sosial tertentu) kita 

mengharapkan atau bahkan menuntut adanya  sikap tertentu dan menilai sikap-sikap 

tertentu sebagai tidak memadai,   kata ethos lantas juga mendapat arti normatif sebagai 

sikap kehendak yang dituntut agar dikembangkan.
21

  

C.   Ethos Kerja 

        Frans Magnis Suseno mengangkat makna ethos kerja di Indonesia dengan 

menggali kemampuan dan moral bangsa Indonesia. Dengan kata “ethos” adalah sikap 

kehendak ethos ini misalnya sikap yang dikehendaki seseorang terhadap kegiatan 

ilmiahnya atau bagaimana ia menentukan sikapnya sendiri terhadapnya.
22

 Ia 

mengatakan bahwa ethos erat hubungannya dengan sikap moral walaupun kedua-

duanya tidak sama persis.  “Moral” dan “ehtos” adalah sikap yang mutlak atau wajib di 
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 Ibid., 155. 
20

 Ibid., 155. 
21

 Frans Magnis Suseno,  1999,  121. 
22

 Ibid., 120. 
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ambil terhadap sesuatu namun perbedaannya ada pada tekanan. “Sikap moral” 

menegaskan orientasi pada norma-norma sebagai standar-standar yang harus  diikuti.  

Ethos menekankan sikap itu sudah mantap dan “biasa”, sesuatu yang nyata-nyata 

mempengaruhi yang menentukan bagaimana saya atau sekelompok  orang mendekati 

dan melakukan sesuatu 
23

. Maka sikap ethos  mengungkapkan semangat dan sikab batin 

tetap seseorang atau sekelompok orang sejauh dalamnya termuat tekanan-tekanan 

moral,  dengan demikian ethos tidak dapat di paksa apakah dimiliki atau pun tidak.  

Ethos pertama-tama adalah istilah deskriptif, jadi ethos menggambarkan sikap mental 

yang ada. Pekerjaan atau profesi  ( ethos pekerjaan, ethos profesi) atau dalam 

menjalankan hidup ( ethos hidup kelompok sosial tertentu) kita mengharapkan atau 

bahkan menuntut adanya sikap tertentu dan menilai sikap-sikap tertentu sebagai tidak 

memadai, kata ethos lantas juga mendapat arti normatif sebagai sikap kehendak yang 

dituntut agar dikembangkan.
24

 

         Ethos tidak lepas dari tanggungjawab moral agar apa yang dilakukan dapat 

dipertanggungjawabkan. Frans mengamati bahwa ada ethos kerja asli Indonesia.  Frans 

melihat bahwa orang Indonesia sudah memiliki ethos kerja yang khas dari karakternya 

sendiri. Tulisannya mengatakan bahwa ada dugaan di zaman dahulu pekerjaan dilihat 

oleh manusia Indonesia dalam kesatuan dengan perayaan pesta dan ritus keagamaan.
25

 

        Ethos kerja tidak dapat diindoktrinasikan namun dapat muncul jika ada 

kesempatan, penghargaan sebagai manusia yang memiliki nilai-nilai, pandangan-

                                                           
23

 Ibid., 121. 
24

Ibid., 121. Frans menerangkan kata ethos sebagai sikap, kehendak. Etos ini misalnya sikap yang 

dikehendaki seseorang terhadap kegiatan ilmiahnya, bagaimana ia menentukan sikapnya sendiri 

terhadapnya.  Maka etos mengungkapkan  semangat dan sikap batin tetap seseorang atau sekelompok 

orang sejauh di dalamnya termuat tekanan-tekanan moral dan nilai-nilai moral tertentu.( frans Magnis 

mengutip dari Hans Reiner dalam Joachim, Historisches Worterbuch der philosophie, Jl. 2 

Basel/Stuttgart 1972, kolom 816; Kata  “ethos”  berasal dari bahasa Yunani dan baru sejak akhir abad 

ke-19 mulai dipakai dalam arti yang diterangkan seperti di sini di Jerman sebagai kata asing ) 
25

 Ibid,.132. 
Dalam tulisannya ada tiga hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu  Kata Jawa  gawe (damel) dan Kata 

Melayu “pekerjaan “ baik pekerjaan maupun pesta. Pekerejaan di sawah dulu dihayati sebagai tindakan 

yang berdimensi  religius dan disertai perayaan.  
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pandangan dan kebutuhan-kebutuhannya sendiri ia dengan sendirinya akan bekerja 

dengan rajin, teliti setia dan inovatif. 

 

D.  Kritik Idiologi 

       Manusia dari satu bagian yang ada di tengah-tengah realita sosialnya dapat 

dikatakan digerakkan oleh idiologi dan harapan hidupnya. Raymond Geuss terkait 

dengan tiga makna idiology dalam bukunya The Idea of Critical Theory, Habermas and 

the Frankfurt school
26

. Ia melihat makna istilah idiologi dalam tiga bentuk, yakni 

idiologi bermakna deskriptif ( idiologi in the descriptive sense, Idiologi bermakna 

peyoratif ( idiologi in the pejorative sense ) dan idiologi bermakna positif ( idiology in 

the positive sense ).  Namun demikian perlu dipahami arti dan asal dari kata idiologi 

tersebut. Idiology adalah kumpulan ide atau gagasan. Idiologi diciptakan atau 

dimunculkan oleh Destutt de Tracy pada akhir abad ke 18. Teori ini mendefenisikan 

“Sains tentang ide“ idiologi juga dapat dianggap sebagai visi yang konprehensip, 

sebagai cara memandang segala sesuatu dalam bentuk umum, atau sekelompok ide 

yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat.  

         Tujuan utama dibalik kritik idiologi adalah menawarkan perubahan melalui proses 

pemikiran normatif.
27

 Dengan demikian memahami gejala bergeraknya individu dan 

kelompok pada perjalanan sejarah hidupnya dapat dimulai dari idiologi yang bermakna 

deskriptive. Dalam pandangan ini idiologi sebagai study empirik terhadap kelompok 

manusia yang biasanya disebut antropologik. Idiologi dapat dilihat dari ( dua proyeksi ) 

studi biologi dan studi sosial kultural. Perhatian tentang studi sosial kultural atas 
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idiologi mempunyai implikasi langsung pada manusia selaku individu dan termasuk  

kelompok sosialnya. Idiologi dipahami yang dipakai, diyakini, yang merupakan tujuan 

nilai-nilai konsep yang digunakan, karakter, watak, simbol dan lain-lain. 

 

1.  Idiologi Bermakna Deskriptif 

        Ideologi dalam deskriptif ini yang bersifat diskursif  bersifat seperti konsep, ide 

dan keyakinan, oleh karena itu agama dapat disebut bagian dari idiologi suatu 

kelompok. Habermas memaknai diskursif bergelut pada ide atau konsep seperti di 

dalam idiologi, agama dan ekonomi dan non diskursif merupakan tatanan praktisnya. 

Idiologi mempengaruhi aksi atau tindakan dan  sebagai world view picture, dengan 

demikian idiologi dalam sekelompok masyarakat diartikan sebatas: kumpulan semua 

konsep dan keyakinan, kumpulan semua moral dan aturan, kumpulan kepercayaan 

individu/agen yang menyadari dirinya sebagai agen sosial. 

2. Ideologi Bermakna Peyoratif 

          Idiologi dalam pemaknaan peyoratif bersifat negatif dimana dapat merendahkan/ 

merusak dan kritis. Ideologi adalah delusi
28

 (ideological delusion) atau kesadaran yang 

salah/palsu. Geuss menyatakan bahwa idiologi dapat menjadi kesadaran palsu dengan 

kata lain idiologi dapat bermakna peyoratif, disebabkan oleh : 

a. Idiologi dapat muncul dari sikap yang salah  dalam masyarakat. Kesadaran 

ideologis yang salah atau berbeda ini, dapat berupa perbedaan pandangan 

tentang agama (doktrin) atau ajaran moral dalam budaya. Adanya kesadaran 

idiologi dalam makna yang salah saat melakukan ajaran doktrin tersebut. 

b. Idiologi fungsional dalam kesadaran yang salah. Hal ini dapat dilihat dalam 

bentuk kepentingan yang melegitimasi dan mendukung kemapanan atau 
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  Menurut kamus populer yang disusun  oleh Abdul Qohar, dkk, terbitan Bintang Pelajar, istilah delusi 

diartikan sebagai anggapan  subjektif tentang diri sendiri yang diyakini, akan tetapi tak disadari oleh 

kenyataan, pikiran atau pandangan yang tidak rasional. 
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hegemoni, kedudukan, yang lebih tinggi untuk melakukan penindasan demi 

melanggengkan kekuasaan. 

c. Doktrin yang muncul dan dipahami dengan  kesadaran yang salah sejak 

awalnya, dimana idiologi dibangun  dari situasi keyakinan, sikap dan situasi 

sosial. Ideologi dalam hal ini menjadi ekspresi terhadap posisi kelas yang ada 

dalam masyarakat, yang kemudian membentuk ideologi sebagai rasionalisasi 

kolektif. 

      Istilah ideologi yang bermakna peyoratif mengarah pada upaya mengkritik suatu 

bentuk kesadaran dalam menggabungkan kesadaran palsu, atau karena sisi 

fungsionalnya yang salah, atau karena memiliki pemahaman doktrin dari asal yang 

salah. 

3. Ideologi Bermakna Positif 

        Idiologi dibangun berdasarkan keyakinan, sikap dan situasi sosial. Idiologi juga 

dapat  bersifat sosial bermakna positif, di tengah keterbatasan manusia. Mereka juga 

membutuhkan kelompok, dari kebutuhan kelompok ini dibentuk dari idiologi untuk 

memenuhi kebutuhan akan  makna hidup. Seperti keyakinan dalam  makna rohani, 

kepentingan diri dan orang lain atau warisan dari suatu sikap hidup. Idiologi dalam hal 

positif ini lebih kepada sesuatu yang dibentuk, diciptakan atau diinvestasikan dimana 

setiap anggota kelompok  merasa menjadi bagian dari suatu kehidupan bersama. Ketika 

itu terpenuhi maka bagian anggota kelompok tersebut dapat bermakna, namun upaya 

tersebut dapat saja berubah menjadi mendominasi diri dan orang lain. Artinya 

dibutuhkan refleksi, diskusi dan evaluasi. 

         Kritik idiologi menurut Geuss ini mengantarkan pemikiran bahwa idiologi 

hendaknya lahir dari kesadaran bahwa apa yang diketahui manusia dalam setiap 



27 
 

kebiasaannya jangan menjadi beku tanpa ada evaluasi atau refleksi. Geuss sejalan 

dengan Habermas bahwa diskusi dalam dialog adalah sebuah cara yang paling mudah 

untuk memulai perubahan sosial dalam masyarakat. Proses dalam diskusi ini menjadi 

keberhasilan dari kritik idiologi. Ruang untuk saling diskusi antar idiologi ini yang 

nantinya mampu membangun kesadaran mengenai ide-ide yang berkembang dan hidup 

dalam masyarakat. Namun hasil  kritik idiologi tidak diklaim sebagai sebuah kondisi 

ideal masyarakat sebab kritik idiologi bersifat on going yaitu terus menerus menuju 

pada berubahan-perubahan yang lebih baik lagi. 

E. Orang Jawa dan Hakekat Hidup Manusianya 

         Jawa adalah salah satu suku di Indonesia  yang memiliki budaya khasnya. 

Menurut Koentjaraningrat, pada umumnya kebudayaan memiliki tiga wujud, yakni 

sistem ide-ide, sistem tingkahlaku, dan perwujudan benda-benda budaya.
29

 Adat istiadat 

merupakan wujud ideal dari suatu kebudayaan dan berfungsi sebagai dasar tingkah laku 

manusia, adat istiadat terdiri dari empat tingkatan, yaitu: a.tingkat nilai budaya. b. 

Tingkat norma-norma. c. Tingkat hukum.  d. Tingkat aturan khusus. Masyarakat dalam 

praksisnya saling berinteraksi sebagai mahkluk sosial. Interaksi tersebut didasari dan 

diarahkan terus oleh nilai-nilai budaya bersama, norma-norma, hukum dan aturan 

khusus sebagai standar tingkah laku individu dalam masyarakatnya.
30

  Selain itu, 

menurut Suryawarsita, interaksi antar individu juga diatur sesuai dengan institusi-

institusi sosial yang ada di dalam masyarakatnya. Keseluruhan institusi dan 

keterhubungan satu dengan yang lainnya disebut juga dengan struktur sosial.  

Suryawisata merumuskan bahwa struktur sosial adalah interaksi manusia yang sudah 

terpola dalam institusi-institusi sosial (ekonomi, politik, agama, keluarga dan budaya) 
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 Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, (Jakarta: Gramedia. 1981),  9. 
30
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dalam masyarakat.
31

 Bab dua ini secara khusus membahas tentang idiologi Jawa dalam 

narima ing pandum 

Manusia Jawa dalam perjalanan waktu telah lama ada dan menyebar ke banyak 

tempat. Mereka memiliki budaya dan bahasa Jawa yang khas. Mereka juga melikiki 

falsafah hidup dalam bekerja dan salah satunya adalah narima ing pandum. Tulisan ini 

memperlihatkan bagaimana orang Jawa secara umumnya memakai falsafah tersebut 

sebagai benteng mempertahankan hidup. Antropologi Jawa menjadi bagian yang utuh 

dalam mengenal orang Jawa. 

1. Aspek Antropologi Orang Jawa 

        Aspek antropologis, orang Jawa memang telah lama ada. Ribuan tahun lalu 

ditemukan fosil-fosil di sekitar Bengawan Solo, Jawa Tengah. Fosil yang tertua disebut  

Pithecantropus Erectus dan fosil yang termuda disebut Homo Soloensis. Karena fosil ini 

ditemukan di Jawa Tengah dapat diduga bahwa propinsi ini menjadi nenek moyang 

orang Jawa. Wilayah ini yang menjadi cikal bakal orang Jawa . Hal ini dapat dipahami, 

karena dari aspek bahasa dan budaya, Jawa Tengah dan sekitarnya yang menjadi 

sumber utamanya.
32

 

         Orang Jawa selalu mengatakan bahwa mereka adalah keturunan leluhur Jawa. 

Leluhur Jawa adalah  orang yang bebadra (mendirikan ) tanah Jawa. Meskipun sampai 

saat ini tidak jelas siapa yang memberi nama (pulau) Jawa, tetapi sebagian besar orang 

Jawa meyakini bahwa dirinya juga keturunan nabi Adam dan Ibu Hawa. Hanya saja 

yang menjadi perantara nabi sampai ke dunia Jawa dipercaya masih ada beberapa 

pendapat.  Pertama melalui orang Timur Tengah yang mengembara sampai ke Jawa. 

Kedua melalui para dewa dari wilayah Hindustan. Ketiga asal usul tersebut sama-sama 
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logis dan meduduki peranan penting dalam kehidupan orang Jawa. Ini menunjukkan 

bahwa ada nenek moyang Jawa pun terjadi sinkretis  antara Hindu Jawa dan Islam Jawa 

amat halus.
33

  

         Serat Paramayoga karya R. Ng. Ranggawarsita yang bersumber dari Serat 

Jitapsara karya Begawan Palasara diterakan bahwa nenek moyang orang Jawa adalah 

hasil sinkretis Hindu Jawa dan Islam Jawa. Perpaduan keyakinan tersebut telah 

melahirkan berbagai mitos kejawaan. Karya tersebut memperlihatkan bahwa kisah 

Ajisaka (oleh Orang Jawa ) dijadikan tonggak  (cikal bakal)  Orang Jawa. Mitos ini 

telah digunakan dalam serat Ajisaka ( anonim), yang selalu dinyatakan sebelum tokoh 

ini datang ke Jawa (ngajawa), pulau Jawa telah dihuni dan dipimpin oleh raja raksasa. 

Tugas memberikan Ilmu (peradaban) dengan jalan memusnahkan Cengkar (lambang 

kebodohan).
34

 

         Perubahan nama dari Jawawut menjadi Jawa, tampaknya memang kurang pasti. 

Namun  jika dilihat dari aspek etimologi rakyat, jawawut kemungkinan berasal dari kata 

jawa+wut( awut-awutan), artinya keadaan yang belum tertata. Karena keturunan Siwa 

di Jawawut tersebut menurut batara Guru memang belum berperadaban maju. Itulah 

sebabnya atas inisiatif batara Guru, Wisnu (anaknya)  diperintah supaya turun ke 

jawawut  untuk mengajari manusia agar berperadaban. Akhirnya keadaan menjadi 

tertata, orang di Jawawut memiliki tatacara makan yang baik, berpakaian sopan, 

bertamu yang etis, dan sebagainya berubahlah nama Jawawut menjadi Jawa. Jika dulu 

                                                           
33

 Ibid., 1-2 
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teki), lalu diubah namanya menjadi Jawa. 



30 
 

orang di tempat itu masih tergolong Jawane kadhal bal- bal kedhuwal, artinya amat 

bodoh, kini telah Jawa sungguhan. Yakni Jawa kang Jawawi, yang artinya Jawa yang 

berperadapan. Jika ditelusuri lagi, nama Jawa mungkin dari yang berperadapan.
35

 Jika 

ditelusuri lagi nama Jawa  mungkin dari kata Ja (lahir) wa (watak). Artinya kelahiran 

watak baru (peradaban). Jadi Jawa artinya kelahiran baru atau kebangkitan peradaban, 

dari kebodohan ke arah kemajuan.
36

 

        Orang Jawa  jika ditinjau dari aspek historis, sedikit berbeda lagi. Waktu itu ada 

orang bangsa Yunani bernama Claudius Ptolomeus pernah menulis berita tentang Jawa 

dengan nama Jabadiu artinya pulau yang subur dan mengandung banyak emas. Tokoh 

ini kemudian mengganti nama jabadiu menjadi Jawa Dwipa, artinya pulau Jawa. Lalu 

dalam kisah pewayangan  ada nama gunung jamur dwipa( Dipa). Sumber lain seorang 

pedagang Venesia bernama Marcopolo  mengunjungi kepulauan Hindia dan menyebut 

nama Giava atau Jawa. Seorang Arab bernama Ibnu Batutah menyebut nama pulau 

subur itu Jawah. Nama ini sejalan dengan kata Jawah (bahasa krama) berarti hujan. Hal 

inipun tidak salah karena di pulau Jawa waktu itu memang banyak turun hujan.
37

 

        Aspek mitologi maupun historis yang telah diuraikan di atas dapat diduga  nenek 

moyang Jawa masih menjadi tekateki. Setidaknya karena yang paling banyak 

berkunjung ke Jawa para pengembara (pedagang), tentu  mereka itulah yang bebadra di 

tanah Jawa. Orang Jawa sulit membayangkan siapa nenek moyangnya, mereka gemar 

menciptakan bayangan-bayangan mitologis.
38

Figur bayangan tersebut mewakili 

komunitasnya dan menuju titik kebaikan. Itulah sebabnya tak keliru jika menurut Hazeu 

(Mulyono, 1982). Nenek moyang orang Jawa adalah Semar, Ia adalah dewa yang 
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bertugas  momong Pandawa. Tulisan ini memberi gambaran ternyata dari segi 

antropologinya orang Jawa mengalami perkembangan populasi, tempat tinggal dan 

banyak di teliti sebagai salah satu suku terbesar di Indonesia. 

2.     Idiologi  Jawa 

        Pola pikir orang Jawa merupakan garis-garis hidup yang harus dijalani dengan 

baik dan senada dengan falsafah hidup. Pola pikir Jawa  menunjuk pada penalaran yang 

lebih didasarkan pada penghayatan dan pengamalan dari sistematisasi rasional 

logisnya.
39

 Mulder menguraikan cara berpikir orang Jawa, dimana  perbuatan mental  

yang menertibkan  gejala-gejala dan pengalaman  agar menjadi jelas. Pola pikir 

manusia dan asah budi orang Jawa senantiasa mendambakan keselamatan dan 

kesejahteraan  yang  manisfestasinya dari proses berpikir  tampak pada pandangan 

hidup manusia Jawa. 

        Pola pikir Jawa yang menuju falsahnya segambar dengan  pandangan hidup Jawa. 

Sehingga pandangan hidup Jawa ini dekat dengan pengalaman batin yang dianut orang 

Jawa. Jika pandangan hidup ini ditinggalkan maka  ada hal yang kurang lengkap dalam 

diri Jawa tersebut. 

        Konsep umum idiologi Jawa ini ada empat. Pertama, konsep pantheistik                 

( kesatuan) yaitu manusia dan jagad raya merupakan percikan zat Illahi. Istilah Jawa 

manunggaling kawula Gusti. Kedua, konsep  manusia yang terdiri dari segi lahiriah dan 

batiniah. Ketiga, konsep perkembangan dan keempat, konsep sikap hidup.
40

 Tulisan 
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tesis ini mengangkat satu bagian kecil sikap hidup orang Jawa  Penjual sayur gendong 

di Salatiga. 

        Masyarakat Jawa mengatakan bahwa manusia bisa dikatakan sudah bermoral 

dalam hal ini sebagai idiologi yang menggerakkan mereka, apabila telah memegang 

teguh dan memiliki sikap hidup  panca sila  atau lima pedoman yang harus dimiliki 

seseorang agar menjadi manusia terpuji. Kelima pedoman itu adalah sebagai berikut.
41

 

a. Rila, adalah idiologi Jawa menunjukkan bentuk keikhlasaanya sewaktu 

menyerahkan segala miliknya, kekuasaannya dan seluruh hasil karyanya kepada 

Tuhan dengan tulus ikhlas dengan mengingat bahwa semua itu ada di dalam 

kekuasaan Tuhan dan tidak sepatutnya apabila berharap akan mendapatkan hasil 

dari perbuatannya, apalagi sampai bersedih hati atau menggerutu terhadap semua 

penderitaan (kesengsaraan, tuduhan, fitnah, kehilangan pangkat, kekayaan dan 

keluarga). 

b. Narima, adalah bentuk idiologi manusia Jawa yang banyak pengaruhnya 

terhadap ketentraman di hati, jadi bukan orang yang malas bekerja, tetapi yang 

merasa puas dengan nasibnya. Apapun yang sudah terpegang di tangannya, 

dikerjakan dengan senang hati tidak loba dan “ngangsa”. Narima berarti tidak 

menginginkan milik orang lain seperti tidak iri hati terhadap kebahagiaan orang 

lain, maka dari itu orang yang narima dapat dikatakan sebagai orang yang 

bersyukur kepada Tuhan. 

c. Temen adalah  idiologi manusia Jawa yang berarti menepati janji/ucapannya 

sendiri, baik yang sudah diucapkan maupun yang dikatakan dalam hati. Orang 

yang tidak menepati  kata hatinya berarti menipu dirinya sendiri, sedangkan kata 
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hati yang telah diucapkan padahal tidak ditepati, itu berarti kebohongan terhadap 

orang lain. 

d. Watak/sabar, merupakan bentuk idiologi dalam tingkah laku yang terbaik, yang 

harus dimiliki oleh setiap orang. Semua agama menceritakan bahwa Tuhan 

mengasihi kepada orang yang sabar. Sabar itu berarti momot, kuat terhadap 

segala cobaan, tetapi bukan berarti putus asa, melainkan orang yang kuat 

imannya, luas pengetahuannya tidak sempit pandangannya sehingga pantas 

diumpamakan sebagai samudra pengetahuan, sahabat dan musuh dianggap sama, 

diibaratkan dengan samudra yang muat untuk diisi apa saja dan tidak meluap 

walaupun diisi dari sungai manapun. Kesabaran diumpamakan sebagai minuman 

jamu yang pahit sekali rasanya yang hanya kuat diminum oleh orang yang kuat 

pribadinya, namun jamu tersebut menyehatkan kesedihan  dan penyakit. 

e. Budi luhur,  yaitu apabila manusia selalu berusaha untuk menjalankan hidupnya 

dengan segala tabiat dan watak serta sifat-sifat yang dimiliki oleh Tuhan Yang 

Maha Mulia, seperti kasih sayang kepada sesamanya, suci, adil, dan tidak 

membeda-bedakan tingkat derajat: besar, kecil, kaya dan miskin semua dianggap 

sebagai saudara sendiri, tanpa menghilangkan tata krama dan tata susilanya. 

Semua hanya dapat dilaksanakan apabila keempat sifat diatas telah dikuasainya.   

 

3.   Idiologi  Narima Ing Pandum  

       Frans Magnis Suseno dalam bukunya Etika Jawa mengungkapkan satu bagian 

dari hidup orang Jawa. Ia mengatakan terdapat koordinat-koordinat umum  etika Jawa 

adalah sikap batin seseorang tampak pada sikap lahiriahnya dan dilakukan di tempat 
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yang tepat akan mewujudkan harmoni alam natural di strata sosial.
42

 Endraswara dalam 

bukunya  Etika Hidup Jawa  memberi makna dengan kata etika Jawa. Ada tiga hal 

penting yang menyelubungi etika Jawa, yaitu budi luhur, budi pekerti dan moral.  

Aktualisasi budi luhur dalam perilaku diwujudkan melalui budi pekerti. Budi pekerti 

berasal dari kata budi dan pekerti.
43

  

      Etika Jawa memperlihatkan bahwa inti pandangan dunia Jawa terdiri dari 

pandangan bahwa di belakang gejala-gejala lahiriah terdapat kekutan-kekuatan kosmis 

huminus sebagai realitas yang sebenarnya dan bahwa realitas sebenarnya manusia  

adalah batinnya yang berakar dalam alam numinus itu. Sikap-sikap penting lain narima 

dan iklas. Narima berarti menerima  segala apa yang mendatangi kita, tanpa protes dan 

pemberontakan. Narima termasuk sikap Jawa yang paling sering dikritik karena disalah 

pahami sebagai kesediaan untuk menelan segala-galanya secara apatis. Sebenarnya 

narima itu sikap hidup yang positif. Narima berarti bahwa orang dalam keadaan 

kecewa tidak menentang secara percuma.
44

  

         Falsafah Jawa dalam narima menuntut kekuatan  untuk menerima apa yang tidak 

dapat dielakkan tanpa membiarkan diri dihancurkan oleh keadaan tersebut. Sikap 

narima memberi daya tahan untuk menanggung nasib yang buruk. Ia tetap gembira 

dalam penderitaan dan prihatin dalam kegembiraan. Suatu ungkapan khas Jawa 

berbunyi: “Hidup itu tidak  mudah, disebut mudah ya mudah, disebut sulit ya sulit. 
45

 

  Acep Rahmatulah mengatakan arti narima ing pandum adalah Setiap manusia 

diberi anugerah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun di antara manusia yang satu 

dengan yang lainnya mempunyai bagian yang berbeda-beda, yang disebut juga beda-
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beda panduming dumadi, sementara kesadaran akan perbedaan itu disebut narima ing 

pandum. 
46

Kesadaran ini sangat penting untuk pengendalian diri. Si miskin tidak pernah 

iri, dan si kaya tidak akan pernah sombong dan menghina, menghardik dan 

merendahkan. Ukuran penghargaan seseorang tidak semata-mata karena hasil materi 

namun lebih dititik beratkan pada aspek usaha dan prosesnya. Dengan bersikap narima 

ing pandum seseorang tidak akan ngoyo di dalam mengejar harta benda. Di sini yang 

dipentingkan adalah kerja dan pasrah kepada panduming dumadi. Tampaknya narima 

ing pandum ini menjadi utuh dalam diri dan jiwa orang Jawa dan menjadi falsafah 

hidup yang diajarkan terlihat dalam keluarga.
47

  

 Sikap hidup orang Jawa yang tidak ngoya dan narima memiliki kedekatan sifat 

dan perwujudannya. Sikap ora ngoya menggambarkan sikap hidup orang Jawa dalam 

bekerja. Bahkan juga terkait dengan usaha-usaha mencapai suatu tujuan. Sikap ini 

menghendaki pengekangan diri. Semua hal yang terkait dengan hasil telah ditentukan, 

sehingga tidak perlu memaksakan diri. Jika ini dilakukan akan memberikan ketenangan 

batin, ketentraman jiwa dan tidak ngangsa  (menginginkan sesuatu dengan tidak wajar) 

dalam perspektif menguasai dunia.
48

 

         Sikap ora ngoya akan menenangkan hati. Manusia akan merasa tidak terburu-buru 

dalam berusaha dan bekerja bahkan akhirnya manusia akan menjadi narima dan mau 

menerima pepesthen (hidup agar ditempuh dalam kewajaran atau kesederhanaan). 

Manusia hendaknya bisa mengekang hawa nafsu. Jangan hura-hura, jangan berlebihan, 
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atas usanya sendiri, (e) harus memiliki kedudukan yang pasti, (f) sudah memiliki kewibawaan yang 

besar, (g) hendaknya bersifat narima ing pandum, menerima pemberian Tuhan dengan ikhlas, dan (h) 

selalu bersyukur. 
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jika dalam kecukupan dan jika sedang kekurangan jangan terlalu susah. Ambisi boleh, 

tetapi jangan ambisius. Kedudukan jangan disalahgunakan, sebaliknya jika tidak 

memiliki kedudukan, sengsara, tidak perlu kecil hati.
49

 

        Lebih jauh lagi watak ora ngaya akan mengantarkan manusia pada watak narima. 

Hidup hendaknya dijalankan dalam suasana yang wajar. Ketidakwajaran di dalam 

menempuh hidup dapat mendorong orang akan bersikap dan berbuat manipulasi, 

korupsi, penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang. Manusia akan merasa puas 

dan nikmat serta menyadari bahwa segala sesuatu telah diatur, digariskan. Keyakinan 

orang Jawa mengatakan bahwa Tuhan memberi jalan terbaik buat manusia dalam 

mensyukuri dan kepasrahan. 

Seseorang dengan watak narima, hanya akan terpatri pada jiwa mereka apabila  

mudah bersyukur. Kesadaran terhadap nikmat yang diterima, disyukuri sebagai karunia 

Tuhan. Dengan cara ini, manusia akan selalu berperasangka baik ( hsnudhon) kepada 

Tuhan. Mungkin apa yang selama ini diraih memang jalan terbaik  yang ditunjukkan 

Tuhan. Artinya manusia tidak perlu bermusuhan atau mengumpat kepada orang lain 

sebab semua yang diterima manusia adalah jalan terbaik yang diberikan Tuhan.
50

 

Sikap narima, tidak berarti harus diam saja, pasif dan menunggu bola tanpa usaha. 

Narima bukan prinsip hidup fatalistik namun dalam segala upaya kehidupan harus 

selalu  berusaha keras, lalu bersandarkan ke hubungan vertikal. Kalau sudah berupaya 

sekuat tenaga, Tuhan akan mengubah nasib atau belum, semuanya hak Tuhan.  Semua 

tingkah lakunya disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Seseorang yang teosentris selalu 

menerima hidupnya dengan senang hati, sebab ia berpendapat bahwa nasib baik 
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maupun nasib buruk yang diterimanya berasal dari Tuhan tentu selalu berkehendak 

baik.
51

 

 Manusia janganlah bertindak nggege mangsa, maksudnya mendahului kehendak 

Tuhan. Jangan berbuat macam-macam yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. 

Dengan kata lain manusia akan mendapat hal-hal baik jika menyerahkan segala sesuatu 

kepada Sang Pencipta. Hal tersebut tampak pada manusia yang  memiliki cita-cita, jika 

manusia tidak memiliki nggege mangsa mereka tidak akan  sampai menempuh jalan 

pintas. Artinya  falsafah ini menekankan pada manusia jika Tuhan sudah menghendaki, 

semuanya akan mudah dan ada jalan keluar dan jika Tuhan belum menghendaki maka 

rintangan yang akan menimpa manusianya.
52

 

 Manusia Jawa menekankan sikap pasrah, harus disertai rasa sumarah kepada 

Tuhan. Jika manusia telah berjuang mati-matian, ternyata Tuhan menghendaki lain, 

manusia harus juga menyadarinya. Dengan demikian hubungan dengan Tuhan akan 

tetap baik  dan tidak selalu curiga. Misalkan bila sedang menunggu orang sakit kritis, 

tentunya semuanya harus dikembalikan pada kehendak Tuhan. Jika terpaksa pasien itu 

harus diambil oleh Sang Pencipta, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali hanya 

bersikap pasrah sumarah, bahwa nyawa itu hanyalah gadhuhan (pinjaman) dari 

Tuhan.
53

  

 Pada tingkat pasrah sumarah, akan terkandung pengertian bahwa manungsa            

mung saderma (manusia memang hanya melaksanakan yang sudah ditakdirkan). 

Manusia hanya bisa berupaya, sedangkan kepastian ada di tangan Tuhan. Hal ini juga 

berlaku pada usaha-usaha yang sifatnya masih terkait dengan kehidupan di dunia.
54
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