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BAB II 

BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN ERICH FROMM 

  

2.1 Biografi Dan Karya-karya Erich Fromm 

2.1.1 Biografi Erich Fromm 

2.1.1.1 Latar Belakang Kehidupan 

 Erich Pinchas Fromm dikenal sebagai seorang psikoanalisis sosial. Ia 

adalah anak tunggal yang dilahirkan pada tanggal 23 Maret 1900 di kota Frankfurt 

am Main, Jerman. Ia lahir dari pasang suami istri Naphtali Fromm dan Rosa 

Krause. Ayahnya lahir pada tanggal 30 November 1869 dan adalah seorang 

Yahudi Ortodoks dan introvert. Pekerjaan ayahnya adalah sebagai seorang 

pedagang anggur yang notabene kurang sukses. Sementara ibunya adalah seorang 

yang energik, narsistis dan depresif.1 Keadaan dan kepribadian orang tuanya, 

menjadikan masa kanak-kanak Erich Fromm tidak menyenangkan dan tidak 

membahagiakan. 

 Ketika berusia 12 tahun, Erich Fromm mengalami suatu pengalaman yang 

traumatis. Ia secara langsung menyaksikan seorang wanita berbakat dan cantik 

yang dicintainya melakukan bunuh diri. Karena keterikatan dengan ayahnya, 

maka wanita itu nekat membunuh diri dengan alasan tidak mau terpisahkan dan 

                                                           
1 Agus Cremers (ed), Masyarakat Bebas Agresivitas – Bunga Rampai Karya Erich 

Fromm, (Maumere: Ledalero, 2004), hlm. 3. 
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akan tetap bersatu bersama ayahnya dalam kematian. Kejadian itu membuat Erich 

Fromm sangat terpukul sebab wanita yang ia cintai telah pergi untuk selamanya. 

Pada tahun 1914, meletus Perang Dunia I. Kala itu Erich Fromm berumur 

14 tahun. Peristiwa itu sangat mempengaruhi watak dan kepribadiannya. Ia 

mengalami tekanan yang luar biasa oleh karena suasana kegilaan kolektif bangsa 

Jerman, yang terhanyut dalam gelombang perang, nafsu membunuh, nafsu 

nasionalisme, rasa membenci yang semuanya irasional bahkan lebih kejam dari 

pada binatang.2 Kejadian itu membuat banyak orang Jerman yang menjadi gila. 

Erich Fromm sangat terpukul dengan kehancuran yang diakibatkan berkobarnya 

perang dunia.3 Ia memiliki suatu harapan dan bertekad untuk mengetahui 

irasionalitas perilaku massa manusia, dengan menciptakan perdamaian. 

Pada tahun 1926, Erich Fromm menikahi Frieda Reichmann. Istrinya 

adalah seorang psikoanalis. Saat itu pula Erich Fromm menjadi seorang 

psikoanalis, yang dengannya ia telah bekerja sama di sebuah klinik pribadi 

Heidelberg. Pada dasawarsa terakhir hidupnya yakni sekitar tahun 1970, Erich 

Fromm bersama istrinya tinggal di Cuernavasa, Meksiko. Dan pada tahun 1974, ia 

pindah ke Muralto, Swiss. Erich Fromm menghembuskan nafas terakhirnya pada 

tanggal 18 Maret 1980 di rumah kediamannya, hanya terpaut lima hari dari ulang 

tahunnya yang ke-80.4 

 

                                                           
2 Erich Fromm, Memaknai Hakekat Cinta, Op. Cit., hlm. 168. 
3 Ibid., hlm. 169. 
4 M. Sastrapratedja, Pengantar Dalam Erich Fromm; Memiliki dan Menjadi – Tentang 

Modus Eksistensi, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. xxvii. 
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2.1.1.2 Latar Belakang Pendidikan 

 Sejarah pendidikan Erich Fromm sangat panjang dan brilian. Hal itu juga 

disertai dengan mengajar dan melakukan penelitian yang luar biasa padat. Sebagai 

anak tunggal, Erich Fromm sejak kecil dididik dengan latar belakang agama 

Yahudi Ortodoks. Nilai-nilai kerohanian sudah terbentuk di dalam diri semenjak 

kecil. Ia begitu tertarik dengan kisah-kisah dalam Kitab Suci seperti Adam dan 

Hawa, Abraham dan sebagainya. Dengan latar belakang keluarganya ini, Erich 

Fromm kemudian disekolahkan untuk menjadi seorang sarjana Talmud5 (sebuah 

sekolah yang mengutamakan studi Kitab Suci).6 

 Pada tahun 1916, ketika berumur 16 tahun, Erich Fromm meninggalkan 

Yudaisme yang dianut keluarganya.7 Dengan demikian, impian menjadi seorang 

Rabi pun terhenti. Ia pun memilih untuk studi ilmu hukum di Universitas 

Heidelberg Frankfurt pada tahun 1918. Erich Fromm berpikir bahwa setelah 

kehancuran perang yang mengerikan, sebuah masyarakat baru harus diciptakan 

dan dihidupkan kembali berdasarkan hukum. Untuk itu, ia pun melanjutkan 

pendidikannya di universitas yang sama dalam bidang psikoanalisis hingga 

mencapai gelar Doktor pada tahun 1922 dengan berguru pada penganut paham 

Sigmund Freud ternama, seperti Hans Sachs dan Theodor Reik. 

                                                           
5 Talmud berarti kitab ajaran agama dan kepribadian Yahudi. Orang Yahudi berkeyakinan 

bahwa Talmud setingkat dengan Kitab Taurat dan dianggap lebih agung. Iman Yahudi dianggap 
sah bila telah mengimani Talmud tanpa perlu mengimani Taurat. Kitab Talmud bukan saja menjadi 
sumber dalam penetapan hukum agama, tetapi juga menjadi ideologi dan prinsip-prinsip, serta 
arahan bagi penyusunan kebijakan negara dan pemerintah Yahudi Israel, juga menjadi pandangan 
hidup orang Yahudi pada umumnya.  Lihat, A. Maheswara, Rahasia Kecerdasan Yahudi, 
(Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2010), hlm. 37-38. 

6 Agus Cremers, Op. Cit., hlm. 4-6. 
7 Erich Fromm, Memaknai Hakekat Cinta, Op. Cit., hlm. 168. 
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 Banyak yang Erich Fromm pelajari setelah meninggalkan orang tuanya, 

seperti psikologi, filsafat dan terutama ilmu sosiologi ketika berada di Universitas 

Heidelberg. Ia menjalin suatu hubungan yang akrab dengan Alfred Weber, 

seorang psikolog yang kepribadiannya terasa mesra dan human. Ketika berada di 

Universitas Heidelberg Frankfurt, Erich Fromm banyak menghabiskan waktu 

untuk membaca buku-buku sosiologi dan psikologi. Ia juga mempelajari karya 

ahli-ahli terkemuka dalam bidang ekonomi, sosial dan politik seperti Karl Marx, 

Max Weber, Herbert Spencer, Charles Darwin dan Sigmund Freud. Setelah 

meraih gelar Doktor, ia belajar psikoanalisis di Munich dan pada Institut 

Psikoanalisis Berlin yang sangat terkenal. Erich Fromm berpikir bahwa mungkin 

dengan ini, ia sudah menemukan jawaban dari irasionalitas manusia dalam karya-

karya Sigmund Freud, namun sesungguhnya hal itu tidak memuaskannya.8 

Pada tahun 1933, Erich Fromm meninggalkan negara kelahirannya yakni 

Jerman dan berpindah ke negara adikuasa Amerika Serikat.9 Di Amerika, ia 

mengajar di berbagai universitas di antaranya, Universitas Benington, Universitas 

Columbia dan sebuah Institut Penelitian Sosial New York. Di tahun 1945–1947, 

Erich Fromm menjabat sebagai Guru Besar Psikologi di Universitas Michigan, 

Universitas Yale, Universitas Meksiko dan Universitas New York. Walaupun 

sebagai Guru Besar Psikologi, namun ia juga berminat pada aspek-aspek lainnya 

seperti politik, hukum, ekonomi dan agama. Dapat dikatakan bahwa ia sangat 

menyukai persoalan-persoalan manusiawi (humanisme) yang dapat mengantarnya 

                                                           
8 Duane Schultz, Psikologi Pertumbuhan: Model-Model Kepribadian Sehat, 

(Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 62. 
9 M. Sastrapratedja, Loc. Cit. 
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menjadi seorang filsuf humanis, sosial dan psikolog, serta ditambahkan lagi 

pecinta kehidupan manusia, penyair dan peramal.10 

2.1.1.3 Karier 

Pada tahun 1925, sebagai pengikut Sigmund Freud, Erich Fromm mulai 

menjalani praktek di bidang psikoanalisis. Namun, lama-kelamaan, ia mulai 

berbeda pendapat dengan Sigmun Freud. Baginya, Sigmund Freud mengabaikan 

pengaruh-pengaruh sosial ekonomi terhadap pikiran manusia. 

 Di tahun 1933, Erich Fromm melakukan prakteknya di New York ketika ia 

menjabat sebagai rektor di Institut Psikoanalisis Chicago, Amerika Serikat. Selain 

menjabat sebagai rektor, ia pun mengajar di Universitas Columbia dan Institute 

Research serta menjadi guru besar di Universitas Yale. Tidak hanya itu, Erich 

Fromm juga mendirikan Departemen Psikoanalisis di Universitas Mexico. Di 

tempat ini, ia bertemu dengan pemikir-pemikir pelarian termasuk Karen Horney 

yang kemudian menjadi kekasih gelapnya. Bersama dengan para pemikir itu, ia 

mendirikan Willian Alanson White of Psychiatry, Psychoanalysis and 

Psychology.11 

 Analisis binaan Erich Fromm, dilanjutkan oleh Dr. W. Wittenberg di 

Munchen, K. Launder di Frankfurt dan oleh H. Sachs di Lembaga Psikoanalisis di 

Berlin pada tahun 1929. Walaupun demikian, ia tetap sebagai seorang terapis 

Freudian Ortodoks selama 10 tahun sampai di mana ia mengembangkan kritik 

atas Libido Seksual Freud sejak tahun 1934. Pada Lembaga Psikoanalisis 

                                                           
10 Erich Fromm, Memaknai Hakekat Cinta, Op. Cit., hlm. 167. 
11 Erich Fromm, Cinta, Seksualitas, Matriarki, Gender, Op. Cit., hlm. 6. 
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Frankfurt itu, Landauer, Frieda Fromm-Reichmann, H. Meng dan E. Fromm 

diangkat menjadi dosen. Pada kesempatan pembukaan (16 Februari 1929), Erich 

Fromm memberikan suatu ceramah yang dengan tema Psikoanalisis dan 

Sosiologi. Di lembaga itu, Erich Fromm bertugas untuk menerapkan pengertian 

psikoanalisis terhadap bidang sosiologi dan ilmu agama. Sambil memberikan 

kuliah di Frankfurt, ia juga melanjutkan praktik terapeutisnya di Berlin.12 

 Akhir tahun 1938, Erich Fromm meninggalkan International Institute for 

Social Research (IISR), setelah jaminan kontrak kerja sepanjang hidupnya dibayar 

lunas dengan 20.000 dollar. Kepeninggalannya itu merupakan titik definitif bagi 

beralihnya perhatian kepada budaya Amerika. Di samping terapi terapeutis, ia 

diangkat menjadi dosen di berbagai universitas seperti Universitas Columbia 

(1940-1941), American Institute for Psychoanalysis (1941-1942) dan di 

Benington Collage di Vermont hingga tahun 1950. Ia juga diundang untuk 

memberikan ceramah di Universitas Yale.13 

Pada tahun 1946, Erich Fromm berhasil mendirikan lembaganya sendiri, 

Willian Alanson White of Psychiatry, Psychoanalysis and Psychology. Ia sendiri 

menjadi pemimpinnya antara tahun 1946-1950. Pada bulan Agustus 1957, Erich 

Fromm menyelenggarakan suatu simposium di kota Cuernavaca dengan satu 

harapan yakni terciptanya suatu dialog kreatif antara para pakar psikoanalisis 

dengan sang Buddhis Zen.14 Tahun 1965, Erich Fromm melepaskan jabatannya 

selaku direktur Lembaga Psikoanalisis Meksiko. Namun, ia tetap menjadi dosen 

                                                           
12 Agus Cremers, Op. Cit., hlm. 23. 
13 Ibid., hlm. 39. 
14 Ibid., hlm. 80. 
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bidang psikoanalisis di Universitas Meksiko. Di tahun 1968, ia melibatkan diri 

dalam urusan kampanye pencalonan Presiden Eugen MC Carty sebagai seorang 

senator partai Demokrat.15 

2.1.2 Karya-karya Erich Fromm 

 Selama hidupnya, Erich Fromm mengabdikan seluruh hidupnya untuk 

ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang psikologi. Ia banyak menghasilkan 

buku dan karya lainnya yang menjadikan pemikirannya hidup hingga sekarang. 

Buku-bukunya itu tidak hanya dikenal oleh ahli-ahli dalam bidang psikologi, 

filsafat dan agama tetapi juga oleh masyarakat umum. Beberapa bukunya yang 

sudah dikenal oleh banyak orang seperti:16Escape from Freedom (1936-

1940),Man for Himself (1947),Psychoanalysis and Religion (1950),The Sane 

Society (1955),The Art of Loving (1956),Sigmund Freud’s Mission. An Analysis of 

His Personality and Influence (1959), Marx’s Concept of Man (1961), Beyond 

The Chains of Illusions: My Encounter with Marx and Freud (1962). 

Selain buku-buku terkenal di atas, ada pun beberapa karya Erich Fromm 

lainnya, yakni:17 Man, Beyond the Chains of Illusion (1956), Zen Budhisme and 

Psychoanalysis (1960),The Heart of Man. Its Genius for Good and Evil (1964), 

You Shall be as Gods. A Radical Interpretation of the Old Testament and Its 

Tradition(1966), Revolution of Hope: Toward a Humanized Technology (1968), 

The Dogma of Christ (1970), The Crisis of Psychoanalysis (1970), The Anatomy 

of Human Destructiveness (1973), To Have or To Be (1976), Greatness and 

                                                           
15 Ibid., hlm. 85. 
16 Erich Fromm, Cinta, Seksualitas, Matriarki, Gender, Op. Cit., hlm. vi. 
17 Agus Cremers, Op. Cit., hlm. 543-547. 
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Limitations of Freud’s Thought (1979), Arbeiter und Angestellte am Vorabend de 

Dritten Reiches: Eine Sozialpsychologische Untersuchung (1980), On 

Disobidience and Other Essay (1981), Uber die Liebe zum Leben (1983), Steps 

into Being: An Unpublished Chapter of To Have or To Be (1988), Vom Haben 

zum Sein: Wage und Irrwege der Selbsterfahrung (1989), Ethic und Politik: 

Antworten auf Aktuelle Politische Fragen (1990), Die Pathologie der Normaliat 

(1991) dan The Art of Being (1993). 

2.2 Latar Belakang Pemikiran Erich Fromm 

2.2.1 Kisah Dalam Kitab Suci 

Dalam terang titik pandang humanisme radikal, Erich Fromm membaca 

Kitab Suci. Kitab Suci ditafsir sebagai buku revolusioner yang mengisahkan 

seluruh sejarah pembebasan diri manusia yang semakin teremansipasi. Dari Kitab 

Suci, ia menemukan dua hal yang sangat mempengaruhi pemikirannya yakni 

konsep tentang Allah dan kisah terusirnya Adam dari Surga. Dalam artian lain, ia 

telah menemukan interpretasi baru terhadap Kitab Suci. Konsepnya tentang Allah 

tidak jauh berbeda dengan teori proyeksi Feurbach yang mengungkapkan bahwa 

Allah adalah salah satu di antara sekian banyak ungkapan puitis tentang nilai 

tertinggi dalam humanisme dan bukan suatu realitas tertinggi. Baginya, Allah 

adalah nilai tertinggi yang berkembang secara pasti sesuai dengan struktur sosial 

masyarakat. Erich Fromm menelusuri pelbagai gambaran Allah seturut 

perkembangan evolutifnya, guna lebih mengerti perkembangan isi dari ide 

manusia sejati. Dengan kata lain, ia menafsir konsep Allah secara antropologis, 
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sebagai pantulan gambaran manusia sejati. Untuk itu, ia menggunakan kisah Kitab 

Suci tentang sederetan gambaran Allah sebagai pendasaran humanisme 

radikalnya.18 

 Konsep mengenai Adam diusir dari surga menurutnya harus dipandang 

sebagai mitos bukan sebagai kenyataan. Baginya, alasan Kitab Suci Perjanjian 

Lama memperlihatkan satu sisi karakter laki-laki sebagai teks primer dari 

monoteisme Yahudi adalah karena ia hanyalah representasi kemenangan laki-laki 

terhadap ke-Ilahi-an perempuan, terhadap sisa-sisa matriarkat dalam struktur 

sosial. Maka, bagi Erich Fromm kejatuhan manusia, kisah terusirnya manusia dari 

surga merupakan sebuah potret dari konflik Oedipal, potret transformasi dari 

anak-anak menjadi pemuda yang menyamai ayahnya. Sebuah gambaran tentang 

perkenalan tabu inses oleh ayah karena pertumbuhan anak laki-lakinya. Semua 

kisah itu hanyalah sebuah mitos yang melukiskan awal mula sejarah manusia, 

tentang tatanan patriarkat yang unggul di masyarakat dan agama.19 

2.2.2 Zen Budhisme 

 Tahun 1926, ketika meninggalkan agama Yahudi Ortodoks, Erich Fromm 

menjunjung tinggi Buddhisme sebagai agama humanistis yang non otoriter. Ia 

berkenalan dengan Suzuki20 di tahun 1940-an, pada kesempatan sebuah seminar 

di Universitas Columbia. Pengaruh yang terkenal adalah tentang ajaran Satori, 

yakni ajaran Zen yang intinya melakukan meditasi dalam periode tertentu, selama 

                                                           
18 Ibid., hlm. 94. 
19 Erich Fromm, Cinta, Seksualitas, Matriarki, Gender, Op. Cit., hlm. 64-68. 
20 Suzuki adalah seorang mantan guru besar di Universitas Yale dan sebagai seorang 

otoritas terkemuka Zen Buddhisme di dunia Barat. Ketika itu, Suzuki mengantar Fromm masuk ke 
dalam ritus dan ajaran Zen Buddhisme. Lihat, Agus Cremers, Op. Cit., hlm. 80. 
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seminggu dan diselingi nyanyian yang berasal dari Kitab Suci Budha. Dalam 

meditasi Zen, orang harus memutuskan hubungan dengan segala yang dimiliki 

agar ia hanya mengada, sebab untuk sampai pada tingkat perkembangan manusia 

yang paling tinggi, ia tidak boleh mendambakan milik. Satori adalah suatu surga 

baru. Zen tidak perlu adanya Allah. Satori adalah penghayatan hidup itu sendiri, 

persatuan dengan dirinya sendiri tanpa ilusi dan ambisi apa pun. Berkat Satori, 

diri senantiasa diremajakan dan dibarui.21 

Menurut Erich Fromm, Zen dan psikoanalisis dapat saling menyuburi 

karena keduanya bertujuan untuk “pencerahan”. Zen Budhisme ingin mencapai 

suasana Satori atau “ilham pencerahan” dalam arti “mengenal wujudnya sendiri”. 

Psikoanalisis humanistis bertujuan membuat manusia menyadari kebenaran 

seutuh mungkin.22 Pencerahan bukan dibayangkan sebagai sesuatu yang dapat 

dicapai dengan kerja keras. Pencerahan hanya dapat dicapai seperti buah matang 

yang jatuh dari pohon. Seluruh usaha dari benih menjadi pohon yang berbuah 

merupakan sebuah proses. Dengan demikian, bukan benih atau realita yang 

menjadi tujuan, melainkan buahnya sendiri. Menurut Erich Fromm, ajaran ini juga 

dapat dipadukan dengan ajaran Karl Marx dan Sigmund Freud guna mempertegas 

situasi human. 

 

 

 

                                                           
21 Ibid. 
22 Ibid., hlm. 81. 
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2.2.3 Tokoh-tokoh Yang Mempengaruhi 

2.2.3.1 Baruch Spinosa (1632 – 1677) 

 Benediktus Baruch Spinosa adalah seorang filsuf zaman pencerahan. Ia 

lahir di Amsterdam pada tanggal 24 November 1632. Ia lahir dalam keluarga 

Yahudi yang melarikan diri dari Spanyol ke Amsterdam. Pelarian ini dikarenakan 

Baruch Spinosa tidak memenuhi harapan keluarganya untuk menjadi seorang 

Rabbi. Ketika berumur 18 tahun, ia meragukan Kitab Suci sebagai Wahyu Allah. 

Ia mengancam posisi imam Yahudi dan mempertanyakan bangsa Yahudi sebagai 

umat pilihan Yahwe. Akibatnya, ia diusir dan dikucilkan keluarganya. Baruch 

Spinosa menutup kehidupannya di dunia pada tahun 1677 ketika berumur 47 

tahun.23 

 Erich Fromm dipengaruhi pikiran Baruch Spinosa berkaitan dengan 

pandangan tentang determinisme. Baruch Spinosa memandang bahwa di dalam 

budi manusia tidak terdapat kemauan yang mutlak atau bebas, melainkan budi 

ditentukan untuk menginginkan sesuatu oleh sebab yang ditentukan oleh sebab 

lain, dan sebab yang terakhir ditentukan oleh kausa yang lain, dan seterusnya.24 Ia 

menerangkan bahwa secara subjektif, manusia mengalami kehendaknya sebagai 

sesuatu yang bebas, walaupun hal itu merupakan suatu bentuk penipuan terhadap 

diri sendiri sebab manusia cenderung sadar akan keinginan yang dimiliki namun 

tidak sadar akan motif-motif keinginan itu sendiri. Oleh karena itu, manusia 

percaya pada kebebasan dari keinginannya. 

                                                           
23 Simon Petrus L. Tjahjadi, Petualangan Intelektual, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), 

hlm. 210-211. 
24 Agus Cremers, Op. Cit., hlm. 172. 
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 Dalam etikanya, Baruch Spinosa berpendapat bahwa tugas dan tujuan etis 

manusia adalah mengurangkan determinasi dan meraih kebebasan yang setinggi-

tingginya.25 Hal itu dilakukan dengan kesadaran diri dan upaya untuk 

mentransformasikan nafsu-nafsu besar yang mengikat dan menjadi perbuatan-

perbuatan yang memungkinkannya untuk bertindak tidak sesuai dengan 

kepribadiannya sebagai manusia. Bagi Baruch Spinosa, kebebasan bukan suatu 

yang diberikan kepada manusia melainkan dalam pemahaman tertentu dapat 

diperoleh lewat pemahaman dan usaha.26 Untuk itu, manusia memiliki alternatif 

lain untuk memilih ketika memiliki ketabahan dan kesabaran. 

2.2.3.2 Karl Marx (1818 – 1883) 

 Karl Marx lahir tanggal 15 Mei 1818 di kota Trier, Jerman, sebagai anak 

seorang pengacara Yahudi yang telah menjadi Kristen Protestan. Ayahnya, 

Heinrich Marx termasuk golongan menengah dan menjadi pengacara ternama di 

Traves. Sedangkan ibunya adalah putri seorang pendeta Belanda, juga berbangsa 

Yahudi. Dalam usia enam tahun ia dibaptis masuk agama Kristen Protestan. Ia 

masuk dalam kelompok filsuf mazhab modern. Karl Marx meninggal pada 

tanggal 14 Maret 1883 di kota London akibat menderita penyakit bronkitis.27 

Konsep-konsep dari buah pemikiran Karl Marx banyak mempengaruhi 

para pemikir lain. Beberapa pengaruh Karl Marx terhadap Erich Fromm di 

antaranya, pertama meliputi masalah agama. Menurut Karl Marx, agama 

menekankan dunia transenden, non-material dan harapan akan hidup sesudah 

                                                           
25 Ibid., hlm. 173. 
26 Simon Petrus L. Tjahjadi, Op. Cit., hlm. 215. 
27 Andi M. Ramli, Peta Pemikiran Karl Marx, (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 34-52. 
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mati. Agama membantu mengalihkan perhatian orang dari penderitaan. Bagi 

Erich Fromm, agama merupakan sebuah pemenuhan kebutuhan manusia yang 

sangat eksistensial, yakni kebutuhan akan sistem orientasi dan objek pengadilan. 

Agama merupakan sebuah sistem gagasan, norma-norma, ritus-ritus yang diyakini 

dan diikuti oleh komunitas pendukungnya. Agama tidak dapat dilepaskan dari 

struktur masyarakat. Ia selalu membentuk keseluruhan yang koheren. Karena 

karakter manusia ditentukan oleh struktur sosial, maka agama pun dipengaruhi 

secara sosial.28 

Pengaruh lainnya adalah kesatuan teori dengan praktek. Menurut Marx, 

teori tidak dapat dipisahkan dari praktek, pengetahuan dari tindakan, tujuan 

spiritual dari sistem sosial. Menurut Erich Fromm, selain dibutuhkan ilmu 

pengetahuan baru dalam memahami realitas sosial, yakni melalui penggabungan 

model pendekatan Karl Marx, Sigmund Freud, serta Zen Budhisme, ilmu 

pengetahuan itu pun harus memberi kemungkinan untuk melakukan perubahan 

yang nyata. Baginya, tidak cukup sekedar mengetahui faktor-faktor yang menjadi 

penyebab timbulnya penderitaan pada manusia tanpa adanya keberanian untuk 

mengambil resiko bertindak mengatasi penderitaan itu. Dengan kata lain, 

pemahaman yang terpisah dari praktek, akan tetap tidak efektif. 

Pengaruh berikutnya adalah metode dialektika sebagai suatu bentuk 

penalaran berdasarkan dialog argumen dan kontra argumen. Metode dialektika ini, 

kemudian dipakai oleh Karl Marx untuk menganalisis realitas ekonomi. Bagi 

Erich Fromm, metode dialektika digunakan untuk memahami dinamika manusia 

                                                           
28 Frans Magnis Suseno, Marx Tentang Agama, (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. xix. 
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dalam masyarakat. Mengingat manusia dan masyarakat selalu bergerak secara 

konstan, maka memahaminya sebagai entitas yang statis, merupakan sebuah 

kekeliruan besar. Untuk itu, diperlukan orientasi dialektika untuk memahaminya. 

Dan Erich Fromm menyebut dialektika sebagai hukum realitas dalam menuju jiwa 

yang bisa menerima. 

2.2.3.3 Sigmund Freud (1856 – 1939) 

 Sigmund Freud lahir dalam keluarga Yahudi pada tahun 1856 di Freiberg, 

Cekoslowakia. Ia adalah seorang pemikir besar abad ke-20 yang terkenal dengan 

psikoanalisisnya. Ayahnya adalah seorang pedagang kain wol yang menikah dua 

kali. Hasil pernikahan kedua itulah yang menghadirkan Sigmund Freud. 

Sementara ibunya adalah seorang yang aktif yang memiliki perbedaan umur 20 

tahun lebih muda dari ayahnya.  Sigmund Freud mulai bersekolah lebih awal dari 

teman-teman seumurannya. Walaupun bersekolah sebelum waktunya, namun ia 

tergolong sebagai anak yang serius. Ketika memasuki Universitas Vienna, ia 

memutuskan untuk berkarier di bidang medis dan kemudian lulus pada tahun 

1883. Ia mengalami penderitaan kanker mulut yang telah dioperasi lebih dari 30 

kali. Akhirnya, ia menutup usianya pada tahun 1939 di London.29 

 Begitu banyak teori yang dikemukakan Sigmund Freud. Semuanya turut 

mempengaruhi pikiran para pemikir yang lain termasuk di antaranya Erich 

Fromm. Secara khusus ia terpengaruh dengan pemikiran Sigmund Freud tentang 

manusia. Manusia dilihat meliputi tiga tingkatan konsep kesadaran yakni: alam 

                                                           
29 Paulus Budiarjo (ed.), Mengenal Teori Kepribadian Muktakhir, (Yogyakarta: 

Kanisius, 1997), hlm. 17-19. 
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sadar, alam pra-sadar dan alam bawah sadar sebagai tingkatan yang paling besar.30 

Sigmund Freud dan Erich Fromm yakin sesungguhnya dalam kenyataan 

kehidupan sehari-hari sering ditemukan banyak gagasan yang tidak cocok dengan 

kenyataan konkret dan sebaliknya banyak hal riil yang tidak dapat disadari. Hal 

inilah yang mempertegas pandangan Erich Fromm tentang humanisme. Menurut 

Sigmund Freud, fenomena tidak sadar merupakan penentu bagi tingkah laku 

individual. Sedangkan Erich Fromm melihat bahwa dalam perilaku masyarakat 

pun fenomena tak sadar ini memainkan peranan sangat menentukan. 

 Selain ketidaksadaran, pengaruh berikutnya adalah tentang energi karakter. 

Perilaku manusia digerakkan juga oleh energi karakter yakni dorongan seksual. 

Karena itu, konsep ini kemudian diberi bobot sosial dan dilakukan pembaharuan 

oleh Erich Fromm. Menurutnya, selain terjadi pada perilaku individual, dorongan 

psikis juga terjadi pada dataran sosial. Pemahaman akan karakter sosial, dapat 

menjelaskan tentang mengapa sebuah masyarakat dapat berhasil mencapai 

kesetiaan warganya, meskipun dalam organisasinya terdapat berbagai 

ketimpangan. Untuk itu, Erich Fromm kemudian menunjukkan bagaimana 

karakter manusia modern non-produktif yang membuat mereka teralienasi. 

 

 

 

 
                                                           

30 George C. Boeree, Melacak Kepribadian Anda Bersama Psikolog Dunia, (Jakarta: 
Prismasophie, 2008), hlm. 32-33. 
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2.3 Konsep Cinta Menurut Erich Fromm 

 Cinta bukanlah menjadi hal baru untuk dibicarakan. Cinta membuat 

manusia dapat menikmati kehidupan dan dengan cinta manusia akan tetap dan 

semakin eksis. Dalam kenyataan, manusia cenderung lupa akan arti cinta. Secara 

sadar atau pun tidak, cinta selalu ada di antara manusia. 

 Apabila dipandang secara logis, hal pertama yang dipertanyakan adalah 

soal hakekat cinta itu sendiri. Dalam pandangan umum, dikatakan bahwa cinta itu 

selalu bersifat emosional sehingga sulit untuk dijelaskan menggunakan logika 

manusia. Ada pula yang merumuskan cinta sebagai pengalaman spiritual sehingga 

membuat manusia tersentuh dengan Allah. Seperti filsuf Plato mengartikan cinta 

sebagai sesuatu yang luhur dan mulia bukan sekedar napsu hewani yang didorong 

oleh hasrat birahi tetapi dilihat dalam pandangan teologis yang melampaui daya 

tarik seksual.31 

 Tentang persoalan makna cinta ini, Erich Fromm juga mencoba untuk 

mengatasi dengan pemikirannya bahwa, mencintai adalah keterampilan yang 

harus dipelajari dan dipraktekkan secara aktif. Agar cinta itu tumbuh, maka 

manusia harus bersikap aktif, sehingga mampu menunjukkan cintanya. Dalam 

kehidupan sekarang, manusia sering menempatkan cinta sebagai objek yang 

berarti bahwa manusia terfokus agar dicintai. Untuk itu, Erich Fromm 

berpendapat bahwa cinta bukan pasif melainkan aktif. Maka, hal pertama yang 

dilakukan adalah memberi cinta agar manusia mampu menghasilkan kesatuan 

yang dapat memperkuat individualitasnya. 
                                                           

31 Gerasimos Santos, Op. Cit., hlm. 2. 
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Adapun elemen-elemen dalam mencintai yakni perhatian, tanggung jawab, 

menghormati dan pengetahuan. Dan tipe-tipe cinta adalah cinta sesama, cinta ibu, 

cinta erotis, cinta diri dan cinta Allah. 

2.3.1 Pengertian Cinta 

 Erich Fromm mengartikan cinta dengan sebutan philia, eros dan agape. 

Philia mempunyai konotasi cinta yang terdapat dalam persahabatan. Eros dapat 

disetarakan dengan sebutan cinta dalam bahasa Latin yakni amor. Kedua sebutan 

ini sama-sama memiliki arti cinta yang berdasarkan keinginan. Sedangkan agape 

disejajarkan dengan sebutan caritas yang sama-sama merupakan tipe cinta yang 

lebih tinggi dan tidak mementingkan diri sendiri.32 Jadi, cinta itu berdasarkan 

keinginan dan selalu tidak mementingkan diri. 

 Bagi Erich Fromm, cinta bukanlah suatu pengaruh pasif melainkan suatu 

kegiatan aktif. Cinta harus memiliki kebebasan untuk menentukan dirinya dan 

mencintai adalah memberikan kebebasan demi pertumbuhan yang dicintai. Cinta 

adalah standing in (tetap tegak di dalam) bukan falling for (jatuh untuk). Cinta 

adalah suatu kegiatan yang bersifat memberi bukan menerima.33 Untuk itu, cinta 

bukanlah benda melainkan lebih pada kerja, aktifitas dan orientasi. 

Cinta itu juga bukanlah komoditas barang yang dapat dibarter dan 

diperjualbelikan terlebih dipaksakan oleh orang lain. Cinta tidak bisa terwujud 

                                                           
32 Erich Fromm, Memaknai Hakekat Cinta, Op. Cit., hlm. 2. 
33 Agus Cremers, Op. Cit., hlm. 317. 
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dengan paksaan.34 Cinta iu selalu berdasarkan kebebasan yang ditentukan oleh 

keinginan hati. Hati menjadi peranan penting dalam menentukan cinta. 

2.3.2 Cinta Adalah Seni 

Cinta merupakan bagian esensial dari seni hidup yang merupakan 

pandangan terhadap manusia yang lebih utuh. Erich Fromm melihat cinta sebagai 

persoalan kemampuan yang selalu mensyaratkan adanya kedewasaan dan upaya 

pengembangan totalitas kepribadian.35 Cinta dipandang sebagai seni yang harus 

dimengerti dan diperjuangkan. Namun, dalam kenyataan cinta dipandang dalam 

visi keindahan dan kenikmatan oleh orang-orang modern. Pandangan  ini yang 

dianggap keliru oleh Erich Fromm. 

 Ada tiga bentuk kekeliruan pandangan tentang cinta yang dilihat Erich 

Fromm dalam diri orang-orang modern, yakni: kekeliruan pertama, cinta tidak 

dipandang sebagai persoalan mencintai tetapi hanya dilihat sebatas persoalan 

dicintai. Hal ini bertolak belakang dengan sifat cinta yang sesungguhnya yakni 

memberi. Yang diutamakan oleh orang-orang modern adalah sifat menerima 

dibandingkan dengan memberi.36 Untuk itu, bagi banyak orang persoalan 

terpenting adalah bagaimana agar dicintai bukan bagaimana untuk mencintai. 

Karena persoalan pandangan ini, maka orang-orang akan berusaha membuat 

dirinya semenarik mungkin bagi orang lain. Tentu pembuatan dirinya itu 

disesuaikan dengan selera trend zaman yang berkembang dalam kekhidupan 

sosial. 

                                                           
34 Erich Fromm, Memaknai Hakekat Cinta, Op. Cit., hlm. 27. 
35 Agus Cremers, Op. Cit., hlm. 315. 
36 Ibid., hlm., 317. 
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Kekeliruan kedua, cinta dilihat sebagai persoalan objek bukan persoalan 

kemampuan. Banyak orang yang melihat persoalan cinta adalah persoalan yang 

mudah. Yang menjadi kesulitan bagi mereka adalah bagaimana mencari objek 

yang sesuai dengan keinginan mereka. Namun, persoalan objek cinta selalu 

mengalami perubahan dari masa ke masa. Erich Fromm memberi contoh, bagi 

kaum pria zaman sekarang, wanita yang menarik adalah tak ubahnya bingkisan 

yang menjadi keinginan mereka. Sebaliknya, bagi wanita, pria yang menarik 

adalah hadiah yang selalu didambakan.37 Arti menarik di sini adalah adanya 

kesesuaian dengan model karakter yang dicari dalam pasar kepribadian. 

Dan kekeliruan ketiga, pengakuan cinta bukan merupakan pengalaman 

“meng-ada” (being in love) atau berdiri dalam cinta (standing in love).38 

Pengakuan cinta lebih dilihat sebagai pengakuan jatuh cinta (falling in love). 

Pengalaman jatuh cinta adalah pengalaman objektifikasi yang senantiasa 

berimplikasi pada kepemilikan terhadap orang lain. Untuk itu, Erich Fromm 

mengungkapkan cinta berorientasi pada watak dan hubungan pribadi dengan 

dunia secara keseluruhan tanpa dibatasi oleh objek. 

2.3.3 Cinta Sebagai Jawaban Atas Eksistensi Manusia 

 Manusia dilahirkan atas dasar cinta. Dengan cinta pula manusia dapat 

mempertahankan eksistensinya sebagai pribadi manusia. Manusia yang terpisah 

adalah sumber kegelisahan. Terpisah berarti terputus, tidak ada kemampuan untuk 

menggunakan potensi manusia. Maka, terpisah berarti tidak berdaya, tidak mampu 

                                                           
37 Erich Fromm, Memaknai Hakekat Cinta, Op. Cit., hlm. 48. 
38 Ibid., hlm. 49. 
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memahami dunia, benda dan sesama.39 Akibat dari keterpisahan ini menimbulkan 

rasa malu dan bersalah. 

 Maka itu, kesatuan menjadi garansi dalam keterpisahan. Kesatuan yang 

dicapai dalam pekerjaan produktif tidak bersifat antar pribadi. Kesatuan yang 

dicapai dengan sikap konformitas dan oleh penyesuaian diri uniform hanya 

merupakan kesatuan semu yang merupakan jawaban parsial terhadap masalah 

eksistensi. Untuk itu, cinta adalah jawaban yang tepat dalam mencapai persatuan 

antar pribadi melalui perpaduan dengan orang lain.40 

 Namun, dalam masalah eksistensi manusia, ada dua bentuk cinta yang 

dihadapi, yakni: pertama, cinta yang kurang matang yang disebut kesatuan 

simbiotis. Kesatuan simbiotis dapat diartikan kesatuan dua pribadi menjadi satu 

(ibu hamil) yang kemudian terpisah tetapi tetap memiliki ikatan.41 Di dalam 

kesatuan simbiotis terdapat dua bentuk yaitu pasif dan aktif yang dalam bahasa 

klinis dan psikologisnya disebut masokhisme dan sadisme. Pribadi yang 

masokhistis akan keluar dari perasaan terisolasi dan rasa keterpisahan dengan 

membawa dirinya menjadi bagian dari orang lain yang mengatur, membimbing 

dan melindunginya. Sementara pribadi yang sadistis berusaha melepaskan diri 

dari kesendirian dan rasa terisolasi dengan menjadikan orang lain sebagai bagian 

dari dirinya.42 

                                                           
39 Agus Cremers, Op. Cit., hlm. 313. 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
42 Ibid., hlm. 314-315. 
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 Kedua, cinta yang matang. Cinta ini tetap mempertahankan integritas dan 

individualitas seseorang. Dalam mewujudkannya, dibutuhkan cinta yang aktif.  

Karakter aktif dari cinta dapat digambarkan dengan pernyataan bahwa cinta 

pertama-tama adalah memberi, bukan menerima.43 Memberi bukan pada 

pemahaman bahwa akan mengalami kerugian. Tidak juga dilakukan atas dasar 

akan mendapatkan keuntungan. Tetapi, memberi harus berkarakter produktif. 

Tindakan memberi dimaknai sebagai bentuk ekspresi yang tertinggi dari potensi 

yang ada dalam diri.44 Memberi adalah potensi dan vitalitas manusia yang 

menghasilkan kegembiraan luar biasa dari pada menerima. Bagi Erich Fromm, 

memberi bukan sekedar memberi materi. Memberi  harus sampai pada tingkat 

memberi diri, kehadiranku atau lebih jauh dari itu adalah eksistensiku, semangat 

hidup dan perasaan bersama. Memberi adalah bentuk cinta yang matang. Untuk 

itu, memberi adalah bentuk dan perwujudan dari cinta yang matang. 

2.3.4 Tipe-tipe Cinta 

2.3.4.1 Cinta Persaudaraan 

 Cinta sesama merupakan tipe cinta paling mendasar dan fundamental di 

antara semua jenis cinta. Cinta sesama ditujukan kepada semua manusia tanpa 

memandang perbedaan antara satu dengan yang lain.45 Dalam hal ini, tidak adanya 

eksklusivitas karena bermula dari pandangan bahwa semua orang adalah satu, 

walaupun dalam kebersatuan itu ada perbedaan yang khas seperti bakat, 

kecerdasan, pengetahuan dan lainnya. Namun, hal itu tidak menjadi ukuran dalam 

                                                           
43 Erich Fromm, Memaknai Hakekat Cinta, Op. Cit., hlm. 26. 
44 Agus Cremers, Op. Cit., hlm. 316. 
45 Ibid., hlm. 329. 
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mencintai sebab apabila menerapkan perbedaan dalam kebersatuan maka akan 

menciptakan suatu pemisahan. 

Menurut Erich Fromm, cinta sesama merupakan cinta antar kesetaraan, 

walaupun disadari bahwa setiap manusia tidak selalu setara yang selalu 

membutuhkan bantuan orang lain.46 Namun, kebutuhan akan bantuan itu tidak 

menjadikan perbedaan antara pihak yang kuat dan yang lemah. Lemah merupakan 

kondisi yang sementara, sedangkan kuat menjadi kondisi yang permanen. 

Mencintai sesama sama seperti yang diungkapkan dalam Kitab Suci yakni objek 

pokoknya adalah orang miskin, orang asing dan bahkan musuh sekalipun. Erich 

Fromm kembali menekankan bahwa ketika seseorang mencintai sesamanya yang 

tidak berdaya, maka sesungguhnya ia telah mengembangkan cinta kepada sesama; 

dan dalam cintanya kepada diri sediri, ia juga mencintai orang yang membutuhkan 

bantuannya. 

2.3.4.2 Cinta Ibu 

 Cinta ibu adalah cinta yang tanpa syarat. Keterarahan cinta ibu adalah 

cinta kepada anak. Ibu mencintai anaknya tanpa menuntut imbalan sebab ibu 

mencintai anaknya karena ia membutuhkan anaknya. Dengan pemahaman lain 

bahwa saya dicintai karena saya cantik/ganteng dan mengagumkan. Dalam 

rumusan umumnya dapat dikatakan bahwa “saya dicintai karena saya atau karena 

siapa saya”. Pemahaman ini tentunya mengungkapkan bahwa cinta ibu merupakan 

cinta yang pasif. Untuk itu, cinta ibu adalah suatu kedamaian dan kebahagiaan 

yang tidak perlu dicari. Ia datang dengan sendirinya. 
                                                           

46 Erich Fromm, Memaknai Hakekat Cinta, Op. Cit., hlm. 59. 
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 Ada dua aspek yang diungkapkan Erich Fromm berkaitan dengan 

kehidupan dan pertumbuhan anak yakni pertama, kepedulian dan tanggung jawab. 

Kedua hal ini bersifat mutlak dalam kehidupan seorang anak. Kedua, yakni 

menanamkan cinta pada diri anak dengan memberi perasaan baik terhadap anak, 

baik laki-laki maupun perempuan.47 Kedua aspek ini memiliki pengaruh pada 

kepribadian anak secara keseluruhan, baik bagi anak-anak maupun orang dewasa. 

Keduanya menunjukkan bahwa cinta ibu berbeda dengan cinta sesama dan cinta 

erotis. Cinta sesama dan cinta erotis merupakan cinta akan kesetaraan. Itulah 

sebabnya karakter “altruistis”48 membuat cinta ibu dianggap sebagai cinta yang 

tinggi dan suci di antara semua ikatan emosional. Namun, cinta ibu yang nyata 

tidak terletak pada bayi melainkan terhadap anak yang sedang tumbuh sebab 

hakekat cinta ibu adalah dua pribadi yang bersatu mencoba untuk berpisah. 

2.3.4.3 Cinta Erotis 

 Cinta erotis merupakan cinta yang mendambakan peleburan dan penyatuan 

dengan pribadi yang lain. Cinta ini memiliki sifat yang eksklusif dan tidak 

universal. Cinta erotis lebih dikatakan pengalaman eksplosif “jatuh cinta”.49 

Pengalaman ini terjadi akibat runtuhnya segala rintangan di antara dua orang 

asing dalam waktu seketika. Karena itu, dapat dikatakan bahwa pengalaman 

keintiman ini merupakan pengalaman jangka pendek. Ketika seseorang menjadi 

pribadi yang dikenal dengan intim, maka tidak ada lagi halangan yang perlu 

diatasi. Bagi mereka, keintiman itu dapat dibangun melalui kontrak seksual. 

                                                           
47 Ibid., hlm. 61. 
48 Altruistis adalah cinta yang tidak mementingkan diri sendiri. Ibid., hlm. 62. 
49 Ibid., hlm. 66. 
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Namun sesungguhnya apabila demikian maka tidak menutup kemungkinan dalam 

perjalanan waktu pribadi yang satu berkeinginan untuk menaklukkan yang baru. 

Jika cinta kepada pasangan sudah kering, banyak hal yang berkaitan dengan 

pasangan dirasakan sebagai paksaan.50 Tujuan hasrat seksual adalah peleburan. 

Peleburan di sini tidak hanya sebatas suatu nafsu jasmani dan pembebasan 

ketegangan semata, melainkan hasrat seksual dapat pula dirangsang oleh 

kegelisahan akan kesendirian. 

Dalam cinta kasih erotis terdapat ekslusivitas yang tidak terdapat dalam 

cinta persaudaraan dan cinta keibuan. Cinta erotis sebenarnya merupakan egoisme 

dua orang di mana mereka adalah dua orang yang saling menemukan kesamaan. 

Cinta erotis mengeksklusifkan cinta terhadap orang lain hanyalah dalam segi-segi 

fungsi erotis dan keikutsertaan dengan semua aspek kehidupan orang lain, tapi 

bukan dalam arti cinta kasih yang mendalam. Untuk itu, cinta erotis adalah cinta 

yang tidak lahir dari seseorang yang benar-benar cinta, yang mempunyai satu 

pendirian, bahwa ia sungguh-sungguh mencintai dengan jiwanya yang sedalam-

dalamnya. Cinta ini hanya karena daya tarik fisik belaka. 

2.3.4.4 Cinta Diri 

 Mencintai diri terkadang bagi orang tertentu dianggap sebagai sikap yang 

bersifat negatif. Anggapan itu bertolak dari pandangan bahwa ketika mencintai 

diri, maka telah menutup diri terhadap sesama. Dengan kata lain, mencintai diri 

sama dengan mementingkan diri sendiri.51 Pandangan seperti inilah yang menjadi 

                                                           
50 Paul Suparno, SJ, Saat Jubah Bikin Gerah 1, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hlm.17. 
51 Agus Cremers, Op. Cit., hlm. 327. 
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dasar pemikiran tokoh-tokoh barat seperti Calvin yang menyebutkan cinta diri 

sebagai “hama” dan Sigmund Freud yang memandang cinta diri sebagai “penyakit 

jiwa”. 

 Mencintai diri bagi Erich Fromm saling berhubungan dengan dengan 

mencintai sesama. Apabila mencintai sesama dikatakan sebagai suatu kebajikan, 

maka mencintai diri pun merupakan suatu kebajikan. Ia mengikuti ungkapan yang 

tertulis dalam Kitab Suci yakni, “Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri” (Mat 

22:39). Baginya, cinta diri sendiri tidak dapat dipisahkan dari cinta kepada 

sesama.52 

2.3.4.5 Cinta Kepada Allah 

 Tuhan adalah Realitas Tertinggi yang didambakan manusia dalam setiap 

agama. Pendambaan itu terwujud di dalam mencintai Allah. Cinta kepada Allah 

merupakan suatu anugerah. Melaksanakan anugerah ini berarti menganggap dan 

sadar akan diri yang kecil dan tidak berdaya. Kesadaran itu bertolak dari 

hakikatnya bahwa manusia ada karena di-ada-kan oleh Sang Ada.53 Oleh karena 

itu, manusia merasa diri lemah di hadapan-Nya. 

 Seperti cinta diri dan cinta sesama yang saling berhubungan, demikian pun 

dengan cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah tidak dapat dipisahkan dari cinta 

terhadap orang tua (matrilinear dan patrilinear). Cinta kepada Allah berawal dari 

keterikatan yang lemah dan tidak berdaya kepada-Nya; di mana setiap pribadi 

memasukkan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan dalam diri, sehingga menjadi 

                                                           
52 Ibid. 
53 Erich Fromm, Memaknai Hakekat Cinta, Op. Cit., hlm. 80. 
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satu dengan-Nya hingga tiba pada titik Allah mentransfer kualitas Ilahi kepada 

dirinya. Ini merupakan tipe-tipe cinta yang berorientasi pada watak dan hubungan 

pribadi dengan dunia secara keseluruhan, tanpa dibatasi oleh objek cinta. 

 


