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PRAKATA	PENTERJAMAH	

Salah	 satu	 alasan	 saya	menterjemahkan	 buku	 ini	 adalah	 karena	 buku	 ini	 tidak	
hanya	 buku	 tentang	 logika	 dasar,	 tetapi	 juga	 memberikan	 dasar	 filosofis	 dan	
teologis	 tentang	pentingnya	belajar	 logika.	Dasar	 filosofis	dan	 teologis	 ini	 yang	
tampaknya	kurang	ditonjolkan	pada	buku-buku	logika	lain,	sehingga	orang	tidak	
terdorong	 untuk	 belajar	 logika	 dan	 menganggap	 logika	 hanya	 sebagai	 sebuah	
pilihan,	 bukan	 keharusan.	 Tema-tema	 filosofis	 dan	 teologis	 terjalin	 dalam	
keseluruhan	 buku	 ini.	 Gordon	 H.	 Clark	memang	 dikenal	 sebagai	 seorang	 filsuf	
(kristen)	yang	menggunakan	logika	secara	maksimal	dalam	tulisan-tulisannya.	

Dalam	buku	 ini	Clark	menunjukkan	bahwa	 logika	berlaku	untuk	 semua	bidang	
dalam	 kehidupan,	 termasuk	 bidang-bidang	 yang	 menurut	 pandangan	 populer	
tidak	 membutuhkan	 logika,	 seperti	 teologi.	 Clark	 bahkan	 berargumen	 bahwa	
logika	 adalah	 cara	 Allah	 berpikir	 dan	 harus	 manusia	 ikuti,	 karena	 manusia	
diciptakan	menurut	gambar	dan	rupa	Allah.		

Mempelajari	 buku	 ini	 tidak	mudah,	 setidaknya	 tidak	 semudah	membaca	 buku	
ceritera	 atau	 buku	 novel	 atau	 bahkan	 buku	 Detektif	 Sesat	 Pikir	 yang	 telah	
penerjemah	alih	bahasakan	sebelumnya.	Pembaca	dituntut	untuk	berpikir	runut	
selama	 membaca	 buku	 ini.	 Penulis	 biasanya	 meninggalkan	 ‘lubang-lubang’	
tertentu	 dalam	 argumentasi	 karena	 hal	 tersebut	 sudah	 dibahas	 dalam	 bagian	
lain.	 Membaca	 buku	 ini	 harus	 runut	 dan	 tidak	 bisa	 loncat	 sana	 loncat	 sini	 –	
kecuali	 anda	 sudah	 pernah	 belajar	 logika	 sebelumnya.	 Pembaca	 harus	 paham	
dulu	 bagian-bagian	 awal	 buku	 ini	 sebelum	melanjutkan	 ke	 bagian	 lain.	Namun	
buku	ini	akan	membuka	cakrawala	berpikir	anda	kalau	sampai	anda	menguasai	
materi-materinya.	

Kelebihan	lain	buku	ini	adalah	di	dalamnya	terjalin	upaya	mendorong	pembaca	
untuk	 lebih	 banyak	 	 mempelajari	 bidang	 lain	 (filsafat,	 sejarah,	 teologi,	 kimia,	
matematika)	 yang	 mungkin	 saat	 ini	 tidak	 sempat	 pembaca	 pikirkan.	 Clark	
melakukan	 ini	 dengan	mengemukakan	 contoh-contoh	menggelitik	 dari	 bidang-
bidang	 tersebut	 sebatas	 kepentingan	 argumen,	 sehingga	 pembaca	 secara	 tidak	
langsung	didorong	untuk	mempelajari	bidang-bidang	ilmu	tersebut.	

Kiranya	buku	ini	bermanfaat	dan	membawa	kemuliaan	bagi	Nama	Tuhan.	

	

Kupang,	17	Juni	2015	

	

Penterjemah	



CATATAN	UNTUK	PEMBACA	

alau	anda	berencana	membaca	buku	ini	atau	 ikut	serta	dalam	pelatihan	
logika,	maka	anda	perlu	alasan	kuat	untuk	melakukannya.	Mengapa	perlu	
belajar	logika?	Apa	yang	logika	bisa	berikan	namun	tidak	bisa	diberikan	

kimia	atau	sejarah	misalnya?	Dapatkah	logika	mengajarkan	kita	tentang	sesuatu,	
ataukah	 sebenarnya	 hidup	 itu	 lebih	 dalam	 dari	 pada	 logika?	 Kalau	 anda	
bermaksud	 belajar	 logika	 hanya	 karena	 pendidikan	 atau	 sekolah	 anda	
mengharuskannya,	 maka	 pertanyaan	 yang	 harus	 dijawab	 adalah:	 Mengapa	
kurikulum	 pendidikan	 anda	 memasukkan	 logika?	 Mengapa	 ada	 orang	 yang	
berpikir	bahwa	logika	cukup	penting	untuk	dijadikan	pelajaran	wajib?	

Pertanyaan-pertanyaan	 ini	 perlu	 dijawab.	 Namun	 jawabannya	 mungkin	 tidak	
seperti	 yang	 anda	 harapkan.	 Karena	 banyak	 orang	 menghina	 logika,	 maka	
penting	untuk	memahami	hubungan	antara	logika	dan	hal	lain	seperti	moralitas	
misalnya.	Banyak	orang	yang	yang	berpandangan	bahwa	kita	tidak	perlu	belajar	
logika.	“Hidup	lebih	dalam	dari	logika”	kata	mereka.	“Hidup	itu	hijau,	sedangkan	
logika	 itu	 abu-abu	dan	 tidak	menggairahkan.”	 Para	pujangga	mengatakan	 “kita	
harus	 membunuh	 untuk	 membedah.”	 Banyak	 orang	 percaya	 bahwa	
menggunakan	 waktu	 untuk	 berdoa,	 berdemonstrasi/protes,	 atau	 berkhotbah	
lebih	 baik	 daripada	 menggunakan	 waktu	 untuk	 belajar	 logika.	 Kalau	 mereka	
memiliki	 kecenderungan	 naturalistik,	 mereka	 mungkin	 mengusulkan	 untuk	
bermeditasi	 dengan	 berkonsentrasi	 pada	 pusar,	 atau	 pada	matahari	 terbenam,	
atau	melakukan	percobaan	di	 laboratorium.	Jadi	mengapa	harus	belajar	 logika?	
Mungkin	kalau	kita	memahami	apa	 itu	 logika,	kita	dapat	menjawab	pertanyaan	
ini	dengan	lebih	baik.	

APA	ITU	LOGIKA?	
Di	 sekolah	dasar	anda	belajar	membaca,	menulis,	dan	berhitung.	Ketiga	bidang	
itu	 pantas	 dianggap	 sebagai	 dasar	 bagi	 pendidikan	 selanjutnya.	 Orang	 tidak	
dapat	 belajar	 sejarah,	 botani,	 atau	 komputer	 kalau	 tidak	 mampu	 membaca.	
Membaca,	 menulis,	 dan	 berhitung	 adalah	 dasar	 dan	 alat	 yang	 memampukan	
orang	 belajar	 lebih	 lanjut	 dan	 untuk	 mengemudi,	 belanja,	 atau	 mendapatkan	
pekerjaan.	

Tetapi	 adakah	 sesuatu	 yang	 lebih	 mendasar	 dari	 ketiga	 hal	 itu,	 yaitu	 sesuatu	
yang	 begitu	 jelas	 tetapi	 orang	 tidak	 menyadari	 apa	 lagi	 mempelajarinya?	 Apa	
yang	menjadi	kesamaan	antara	membaca,	menulis,	dan	berhitung?	 Jawabannya	
adalah	 pikiran.	 Orang	 harus	 berpikir	 agar	 bisa	 membaca	 dan	 menulis	 serta	
berhitung.	Berpikir,	sama	seperti	kegiatan	lainnya,	harus	tunduk	pada	peraturan	
tertentu	 kalau	 kita	 ingin	 melakukannya	 dengan	 benar.	 Kadang-kadang	 kita	
melakukan	kesalahan	dalam	berpikir.	Kita	melakukan	lompatan	kesimpulan;	kita	

K	
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berpegang	pada	asumsi	yang	tidak	ada	dasar;	kita	melakukan	generalisasi.	Ada	
bidang	yang	menyusun	daftar	kesalahan-kesalahan	 ini	dan	mengungkapkannya	
sehingga	 kita	 dapat	 mengetahuinya	 serta	 menjelaskan	 aturan-aturan	 untuk	
menghindarinya.	Bidang	ini	disebut	logika.	

TEMPAT	BAGI	LOGIKA	
Logika	 bukanlah	 psikologi.	 Logika	 tidak	 memberi	 deskripsi	 tentang	 apa	 yang	
orang	 pikirkan	 atau	 bagaimana	 mereka	 biasanya	 sampai	 pada	 kesimpulan	
tertentu.	 Namun	 logika	 memberi	 gambaran	 tentang	 bagaimana	 orang	
seharusnya	berpikir,	 jika	mereka	ingin	berpikir	secara	tepat.	Logika	lebih	mirip	
dengan	 ilmu	 hitung	 daripada	 sejarah,	 karena	 logika	 menjelaskan	 peraturan-
peraturan	 yang	 harus	 orang	 ikuti	 untuk	 sampai	 pada	 kesimpulan	 yang	 tepat,	
sama	 seperti	 ilmu	 hitung	menjelaskan	 aturan-aturan	 yang	 harus	 diikuti	 untuk	
sampai	pada	jawaban	yang	benar.	

Logika	 terkait	dengan	 semua	pemikiran.	 Logika	 sangat	mendasar	untuk	 semua	
disiplin,	 mulai	 dari	 pertanian	 sampai	 astronotika.	 Logika	 tidak	 bermacam-
macam,	misalnya	satu	 logika	untuk	filsafat,	satu	 logika	untuk	agama,	dll.	Hanya	
ada	 satu	 aturan	 logika	 yang	 berlaku	 dalam	 dunia	 politik	 atau	 kimia	misalnya.	
Beberapa	 orang	 mencoba	 menyangkal	 bahwa	 logika	 diterapkan	 dalam	 semua	
bidang,	 karena	 mereka	 ingin	 menjadikan	 beberapa	 bidang	 sebagai	 tempat	
perlindungan	 bagi	 argumen	 yang	 tidak	 logis.	 Bidang-bidang	 tersebut	misalnya	
teologi	 dan	 ekonomi.	 Hasil	 penyangkalan	 terhadap	 logika	 tunggal	 disebut	
polylogisme	(artinya	banyak	logika),	yang	sebenarnya	merupakan	penyangkalan	
terhadap	logika.	

Namun	 untuk	 menyatakan	 bahwa	 ada	 banyak	 jenis	 logika,	 orang	 harus	
menggunakan	 aturan	 logika	 [yaitu	 logika	 yang	 satu	 itu].	 Biarlah	 mereka	 yang	
mengatakan	 bahwa	 ada	 jenis	 logika	 yang	 lain	 mengemukakan	 pandangannya	
menggunakan	 logika	 tersebut.	Mengatakan	bahwa	ada	banyak	 logika	sama	saja	
dengan	 mengatakan	 bahwa	 ada	 lebih	 dari	 satu	 ilmu	 hitung	 –	 yang	 satu	
menyatakan	bahwa	2	tambah	2	sama	dengan	4	dan	yang	lain	mengatakan	bahwa	
2	tambah	2	sama	dengan	5	(Jangan	dipusingkan	dengan	berbagai	bilangan	dasar	
dalam	 ilmu	 hitung.	 Saya	 berbicara	 tentang	 gagasan,	 bukan	 kata).	 Orang	 yang	
meremehkan	 atau	 mengecilkan	 arti	 logika	 harus	 menggunakan	 [atau	 tunduk]	
pada	 logika,	 bahkan	 kalaupun	 dia	 sedang	 merendahkan	 dan	 mengecilkan	 arti	
logika.	 Mungkin	 penegasan	 ini	 dapat	 dipahami	 dengan	 lebih	 baik	 kalau	 kita	
membahas	tentang	salah	satu	hukum	logika.	

HUKUM-HUKUM	LOGIKA	
Hukum	logika	pertama	disebut	Hukum	Kontradiksi.	Namun	demikian,	akhir-akhir	
ini	 orang	 mulai	 menyebutnya	 Hukum	 Non	 Kontradiksi.	 Kedua	 istilah	 tersebut	
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sebenarnya	merujuk	kepada	hal	yang	sama.	Aristotle	mengungkapkan	hukum	ini	
dengan	kata-kata:	“Satu	atribut/sifat	tidak	dapat	melekat	dan	tidak	melekat	pada	
satu	 subyek	 dengan	hubungan/definisi	 yang	 sama.”	 Secara	 simbolis	 hukum	 ini	
dinyatakan	 sebagai:	 “Bukan	 A	 dan	 Non-A.”	 Satu	 daun	 maple	 bisa	 hijau	 dan	
kuning,	 tetapi	 tidak	 bisa	 hijau	 dan	 kuning	 pada	 saat	 yang	 sama	 dan	 dengan	
hubungan	 yang	 sama.	Daun	 itu	 bisa	 hijau	 pada	musim	panas	 dan	 kuning	 pada	
musim	gugur.	Kalau	daun	itu	hijau	dan	kuning	pada	saat	yang	sama,	maka	daun	
itu	tidak	bisa	hijau	dan	kuning	dalam	hubungan	yang	sama.	Satu	bagian,	(sekecil	
apapun)	bisa	hijau	dan	bagian	lain	kuning.	Warna	hijau	dan	bukan	bukan	warna	
hijau	tidak	dapat	menjadi	sifat	satu	daun	maple	pada	saat	yang	sama	dan	dengan	
pengertian	yang	sama.	

Contoh	 lain:	 satu	 garis	 bisa	 melengkung	 dan	 lurus	 sekaligus,	 tetapi	 dengan	
hubungan	berbeda.	Satu	bagian	bisa	melengkung	dan	yang	lainnya	lurus,	tetapi	
satu	bagian	tertentu	tidak	bisa	sekaligus	melengkung	dan	lurus.	

Hukum	kontradiksi	memiliki	makna	yang	lebih	jauh	lagi	dari	pada	itu.	Hukum	ini	
berarti	bahwa	setiap	kata	dalam	kalimat	“Garis	 itu	adalah	garis	 lurus”	memiliki	
arti	spesifik.	Kata	 ‘itu’	tidak	berarti	semua,	atau	bukan.	Kata	 ‘garis’	tidak	berarti	
anjing,	 bakung,	 atau	 donat.	 Kata	 ‘adalah’	 tidak	 berarti	 bukan.	 Kata	 lurus	 tidak	
memiliki	arti	putih,	atau	arti	lain.	Setiap	kata	memiliki	arti	khusus.	Agar	memiliki	
arti	 khusus,	 satu	 kata	 bukan	 hanya	 harus	memiliki	makna	 tertentu	 tetapi	 juga	
harus	tidak	memiliki	arti	lain.	Kata	garis	berarti	garis,	tetapi	tidak	berarti	bukan	
garis	–	seperti	anjing,	matahari	terbit,	atau	Yerusalem,	misalnya.		

Jika	 kata	 garis	 berarti	 apa	 saja	 [pada	 saat	 digunakan],	 maka	 kata	 itu	 tidak	
bermakna	apa-apa.	Tidak	ada	 seorangpun	yang	mempunyai	 gambaran	apa-apa	
ketika	 mendengar	 kata	 garis	 disebut	 atau	 membaca	 kata	 garis	 yang	 tertulis.	
Hukum	kontradiksi	berarti	bahwa	agar	kata	memiliki	makna,	maka	kata	itu	tidak	
boleh	memiliki	arti	yang	lain	(saat	digunakan).	

LOGIKA	DAN	MORALITAS	
Apa	 hubungan	 antara	 hukum	 logika	 ini	 dengan	moralitas?	 Singkat	 saja:	 	 Pada	
saat	 Alkitab	 mengatakan:	 “Jangan	 mengingini,”	 maka	 kata	 [yang	 digunakan]	
memiliki	 arti	 yang	 spesifik.	 Menyerang	 logika	 sama	 saja	 dengan	 menyerang	
moralitas.	Jika	logika	dihina,	maka	pembedaan	antara	benar	dan	salah,	baik	dan	
jahat,	 adil	 dan	 tidak	 adil,	 kasar	 dan	 lemah	 lembut,	 akan	 hilang.	 Tanpa	 logika,	
maka	Firman	Tuhan	yang	berbunyi,	“Jangan	membunuh,”	bisa	berarti:	“Bunuhlah	
orang	 setiap	 hari!”	 atau	 “Stalin	 adalah	 Prince	 of	Wales,”	 atau	makna	 yang	 lain	
yang	tak	terbatas	jumlahnya.		Ini	berarti	bahwa	tanpa	logika,	kata	apapun	tidak	
bermakna.	 Penolakan	 akan	 logika	 sama	 dengan	 akhir	 dari	 moralitas,	 karena	
moralitas	 dan	 etika	 tergantung	 pada	 pengertian.	 Orang	 harus	 memahami	
Kesepuluh	Hukum	untuk	dapat	menaatinya.	Jika	logika	tidak	relevan	atau	bukan	
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sesuatu	 yang	 yang	 ada	 hubungannya	 dengan	 kehidupan	 beragama,	 maka	
perilaku	 bermoral	 merupakan	 sebuah	 kemustahilan	 dan	 agama	 “praktis”	 dari	
mereka	yang	merendahkan	logika	tidak	dapat	dipraktekkan	sama	sekali.	

Ada	akibat	 yang	 lebih	buruk	 lagi,	 (seandainya	ada	kategori	 lebih	buruk),	 kalau	
[kita]	 menolak	 logika.	 Jika	 logika	 tidak	 mencakup	 seluruh	 bidang	 kehidupan,	
maka	 orang	 tidak	 dapat	 membedakan	 antara	 benar	 dan	 salah.	 Jika	 seorang	
menolak	 logika,	 maka	 ketika	 Alkitab	 mengatakan	 bahwa	 Yesus	 menderita	 di	
bawah	pemerintahan	Pontius	Pilatus,	disalibkan,	mati	dan	bangkit	kembali	pada	
hari	 ketiga;	 itu	 bisa	 berarti	 Yesus	 tidak	 menderita	 di	 bawah	 pemerintahan	
Pontius	Pilatus,	tidak	disalibkan,	tidak	mati	dan	tidak	bangkit	kembali	pada	hari	
ketiga.	Pernyataan	itu	juga	bisa	berarti	bahwa	Attila	the	Hun	suka	coklat	dan	golf.	
Pembedaan	antara	benar	dan	salah,	baik	dan	buruk	akan	lenyap	karena	di	 luar	
hukum	 kontradiksi	 tidak	 akan	 ada	 pembedaan.	 Makna	 akan	 lenyap	 dengan	
sendirinya	[kalau	logika	tidak	digunakan].	

Penolakan	 terhadap	 logika	 menjadi	 sangat	 populer	 dalam	 abad	 ke-20.	
Tampaknya	 penolakan	 ini	 akan	 berlanjut	 sampai	 ke	 abad	 ke-21.	 Terkait	
moralitas,	 seringkali	 kita	 mendengar	 ungkapan	 “Tidak	 ada	 hitam	 atau	 putih,	
yang	 ada	 hanya	 abu-abu.”	 Ini	 berarti	 bahwa	 tidak	 ada	 yang	 baik	 dan	 buruk;	
semua	tindakan	dan	alternatif	dari	tindakan	tersebut	adalah	campuran	baik	dan	
buruk.	 Jika	 seseorang	 meninggalkan	 logika	 (seperti	 yang	 telah	 dilakukan	
beberapa	 orang),	maka	 dia	 tidak	 bisa	membedakan	 antara	 baik	 dan	 jahat	 dan	
segala	 sesuatu	 diperbolehkan.	 Hasil	 dari	 penolakan	 terhadap	 logika	 berupa	
pembunuhan	 massal,	 perang,	 kelaparan	 yang	 ditimbulkan	 pemerintah,	 aborsi,	
pelecehan	 terhadap	 anak,	 perusakan	 terhadap	 keluarga,	 dan	 segala	 macam	
kejahatan	 akan	 menjadi	 kenyataan	 yang	 kita	 hadapi	 dalam	 kehidupan	 sehari-
hari.	 Penolakan	 terhadap	 logika	 telah	 (dan	 tak	 terhindarkan)	 mengakibatkan	
ditinggalkannya	moralitas.	

Terkait	 dengan	 pengetahuan,	 kita	 diberitahu	 bahwa	 kebenaran	 itu	 relatif;	 dan	
bahwa	 apa	 yang	 benar	menurut	 anda	mungkin	 tidak	 benar	 untuk	 saya.	 Jadi	 2	
tambah	2	sama	dengan	4	benar	untuk	anda,	sedangkan	hasil	yang	benar	untuk	
saya	adalah	6,7.	Jika	logika	ditinggalkan,	maka	itu	yang	akan	terjadi.	Kekristenan	
benar	 untuk	 beberapa	 orang	 dan	 Budhisme	 benar	 untuk	 yang	 lain.	 Salah	 satu	
hasilnya	 adalah	 berkembangnya	 antipati	 terhadap	 Kekristenan	 karena	
Kekristenan	mengajarkan	bahwa	semua	manusia	sudah	berdosa	dan	hanya	ada	
satu	 jalan	 kepada	 Allah	 yaitu	 lewat	 Yesus	 Kristus.	 Kebenaran	 Absolut	
(sebenarnya	merupakan	 frasa	mubazir)	 telah	digantikan	oleh	kebenaran	relatif	
(yang	sebenarnya	merupakan	sebuah	frasa	kontradiksi	seperti	halnya	lingkaran	
persegi		empat).	Jadi	kalau	logika	hilang,	maka	kebenaranpun	lenyap.	

Penggunaan	 logika	 bukan	 sebuah	 pilihan.	 Logika	 sangat	 mendasar.	 Begitu	
mendasarnya	 logika	 sehingga	 mereka	 yang	 menyerangnyapun	 harus	
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menggantungkan	 diri	 pada	 logika	 untuk	 menyerangnya.	 Pada	 saat	
mengatakan/menulis	“Logika	tidak	valid”,	mereka	menanggap	bahwa	kalimat	itu	
memiliki	 makna	 yang	 spesifik.	 Para	 penantang	 logika	 harus	 menggunakan	
hukum	 kontradiksi	 untuk	 membantah	 logika.	 Mereka	 mengasumsikan	
kesyahihan	 hukum	 kontradiksi	 untuk	 mengatakan	 bahwa	 hukum	 ini	 tidak	
syahih.	 Mereka	 harus	 mengasumsikan	 bahwa	 hukum	 ini	 benar	 agar	 mereka	
dapat	 mengatakan	 bahwa	 dia	 salah.	 Mereka	 harus	 mengemukakan	 argumen	
untuk	 meyakinkan	 kita	 bahwa	 argumen	 kita	 tidak	 valid.	 Kemanapun	 mereka	
melarikan	 diri,	 mereka	 terkurung.	Mereka	 tidak	 dapat	menyerang	 obyek	 yang	
mereka	 benci	 tanpa	 menggunakannya	 sebagai	 senjata	 dalam	 serangannya.	
Mereka	 seperti	 si	 tentara	 Romawi	 yang	menangkap	 Yesus,	 karena	 tidak	 sadar	
bahwa	posisi	dan	 tindakan	mereka	 tergantung	pada	aturan	yang	mereka	 tolak.	
Mereka	 harus	 menggunakan	 aturan	 logika	 untuk	 merendahkan	 logika;	 sama	
seperti	 si	 tentara	 yang	 harus	 Yesus	 sembuhkan	 sebelum	 dia	 bisa	 menangkap	
Yesus.	

ALKITAB	DAN	LOGIKA		
Dalam	 pasal	 pertama	 Injilnya,	 Yohanes	 menulis	 “Pada	 mulanya	 adalah	 Logos;	
Logos	itu	bersama-sama	dengan	Allah	dan	Logos	itu	adalah	Allah.”	Kata	bahasa	
Yunani	Logos	biasanya	diterjemahkan	sebagai	Firman.	Namun	sebenarnya	kata	
itu	 lebih	 baik	 diterjemahkan	 sebagai	 Logika	 atau	 Hikmat.	 Kata	 Logic1	dalam	
Bahasa	Inggris	berasal	dari	kata	bahasa	Yunani	logos.	Yohanes	menyebut	Yesus	
Kristus	 sebagai	 Logika	 Allah.	 Pada	 ayat	 sembilan	 dia	menyebut	 Yesus	 sebagai	
“Terang	yang	sesungguhnya”	yang	menerangi	setiap	orang	yang	datang	ke	dunia.	
Dengan	 kata	 lain,	 tidak	 ada	 yang	namanya	 “logika	manusia”	 dan	 “logika	Allah”	
seperti	yang	beberapa	orang	ingin	kita	percayai.	Logika	Allah	menerangi	setiap	
orang:	logika	manusia	adalah	gambar	Allah.	Allah	dan	manusia	berpikir	dengan	
cara	 yang	 sama	 –	 tetapi	 dengan	 isi/kandungan	 pikiran	 yang	 berbeda,	 karena	
manusia	berdosa	dan	Allah	suci.	Baik	Allah	maupun	manusia	berpikir	bahwa	2	
tambah	2	sama	dengan	4	dan	bahwa	A	tidak	mungkin	non-A.	Baik	Allah	maupun	
orang	 Kristen	 berpikir	 bahwa	 hanya	 korban	 penggantian	 Yesus	 Kristus	 yang	
memungkinkan	orang	berdosa	masuk	Surga.	Hukum-hukum	 logika	adalah	 cara	
Allah	 berpikir.	 Dia	 tidak	 berbuat	 kesalahan,	 tidak	 pernah	 berargumen	 secara	
tidak	valid.	Tetapi	kita	manusia	melakukannya	dan	 ini	adalah	salah	satu	alasan	
mengapa	 kita	 diperintahkan	 oleh	 Rasul	 Paulus	 untuk	 menundukkan	 segala	
pikiran	 kepada	 Kristus.	 Kita	 perlu	 berpikir	 seperti	 Kristus	 berpikir	 –	 yaitu	
berpikir	secara	logis.	

MENGAPA	BELAJAR	LOGIKA?	

																																																								
1	Penterjemah:	dalam	Bahasa	Indonesia	disebut	Logika	
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Kita	kembali	ke	pertanyaan	awal,	Mengapa	kita	[perlu]	belajar	 logika?	 Jawaban	
pertama	 kita	 adalah	 bahwa	 kita	 diperintahkan	 demikian	 oleh	 Alkitab.	 Tanpa	
belajar	 bagaimana	 berpikir	 dengan	 tepat,	 kita	 akan	 menyalahartikan	 Alkitab.	
Petrus	 memperingatkan	 kita	 akan	 orang-orang	 yang	 memutarbalikkan	 Kitab	
Suci	 sehingga	 mengutuk	 diri	 sendiri.	 Belajar	 logika	 akan	 membantu	 kita	
menghindarkan	 diri	 dari	 pemutarbalikkan	 terhadap	 Kitab	 Suci,	 yaitu	 kita	
menghidarkan	diri	dari	mengatakan	sesuatu	yang	bukan	merupakan	kesimpulan	
dari	Alkitab.	Pengakuan	Iman	Westmister	yang	ditulis	di	Inggris	tahun	1640-an	
mengatakan	 bahwa	 segala	 sesuatu	 yang	 perlu	 untuk	 iman	 dan	 kehidupan	
dinyatakan	 secara	 eksplisit	 atau	 dideduksi	melalui	 kesimpulan	 yang	 tepat	 dan	
diharuskan/tidak	terelakkan	(good	and	necessary	consequence)	dari	Kitab	Suci.	
Hanya	dengan	belajar	 logika	kita	bisa	membedakan	kesimpulan	yang	tepat	dan	
diharuskan	dengan	deduksi		yang	tidak	valid.	

Logika	 bukan	 hanya	 tak	 bisa	 diabaikan	 saat	membaca	Alkitab,	 tetapi	 juga	 saat	
mempelajari	 sejarah,	 botani	 atau	 pemrograman	 komputer.	 Logika	 diterapkan	
pada	semua	pemikiran.	Argumen	yang	bermasalah	bisa	ditemukan	dalam	setiap	
bidang	 kehidupan.	 Mempelajari	 logika	 membantu	 kita	 memahami	 bidang	 lain	
dengan	 lebih	baik,	 bukan	hanya	 teologi.	Karena	 itu	Allah	berfirman	 lewat	nabi	
Yesaya,	“Marilah,	baiklah	kita	berperkara!2”		

John	Robbins	

																																																								
2	Penterjemah:	dalam	berperkara	adu	argumentasi	adalah	sebuah	keharusan.	Karena	itu	perlu	logika.	
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BAB	1.	DEINISI	LOGIKA	

pakah	 anda	 pernah	 terlibat	 dalam	 sebuah	 argumen?	 Banyak	 orang	
menggunakan	 kata	 argumen	 untuk	 merujuk	 kepada	 pertengkaran.		
Pertengkaran	adalah	keributan	atau	kegaduhan.	Namun	argumen	 [yang	

dimaksud	 di	 sini]	 adalah	 serangkaian	 alasan	 yang	 orang	 gunakan	 untuk	
mendukung	 kebenaran	 dari	 posisi/pendapat	 yang	 ingin	 dia	 tegaskan	
[kebenarannya].	

Andaikan	 anda	 ingin	 meyakinkan	 orang	 tua	 anda	 bahwa	 hari	 ini	 anda	 harus	
pergi	ke	kota	untuk	membeli	sepasang	sarung	tangan.	Mereka	akan	menanyakan	
alasan	 anda	 untuk	membeli	 sarung	 tangan	 hari	 ini.	 Anda	mungkin	menjawab:	
“Sarung	tanganku	yang	 lama	sudah	usang	dan	perlu	diganti,	sedangkan	hari	 ini	
satu-satunya	 hari	 aku	 bisa	 ke	 kota	 dalam	minggu	 ini.”	 Yang	 anda	 kemukakan	
tersebut	 merupakan	 alasan-alasan	 yang	 anda	 gunakan	 untuk	 membuktikan	
kebenaran	 penegasan	 bahwa	 anda	 harus	 pergi	 ke	 kota	 hari	 ini.	 Dalam	 situasi	
sehari-hari	 mungkin	 alasan	 yang	 dikemukakan	 tersebut	 sudah	 cukup	 baik.	
Namun	alasan	yang	anda	kemukakan	tidak	membuktikan	bahwa	anda	harus	ke	
kota.	 Jika	 salah	 satu	dari	 alasan	anda	 salah,	maka	argumen	anda	gagal.	Namun	
sekalipun	 semua	 alasan	 di	 atas	 benar,	 alasan-alasan	 itu	 tidak	 cukup	 untuk	
membuktikan	 bahwa	 kesimpulan	 anda	 benar.	 Sebagai	 contoh,	 anda	 mungkin	
tidak	punya	uang.	Atau	kalau	anda	punya	uang,	mungkin	ada	hal	lain	yang	lebih	
penting	yang	harus	anda	beli.	

Logika	adalah	sebuah	studi	tentang	metode	yang	digunakan	untuk	membuktikan	
satu	kesimpulan	 tanpa	menyisakan	keraguan	sedikitpun.	Artinya,	kalau	premis	
yang	anda	kemukakan	benar,	maka	kesimpulan	anda	harus	benar.	Secara	teknis,	
logika	 adalah	 ilmu	 tentang	 pengambilan	 kesimpulan	 yang	 tidak	
terhindarkan.	 Artinya	 kesimpulan	 yang	 dikemukakan	 diharuskan	 oleh	 (atau	
mengikuti)	premis	yang	ada.		

Paragraf	 di	 atas	 berisi	 definisi	 logika,	 tetapi	 tidak	 menjelaskan	 apa	 itu	
kesimpulan	 tak	 terhindarkan	 serta	 tidak	 menunjukkan	 bagaimana	 orang	
mendeteksinya.	Pertanyaan	 tentang	“bagaimana”	adalah	hal	yang	akan	dijawab	
dalam	buku	ini.	Seperti	dikatakan	seorang	profesor	filsafat	pada	mahasiswanya,	
“Anda	 tidak	 dapat	 memahami	 bab	 pertama	 buku	 ini	 kecuali	 anda	 sudah	
memahami	 bab	 terakhir,”	 demikian	 juga	 kita	 akan	 maju	 selangkah	 demi	
selangkah	 untuk	 memahami	 jawaban	 terhadap	 pertanyaan	 “bagaimana”	
tersebut.	

Sebagian	 besar	 hal	 yang	 dilakukan	 sehari-hari	 seperti	 soal	 membeli	 sarung	
tangan,	tidak	membutuhkan	bukti	yang	sangat	ketat	seperti	yang	tersirat	dalam	
frasa	 “kesimpulan	 tak	 terhindarkan.”	 Anda	mungkin	mengemukakan	 beberapa	
alasan	 yang	baik	 (seandainya	benar).	Namun	orang	 tua	 anda	mengatakan,	 “Ya,	

A	
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sebenarnya	 kamu	 tidak	 harus	 belanja	 hari	 ini.	 Tetapi	 ada	 baiknya	 juga	 kalau	
kamu	 belanja	 hari	 ini.	 Jadi	 silahkan	 pergi!”	 Berbeda	 dengan	 urusan	 keluarga	
sehari-hari,	 kesimpulan	 tak	 terhindarkan	 tidak	 dapat	 dipisahkan	 dari	
matematika.	 Dalam	 fisika	 dan	 kimia	 setidaknya	 ada	 sesuatu	 yang	 ideal	 yang	
harus	didekati.	Sedangkan	dalam	pengadilan,	argumen	bakunya	jauh	lebih	ketat	
daripada	argumen	sehari-hari	di	rumah.	

Walaupun	 berbagai	 bahan	 kuliah	matematika	 perguruan	 tinggi	 dapat	 diangkat	
menjadi	 contoh,	 namun	 contoh	 terbaik	 dari	 logika	 yang	 ketat	 adalah	 bahan	
geometri	 SMA.	 Dari	 premis	 tertentu	 yang	 disebut	 aksioma/dalil	 ditarik	
kesimpulan	 tak	 terhindarkan	 berupa	 teorema-teorema.	 Dengan	 aksioma	 yang	
ada,	 tidak	 mungkin	 ada	 teorema	 lain	 (selain	 yang	 sudah	 dikemukakan)	 yang	
dapat	disimpulkan.	Sebaiknya	[mereka	yang	sudah	lupa	pelajarannya]	mencoba	
melihat	 kembali	 teorema-teorema	 awal	 geometri	 dan	 memperhatikan	
bagaimana	teorema-teorema	tersebut	tidak	dapat	dihindari.	Coba	yang	satu	ini:	
dalam	sebuah	segitiga	sama	kaki,	sudut-sudut	yang	berhadapan	dengan	sisi-sisi	
yang	 sama	memiliki	 besaran	 yang	 sama.	 Pelajari	 buktinya	 dan	 pahami	 dengan	
baik!	

Matematika	 bukanlah	 satu-satunya	 bidang	 yang	 memerlukan	 kesimpulan	 tak	
terhindarkan.	 Walaupun	 biasanya	 tidak	 terbersit	 dalam	 benak	 orang,	 namun	
teologi	 harus	 menggunakan	 argumen	 yang	 valid.	 Sesungguhnya,	 jika	
pengetahuan	 akan	 Allah	 penting,	 maka	 kita	 memiliki	 tanggung	 jawab	 besar	
untuk	berargumen	secara	valid.	Jika	penanganan	kanker	memerlukan	ketelitian	
yang	 tinggi,	maka	 lebih	penting	 lagi	untuk	 teliti	 saat	belajar	Alkitab.	Tentu	saja	
ada	 orang	 yang	 merasa	 bahwa	 lebih	 penting	 menghindari	 kanker	 daripada	
menghindari	 Neraka,	 tetapi	 penalaran	 yang	 digunakan	 untuk	 mendukung	
kesimpulan	 seperti	 itu	 lemah.	 Mereka	 perlu	 memeriksa	 kembali	 penarikan	
kesimpulan	yang	mereka	lakukan.		

Sebagai	 latihan,	 pembaca	perlu	mencari	 argumen	 yang	dapat	mereka	 temukan	
dalam	Alkitab.	Roma	14	:	1	dan	2	merupakan	contoh	argumen.	Bagian	tersebut	
merupakan	argumen	yang	sedikit	rumit	dan	mereka	yang	baru	belajar	logika	dan	
argumen	 mungkin	 belum	 mampu	 menganalisanya	 secara	 tepat.	 Satu	 hal	 yang	
mempersulit	analisa	 terhadap	ayat	 tersebut	adalah	kesamaannya	dengan	kasus	
argumen	 untuk	membeli	 sarung	 tangan	 di	 atas,	 yaitu	 ada	 premis-premis	 yang	
dihilangkan.	 Argumen	untuk	membeli	 sarung	 tangan	menganggap	 bahwa	 anak	
yang	mengemukakan	argumen	 tersebut	mempunyai	 cukup	uang.	Hal	 itu	 sudah	
diketahui	oleh	orang	tua	dan	si	anak	sehingga	tidak	perlu	disebutkan.	Demikian	
juga,	 dalam	 argumen	 Paulus	 pada	 Roma	 4	 :	 1	 dan	 2,	 terdapat	 hal	 yang	
dihilangkan	atau	 tidak	disebutkan.	Argumen	yang	 sebagian	unsurnya	dianggap	
diterima	 sebagai	 benar	 atau	 dianggap	 sudah	 diketahui	 [oleh	 mereka	 yang	
terlibat	 dalam	 diskusi	 atau	 pembaca]	 dan	 tidak	 dinyatakan	 secara	 tersurat,	
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disebut	entimem.	Sebagian	besar	argumen	dalam	kehidupan	sehari-hari	adalah	
entimem.		

Sebagai	latihan	lanjutan,	pembaca	bisa	mencari	lima	contoh	dimana	Rasul	Paulus	
menggunakan	konjungsi	 (kata	sambung)	karena,	sebab	itu,	demikianlah,	karena	
itu.	 Setelah	 itu	 coba	 temukan	 premis	 yang	 dihilangkan,	 kalau	 memang	 ada	
premis	yang	dihilangkan.	Latihan	ini	mungkin	akan	terlalu	sulit	bagi	orang	yang	
baru	belajar	logika	karena	argumen	dalam	Alkitab	seringkali	cukup	rumit.	Tetapi	
jika	 pembaca	 dapat	 menyelesaikannya	 setelah	 mempelajari	 tiga	 perempat	
bagian	 buku	 ini,	 maka	 hal	 itu	 menunjukkan	 adanya	 peningkatan	 ketrampilan.	
Namun,	tidak	ada	salahnya	mengangkat	sejumlah	ayat	Alkitab	pada	bagian	awal	
buku	ini.	Di	bawah	ini	diangkat	beberapa	ayat	di	antaranya.	Ayat	yang	pertama	
bersifat	sedikit	retoris,	sehingga	mungkin	akan	sulit	dianalisa.	

Roma 6 : 1 dan 2 Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah 
kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih 
karunia itu? Sekali-kali tidak! Bukankah kita telah mati bagi 
dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? 

Roma 8 : 1 Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka 
yang ada di dalam Kristus Yesus. 

I Korintus 15 : 19 Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh 
pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang 
yang paling malang dari segala manusia. 

Sebuah	 entimem	 ekstrim,	 yaitu	 argumen	 yang	 sangat	 ringkas,	 namun	 tetap	
dipahami	 karena	 semua	 orang	 mengetahui	 proposisi	 yang	 tidak	 dinyatakan,	
dapat	 dilihat	 dalam	 Lukas	 5	 :	 21	 yang	 berbunyi,	 “Tetapi	 ahli-ahli	 Taurat	 dan	
orang-orang	 Farisi	 berpikir	 dalam	 hatinya:	 "Siapakah	 orang	 yang	 menghujat	
Allah	 ini?	 Siapa	 yang	 dapat	 mengampuni	 dosa	 selain	 dari	 pada	 Allah	 sendiri?"	
Tidaklah	 sulit	 untuk	merubah	 pertanyaan	 retoris	 tersebut	menjadi	 penegasan.	
Namun	 apakah	 pembaca	 dapat	 memperluas	 argumen	 ini	 sehingga	 menjadi	
sebuah	argumen	lengkap?	Orang	Farisi	sangat	logis	dan	argumen	ini	valid	serta	
tidak	mengandung	sesat	pikir.	Namun	kita	memperkirakan	ada	masalah	dengan	
premis	yang	digunakan.	

Lalu	apa	premis	yang	mereka	gunakan	dan	apa	kesimpulan	yang	mereka	tarik?	
Seperti	 biasanya	 argumen	 dalam	 kehidupan	 sehari-hari,	 kesimpulan	 [argumen	
orang	 Farisi	 itu]	 dinyatakan	 terlebih	 dahulu	 yaitu:	 “Yesus	 adalah	 penghujat.”	
Itulah	 kesimpulannya.	 Lalu	 apa	 yang	 merupakan	 premis	 untuk	 mendukung	
kesimpulan	 tersebut?	 Salah	 satu	 premis	 yang	 juga	 dinyatakan	 Orang	 Farisi	
sebagai	 sebuah	 pertanyaan	 retoris	 adalah,	 “Yang	 benar-benar	 dapat	
mengampuni	dosa	adalah	Allah.”	Implikasinya	adalah	siapapun	yang	mengklaim	
diri	mengampuni	dosa,	sedang	mengklaim	diri	sebagai	Allah.	Premis	yang	tidak	
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dinyatakan	sama	sekali	adalah	bahwa	Yesus	hanyalah	manusia	dan	bukan	Allah	
sama	 sekali.	 Karena	 itu,	 ketika	 mengklaim	 diri	 sebagai	 Allah,	 maka	 Dia	
menghujat	Allah.			

Mungkin	 pembaca	 menganggap	 pengembangan	 argumen	 ini	 berbelit-belit.	
Namun,	 argumen	 tersebut	 harus	 dikembangkan	 lagi	 kalau	 mau	 mendapatkan	
argumen	 yang	 lengkap.	 Fakta	 ini	 seharusnya	 meyakinkan	 pembaca	 bahwa	
argumen	dalam	bahasa	dan	kehidupan	sehari-hari	seringkali	merupakan	bentuk	
argumen	yang	sangat	ringkas.	

Contoh	ini	serta	contoh	lain	yang	mungkin	pembaca	temukan,	menggambarkan	
bagaimana	Kitab	Suci	menggunakan	argumentasi.	Karena	 itu	untuk	memahami	
Alkitab	perlu	memahami	argumen	yang	dikemukakan-nya.	Pembaca	tidak	boleh	
putus	 asa	 kalau	 saat	 ini	 belum	 bisa	 menguraikan	 argumen-argumen	 tersebut.	
Pembaca	perlu	 belajar	 logika	 agar	mampu	melakukannya.	Namun	 jika	 seorang	
penafsir	 gagal	 untuk	 menguraikannya	 dan	 gagal	 mengemukakan	 alasan	 yang	
tepat	 mengapa	 argumen	 tersebut	 valid,	 maka	 dia	 gagal	 memahami	 ayat	
tersebut.1	

Banyak	argumen	dalam	kehidupan	sehari-hari	merupakan	argumen	sulit.	Namun	
(anehnya)	banyak	orang	berpikir	bahwa	mereka	dapat	mengenali	argumen	yang	
kurang	 baik	 atau	 argumen	 yang	 baik	 saat	 mereka	 menjumpainya.	 Mereka	
mengklaim	 bahwa	 mereka	 tidak	 perlu	 belajar	 logika.	 Orang	 seperti	 ini	
sebenarnya	terlalu	optimis.	Bahkan	kalaupun	para	politikus	tidak	dapat	menipu	
semua	 orang	 setiap	 saat,	 tetapi	mereka	 dapat	menipu	 semua	 orang	 pada	 saat	
tertentu	 atau	 menipu	 sebagian	 orang	 setiap	 saat.	 Karena	 itu	 para	 politikus	
menggunakan	 propaganda	 yang	 menipu.	 Di	 samping	 ayat-ayat	 Kitab	 Suci	
tersebut	di	 atas,	untuk	menguji	kemampuan	 logika	bawaan	 (yang	anda	miliki),	
coba	renungkan	contoh-contoh	di	bawah	ini.		

Dalam	 sebuah	 kelas	 kuliah,	 sang	 profesor	 mengetuk	 garpu	 tala,	 kemudian	
mendiamkanya	 serta	mengetuk	 garpu	 tala	 lain.	 Semua	mahasiswa	dalam	kelas	
tidak	 merasakan	 ada	 perbedaan	 nada	 antara	 keduanya.	 Si	 profesor	 mengetuk	
garpu	tala	kedua	dan	mendiamkannya	lagi	dan	setelah	itu	mengetuk	garpu	tala	
ketiga.	 Tidak	 ada	 seorangpun	 dalam	 kelas	 yang	merasakan	 adanya	 perbedaan	
dari	 kedua	 nada	 yang	 dihasilkan.	 Pertanyaannya	 adalah:	 kalau	 si	 profesor	
mengetuk	 lagi	 garpu	 tala	 pertama	 dan	 ketiga,	 dapatkah	 kita	 menyimpulkan	
secara	 valid	 bahwa	 tidak	 ada	 seorangpun	 dalam	 kelas	 yang	 merasakan	 ada	
perbedaan	nada	antara	keduanya?	

Contoh	di	atas	ini	terjadi	di	universitas	moderen.	Sejumlah	contoh	logika	berasal	
dari	jaman	kuno.	Pada	jaman	pertengahan,	digunakan	contoh	ini:	Apa	yang	anda	

																																																								
1	Penterjemah:	 Perhatikan	 bahwa	 saat	 ini	 Clark	 beroperasi	 dengan	 presuposisi	 ketidakbersalahan	
Alkitab	dan	bahwa	Allah	adalah	Allah	yang	logis	
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beli	 kemarin	 akan	 anda	makan	 hari	 ini.	 Kemarin	 anda	membeli	 daging	mentah,	
maka	 hari	 ini	 anda	 akan	 memakan	 daging	 mentah.	 Semua	 orang	 yang	 cukup	
cerdas	 bisa	 mengatakan	 bahwa	 argumen	 ini	 buruk.	 Tetapi	 bisakah	 anda	
menyatakan	 dimana	 sebenarnya	 letak	 kegagalan	 argumen	 tersebut?	Atau	 coba	
yang	 satu	 ini:	 Semua	 hewan	 memiliki	 empat	 kaki	 (kita	 asumsikan	 bahwa	 ini	
benar);	 semua	 yang	 berkaki	 empat	 buruk;	 karena	 itu	 sejumlah	 hal	 buruk	 tidak	
termasuk	hewan	(misalnya	meja).	 Apakah	 kesimpulan	 diharuskan	 oleh	 premis?	
Jika	tidak,	masalahnya	apa	sebenarnya?	

Argumen	buatan	di	atas	rumit.	Tetapi	dengan	menggunakan	metode	logika	yang	
dibahas	 dalam	 buku	 ini,	 analisa	 terhadap	 argumen	 seperti	 itu	 akan	 semudah	
menggulingkan	 sebatang	 kayu	 (kalau	 digunakan	 ungkapan	 abad	 pertengahan)	
atau	semudah	turun	dari	papan	skateboard	(menggunakan	ungkapan	yang	lebih	
moderen).		

Namun	 demikian,	 jangan	 sekali-kali	 menyalahartikan	 ungkapan	 tersebut.	
Argumen	 tidak	 selalu	 dapat	 dijelaskan	 dengan	 mudah.	 Banyak	 argumen	 yang	
terlalu	 sulit	 untuk	 diuraikan.	 Kesulitan	 yang	 terjadi	 seringkali	 bukan	 karena	
kesulitan	 logis.	Sebagai	contoh,	aturan	 logika	 formal	menegaskan	bahwa	setiap	
kali	 sebuah	 term/istilah	 muncul	 dalam	 sebuah	 argumen,	 maka	 term/istilah	
tersebut	 harus	 memiliki	 makna	 yang	 sama.	 Sebagai	 ilustrasi	 kita	 akan	
mengunakan	 contoh	 yang	 mungkin	 dianggap	 lucu	 demi	 mempermudah	
pemahaman.	 Jika	 dalam	 satu	 premis	 kita	 berbicara	 tentang	 surga	 yang	 berarti	
dimensi	 bagi	 sejumlah	 orang	 untuk	 melanjutkan	 kehidupan	 setelah	 kematian	
fisik,	 dan	 pada	 premis	 yang	 lain	 kita	menggunakan	 kata	 surga2	untuk	merujuk	
kepada	tempat	di	bumi	yang	menjadi	favorit	untuk	kegiatan	tertentu	(misalnya	
Bali	 sebagai	 surga-nya	 para	 turis),	 maka	 kata	 surga	 tersebut	 memiliki	 makna	
yang	ambigu.	Kata-kata	dalam	bahasa	Indonesia	(juga	bahasa	Inggris)	seringkali	
bersifat	 ambigu.	 Tidak	 ada	 aturan	 formal	 dalam	 logika	 yang	 membuat	 anda	
menemukan	ambiguitas	tersebut.	Karena	itu	anda	harus	memahami	bahasa	yang	
anda	gunakan.	Seringkali	sebuah	argumen	tidak	mempunyai	term	yang	ambigu,	
namun	memiliki	frasa	yang	ambigu.	Sebagai	contoh,	saat	ada	orang	yang	berkata	
Dilarang	 mengambil	 foto	 di	 gedung	 itu!,	 mungkin	 anda	 akan	 langsung	
mengiyakan.	 Tetapi	 anda	 akan	 bingung	 kalau	 ada	 yang	 menyela	 dan	
mengatakan,	Gedung	itu	memang	tidak	ada	fotonya.	

Dalam	 kultur	 Indonesia	 yang	 mayoritas	 muslim	 mungkin	 ada	 orang	 yang	
menyatakan,	 Semua	 makanan	 itu	 halal	 kecuali	 babi	 betina,	 karena	 hanya	 babi	
betina	 yang	 bisa	 mengandung	 babi.	 Mungkin	 anda	 akan	 tertawa	 setelah	
membacanya.	 Walaupun	 hal	 seperti	 itu	 lebih	 merupakan	 masalah	 bahasa	
daripada	logika,	dan	dibahas	dalam	pembelajaran	bahasa,	namun	sudah	menjadi	
kelaziman	 untuk	 menyertakan	 satu	 bagian	 tentang	 Sesat	 Pikir	 Informal	 dalam	
																																																								
2	Penterjemah:	Versi	Bahasa	Inggris	menggunakan	kata	kid	yang	bisa	berarti	anak	kambing	atau	anak	
muda	
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buku	 pelajaran	 logika.	 Bab	 berikutnya	 akan	 memberi	 peringatan	 kepada	
pembaca	 bahwa:	pertama,	 ada	masalah	 yang	 dapat	 diselesaikan	 hanya	 dengan	
logika	 formal	 semata,	 dan	 kedua,	 bahwa	 argumen,	 diskusi,	 propaganda,	 iklan,	
pembuktian,	 dan	 perdebatan	 dalam	 kehidupan	 sehari-hari	 kadang-kadang	
sangat	 rumit.	 Orang	 harus	 terlebih	 dahulu	 menemukan	 penipuan	 informal	
sebelum	melakukan	ujian	validitas	formal.		
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BAB	2.	SESAT	PIKIR	INFORMAL	

rgumen	 bisa	 tidak	 valid	 karena	 mengandung	 sesat	 pikir	 formal	 atau	
karena	 mengandung	 sesat	 pikir	 informal.	 Sesat	 pikir	 formal	 terkait	
dengan	 bentuk	 argumen.	 Hal	 yang	 dibahas	 dalam	 argumen-argumen	

tersebut	 bermacam-macam	 seperti	 politik,	 agama,	 atau	 olahraga.	 Namun	
walaupun	 beragam,	 semua	 argumen	 dapat	 direduksi	 menjadi	 hanya	 beberapa	
jenis	 atau	 bentuk.	 Bentuk-bentuk	 ini	 akan	 dibahas	 dalam	 bab-bab	 yang	 akan	
datang.	Pada	bagian	ini	cukuplah	untuk	dicatat	bahwa	kedua	contoh	di	bawah	ini	
memiliki	 bentuk	 yang	 sama.	 Contoh	 pertama	 adalah:	 Semua	 manusia	 adalah	
makhluk	 fana;	 Sokrates	 adalah	 manusia;	 karena	 itu	 Sokrates	 adalah	 makhluk	
fana.	Contoh	kedua:	Semua	anjing	berwarna	hitam;	Fido	adalah	anjing;	karena	itu	
Fido	 berwarna	 hitam.	 Patut	 dicatat	 pula	 bahwa	 kata	 manusia	 pada	 argumen	
pertama	memiliki	makna	yang	sama	dalam	kedua	kali	pemunculannya.	Demikian	
juga	 dengan	 kata	 anjing	 pada	 argumen	 kedua.	 Sesat	 pikir	 informal	 bukanlah	
sesat	 pikir	 bentuk,	 namun	 seringkali	 merupakan	 masalah	 bahasa	 yang	 buruk.	
Namun	 demikian,	 sesat	 pikir	 tersebut	 lebih	 menipu	 daripada	 kesalahan	
berbahasa	yang	lazim.	

Menjelang	 bagian	 akhir	 bab	 sebelumnya,	 disebutkan	 tentang	 ambiguitas.	 Juga	
dicatat	 bahwa	 terdapat	 dua	 jenis	 ambiguitas.	 Ketika	 sebuah	 kata	memiliki	 dua	
makna,	kita	menyebutnya	sebagai	ekuvokasi.	Ketika	makna	ganda	berlaku	pada	
sebuah	 frasa,	 kita	 menyebutnya	 amfibologi.	 Beberapa	 buku	 pegangan	 logika	
menyebutnya	amfiboli.	 Namun	karena	 jarang	disebut	 amfiboli,	maka	 kita	 tetap	
menggunakan	amfibologi.	

Contoh	 ekuivokasi	 sudah	 diangkat	 sebelumnya.	 Ekuivokasi	 terjadi	 pada	
pernyataan	 yang	 berbunyi	 Hanya	 babi	 betina	 yang	 haram,	 karena	 hanya	 babi	
betina	yang	bisa	mengandung	babi1.	Semua	kata	dalam	kalimat	tersebut	memiliki	
satu	makna	yang	kurang	 lebih	 tunggal.	Tetapi	kata	mengandung	memiliki	 lebih	
dari	satu	makna,	bisa	berarti	mengandung	bayi	dan	bisa	juga	berarti	memiliki	zat	
tertentu.	 Judul	 berita	 seringkali	 merupakan	 contoh	 ekuivokasi.	 Dalam	 rangka	
meringkas	 judul,	kadang-kadang	editor	menghasilkan	 frasa	yang	para	pembaca	
perlu	baca	dua	atau	 tiga	kali	 untuk	bisa	pahami.	Pembaca	diharapkan	mencari	
judul-judul	seperti	itu	dalam	surat	kabar	[atau	media	online]2	yang	ada.	

Kadang-kadang	 ekuivokasi	 dilakukan	 secara	 sengaja	 dan	 jenaka.	 Pada	 saat	
penandatanganan	 Deklarasi	 Kemerdekaan	 Amerika,	 Benyamin	 Franklin	 konon	
mengatakan,	 “We	 must	 all	 hang	 together,	 or	 assuredly	 we	 shall	 all	 hang	

																																																								
1 	Penterjemah:	 Contoh	 yang	 dikemukakan	 Clark	 dalam	 buku	 asli	 kurang	 cocok	 dengan	 konteks	
Indonesia	karena	sesat	pikir	ini	adalah	masalah	bahasa.	
2	Penterjemah:	Media	online	adalah	tambahan	penterjemah	

A	
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separately. 3”	 Sebuah	 contoh	 ekuivokasi	 lain	 yang	 disusun	 secara	 disengaja	
namun	 jenaka	 adalah	 seorang	 remaja	 yang	 menjawab	 pertanyaan	 pertama	
Katekismus	 Kecil	 Westmister	 yang	 berbunyi,	What	 is	 the	 chief	 end	 of	 man?4	
dengan	 jawaban	 “Pasti	 kepalanya.”	 Kata	 end	memiliki	 makna	 ganda.	 Namun	
contoh	 ini	 mungkin	 kurang	 baik	 karena	 merupakan	 contoh	 dari	 satu	 abad	
lampau.	 Saat	 ini	 kata	end,	 sudah	 tidak	memiliki	 arti	 tujuan	 seperti	 yang	 sering	
digunakan	satu	abad	lampau.	Kita	memang	masih	menggunakan	kata	end	tetapi	
maknanya	 berbeda,	 seperti	 digunakan	 dalam	 ungkapan	 dead	 end	 atau	 jalan	
buntu.	

Dalam	pembahasan	 yang	 serius,	 lebih	 sulit	 untuk	mendeteksi	 ekuivokasi.	 Para	
teolog	 dan	 penganut	 paham	 sekuler	 berselisih	 paham	 tentang	wahyu	 dan	 akal	
budi/reason.	Para	teolog,	atau	lebih	tepatnya	sebagian	dari	mereka,	menjunjung	
wahyu	 dan	 merendahkan	 akal	 budi	 manusia	 ‘semata’	 dan	 logika.	 Keduanya	
sama-sama	melakukan	ekuivokasi.	Saat	 ini	ketika	kaum	sekuler	mengagungkan	
akal	budi/reason,	yang	mereka	maksudkan	dengan	akal	budi	tidak	sama	dengan	
yang	 dimaksudkan	 oleh	 Agustinus,	 Descartes,	 dan	 Spinoza.	 Ketiga	 orang	 ini	
mendefinisikan	 akal	 budi	 sebagai	 kemampuan	 intelektual	 untuk	 berargumen.	
Kaum	 sekuler	 (hampir	 semuanya	 pada	 abad	 ke-20)	 adalah	 penganut	
empirisisme	dan	yang	mereka	maksudkan	dengan	akal	budi	adalah	pengalaman	
inderawi.	 Saat	 ini	 tidak	 jelas	 apa	 yang	 para	 teolog	 maksudkan	 dengan	 kata	
tersebut	karena	mereka	memiliki	pandangan	berbeda.	Banyak	dari	mereka	yang	
setuju	dengan	lawannya	bahwa	pengalaman	inderawi	dapat	dipercaya	dan	sains	
merupakan	 hasil	 dari	 pengalaman	 inderawi.	 Namun	 mereka	 juga	 berpegang	
pada	pandangan	bahwa	teologi	tidak	tergantung	pada	sensasi	inderawi	atau	akal	
budi.	Dengan	demikian,	mereka	memiliki	dua	 jenis	 [sumber]	pengetahuan	atau	
dua	 sumber	 informasi,	 yang	 tidak	 dapat	mereka	 harmoniskan	menjadi	 sebuah	
sistem	tunggal.	Sebagian	yang	sangat	ekstrim,	yang	disebut	Neo-Ortodoks,	cukup	
jelas	 mengidentifikasi	 akal	 budi	 sebagai	 kemampuan	 berargumen	 secara	
meyakinkan	 tetapi	 kemudian	 mengklaim	 bahwa	 iman	 mengalahkan	 akal	 budi	
dan	Kekristenan	pasti	merupakan	sistem	yang	bertentangan	dengan	diri	sendiri.	
Yang	 hendak	 diungkap	 paragraf	 ini	 adalah	 bahwa	 kadang-kadang	 sulit	 untuk	
menemukan	 dimana	 letak	 ekuivokasi.	 Argumen	 teologis	 seringkali	 rumit,	 dan	
pembaca	harus	rajin	melakukan	praktek	analisa	argumen.	

Kalau	yang	bermakna	ganda	itu	adalah	sebuah	frasa	(bukan	kata	tunggal),	maka	
kita	menyebutnya	 sebagai	amfibologi.	 Sebuah	 contoh	 kuno	 yang	 dapat	 dibaca	
pada	 banyak	 buku	 pegangan	 moderen	 adalah	 apa	 yang	 dilakukan	 Croesus.	
Croesus,	Raja	Lydia,	ingin	berperang	melawan	Persia.	Namun	dia	begitu	berhati-

																																																								
3	Penterjemah:	Kata	“hang	together”	bisa	berarti	(1)	bersatu	atau	bisa	diartikan	sebagai	(2)	digantung	
bersama-sama.	 Konteks	 saat	 itu	 sebenarnya	 adalah	 makna	 (1),	 tetapi	 pada	 anak	 kalimat	 kedua	
Franklin	mengemukakan	kontradiksi	dari	makna	(2),	yaitu	digantung	sendiri-sendiri.	
4	Penterjemah:	Pertanyaan	ini	bisa	berarti,	“Apa	tujuan	utama	hidup	manusia?’	atau	“Apa	ujung	atas	
tubuh	manusia.”	
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hati	 sehingga	 perlu	 bertanya	 pada	 Oracle	 of	 Delphi	 (Nubuat	 Delphi)	 tentang	
dampak	dari	perang	tersebut.	Si	penubuat	berkata	bahwa	jika	Croesus	berperang	
melawan	Cyrus,	maka	dia	akan	menghancurkan	sebuah	kerajaan	besar.	Dengan	
gembira	 dia	 pergi	 berperang.	 Namun	 dia	 harus	 kecewa	 karena	 kerajaan	 besar	
yang	dihancurkan	akibat	perang	tersebut	adalah	kerajaannya	sendiri	yang	besar.	

Contoh	 lain	 adalah	 argumen	 yang	 sangat	 ‘Alkitabiah’	 berikut	 ini:	 Seorang	
pencandu	narkoba	berkata	kepada	pencandu	yang	 lain:	Perbuatlah	pada	orang	
lain	apa	yang	kau	ingin	orang	lain	perbuat	padamu.	Kau	ingin	orang	memberimu	
heroin,	karena	itu	kamu	harus	memberiku	heroin.		

Kadang-kadang	tata	bahasa	menghasilkan	amfibologi.	Andaikan	ada	seorang	ibu	
yang	 berkata	 kepada	 anaknya,	Aku	 tidak	akan	membawamu	ke	kebun	binatang	
karena	hari	ini	Hari	Sabtu.	Pernyataan	ini	bisa	berarti	bahwa	pada	hari	ini	(yaitu	
Hari	 Sabtu)	 si	 ibu	mempunyai	 tugas	 yang	 harus	 diselesaikan	 sehingga	mereka	
tidak	 bisa	 pergi	 kebun	 binatang.	 Namun	 pernyataan	 tersebut	 juga	 bisa	 berarti	
bahwa	 si	 Ibu	 akan	membawa	 anaknya	 ke	 kebun	 binatang	 tetapi	 bukan	 untuk	
berlibur	 di	 Hari	 Sabtu	 tetapi	 untuk	 belajar	 ilmu	 zoologi,	 jadi	 si	 anak	 harus	
mempersiapkan	semua	peralatan	belajarnya.		

Kesalahpahaman	mengenai	kebun	binatang	tersebut	dapat	saja	dihindari	dengan	
menambahkan	kata	lain	atau	dengan	memberi	aksen	yang	tepat.	Si	ibu	tersebut	
bisa	juga	berkata,		“Kita	pergi	ke	kebun	binatang	bukan	karena	Hari	Sabtu.”	Atau	
dengan	sedikit	merubah	aksen,	si	 ibu	dapat	berkata,	“Kita	tidak	pergi	ke	kebun	
binatang	besok”	berhenti	sebentar	dan	melanjutkan,	“karena	besok	Hari	Sabtu.”	
Modifikasi	 intonasi	 ini	membawa	 kita	 kepada	 sebuah	 sesat	 pikir	 yang	 disebut	
aksen.	

Ada	 sebuah	 ungkapan	 yang	 lazim	 bahwa	 kita	 hanya	 membicarakan	 kebaikan	
orang	yang	meninggal.	 Jika	 kalimat	 itu	 diucapkan	dengan	nada	 yang	datar	 dan	
tenang,	maka	akan	mengungkap	makna	yang	sebenarnya.	Tetapi	andaikata	kita	
memberi	 penekanan	 pada	 kata	 kita,	 sehingga	 menjadi	 “Kita	 seharusnya	 tidak	
membicarakan	 keburukan	 orang	 yang	 meninggal”,	 maka	 kalimat	 itu	 berarti	
bahwa	 orang	 lain	 boleh	 seenaknya	 melakukan	 itu,	 walaupun	 kita	 tidak	 boleh	
melakukannya.	 Kemungkinan	 berikut	 adalah	 penekanan	 pada	 kata	 seharusnya	
sehingga	menjadi	 “Kita	 seharusnya	 tidak	membicarakan	keburukan	orang	yang	
meninggal”	yang	berarti	bahwa	memang	seharusnya	itu	yang	kita	lakukan,	tetapi	
kita	 tetap	 saja	 melakukan	 yang	 bertentangan	 dengan	 keharusan	 itu.	
Kemungkinan	 lain	 adalah	 penekanan	 pada	 membicarakan	 sehingga	 menjadi	
“Kita	 seharusnya	 tidak	membicarakan	 keburukan	orang	 yang	meninggal”,	 yang	
berarti	 bahwa	 tidak	 masalah	 kalau	 kita	 mempublikasikan	 keburukan	 orang	
meninggal	 di	 surat	 kabar	 [atau	 di	 Facebook]5.	 Kemungkinan	 terakhir	 adalah	
penekanan	pada	kata	orang	yang	meninggal	sehingga	menjadi	“Kita	seharusnya	
																																																								
5	Penterjemah:	Facebook	adalah	tambahan	penterjemah	
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tidak	 membicarakan	 keburukan	 orang	 yang	 meninggal”	 yang	 berarti	 tidak	
masalah	kalau	kita	menjelekkan	reputasi	saudaranya	yang	masih	hidup.	

Sumber	salah	paham	seperti	ini	sering	terjadi	antara	penulis	dan	pembaca	buku.	
Jika	seorang	penulis	memiliki	kemampuan	berbicara	di	depan	umum	yang	baik,	
maka	 dia	 terus-menerus	menggunakan	 perubahan	 intonasi	 saat	 berpidato	 dan	
pendengarnya	dapat	dengan	mudah	memahaminya.	Tetapi	jika	dia	menerbitkan	
pidatonya,	 maka	 pembaca	 yang	 belum	 pernah	mendengar	 dia	 berpidato	 tidak	
mengetahui	 perubahan	 nada	 suaranya	 sehingga	 mengakibatkan	
kesalahpahaman	 serius.	 Coba	 kita	 ambil	 contoh	 yang	 lazim	 dimana	 seorang	
mengemukakan	 sebuah	 pernyataan	 dan	 setelah	 itu	 orang	 yang	 lainnya	
membalasnya	 dengan	 ‘Ya’.	 Kalau	 ungkapan	 itu	 dinyatakan	 dengan	 nada	
mengejek,	maka	ya	berarti	tidak.		

Sesat	pikir	aksen	dan	ekuivokasi	sedikit	 tumpang	tindih	satu	dengan	yang	 lain.	
Namun	 sesungguhnya	 banyak	 contoh	 dalam	 bab	 ini	 dapat	 dikelompokkan	
menjadi	jenis	sesat	pikir	lain	termasuk	yang	belum	kita	angkat.	Klasifikasi	sesat	
pikir	informal	tidaklah	sistematis.	Pembagian	jenis	sesat	pikir	tersebut	tidaklah	
ketat.	Tentu	saja	ada	sesat	pikir	yang	bukan	ekuivokasi	tetapi	sesat	pikir	seperti	
itu	bisa	jadi	juga	termasuk	dua	atau	lebih	sesat	pikir	lainnya.		

Namun	demikian,	mari	 kita	mencoba	membahas	 sebuah	 sesat	 pikir	 aksen	 lagi.	
Dalam	 perayaan	 Perjamuan	 Malam	 Kudus,	 pendeta	 mengatakan	 “Minumlah	
kamu	semuanya”	Jika	penekanannya	pada	kata	semua,	maka	yang	dimaksudkan	
adalah	 semua	 anggur	 harus	 dihabiskan.	 Tetapi	 kalau	 diucapkan	 secara	 datar	
berarti	bahwa	semua	yang	ikut	perjamuan	harus	minum.	

Untungnya	 bahasa	 Yunani	 Perjanjian	 Baru	 tidak	 seambigu	 bahasa	 Indonesia	
(dan	Bahasa	Inggris).	Memang	ada	kata-kata	bahasa	Yunani	yang	ambigu,	tetapi	
tidak	 sebanyak	 bahasa	 Inggris/Bahasa	 Indonesia.	 Dalam	 kasus	 di	 atas,	 karena	
bentuk	 deklensinya	 bersifat	 maskulin	 plural,	 maka	 kata	 semua	 bukan	 tunggal	
neuter,	sehingga	maknanya	menjadi	jelas.	

Teolog-teolog	 liberal	 seringkali	 menggunakan	 ambiguitas,	 baik	 ekuivokasi	
maupun	 amfibologi	 untuk	 mengacaukan	 doktrin	 alkitabiah.	 Mereka	
menggantikan	kata	atau	frasa	yang	univokal	dengan	kata	atau	frasa	yang	samar-
samar.	 Univokal	 berarti	 memiliki	 satu	 makna.	 Sebagai	 contoh,	 kita	 berbicara	
tentang	 pengorbanan	 Kristus	 di	 atas	 kayu	 salib.	 Memang	 benar	 yang	 terjadi	
adalah	pengorbanan	tetapi	bukanlah	pengorbanan	dalam	pengertian	yang	sama	
dengan	 bunt	 dalam	 bisbol.	 Sebuah	 bunt	 atau	 pukulan	 melayang	 (sacrifice	 fly)	
dalam	bisbol	memang	merupakan	pengorbanan	dan	pengorbanan	penggantian	
atau	 penebusan,	 karena	 yang	 dikorbankan	 adalah	 pemukul	 demi	 meloloskan	
pelari/runner.	Pengorbanan	Kristus	juga	adalah	pengorbanan	penggantian	atau	
penebusan.	 Jadi	 pada	 titik	 tertentu	 terdapat	 tumpang	 tindih	 makna	 antara	
pengorbanan	 Kristus	 dan	 pengorbanan	 pemukul	 pengganti.	 Namun	 demikian,	
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maknanya	 tidak	 identik.	 Pengorbanan	 Kristus	merupakan	 korban	 pendamaian	
dengan	 Allah	 yang	 murka.	 Menggunakan	 istilah	 korban	 dan	 menyembunyikan	
pendamaian	manusia	dengan	Allah	saat	berbicara	 tentang	ajaran	Alkitab,	 sama	
saja	 dengan	 melemahkan	 injil	 melalui	 ekuivokasi.	 Gagasan	 tentang	 korban	
pendamaian	 dan	 keadilan	 Allah	 merupakan	 gagasan	 yang	 paling	 dibenci	 oleh	
para	 teolog	 liberal.	 Karena	 itu,	 ketika	 menterjemahkan	 Alkitab,	 kata	 korban	
pendamaian	 diganti	 dengan	 kata	 yang	 lebih	 umum	dan	 ambigu.	Hal	 itu	 terjadi	
dalam	 Terjemahan	 New	 International	 Version.	 Versi	 ini	 menggunakan	 frasa	
korban	penebusan.	Namun	demikian,	ada	banyak	bentuk	penebusan.	Pendamaian	
adalah	salah	satu	di	antaranya.	Namun	masih	banyak	bentuk	yang	lain.	Sebagai	
contoh,	 orang	biasa	mengatakan	bahwa	 seorang	penjahat	membayar/menebus	
hutangnya	 kepada	 masyarakat	 dengan	 cara	 menjalani	 masa	 hukuman	 selama	
setahun	di	penjara.	Orang	tersebut	mungkin	telah	menebus	dosanya,	tetapi	ada	
kemungkinan	bahwa	hal	itu	tidak	mendamaikannya	dengan	sang	korban.	Akibat	
dari	 fraseologi	 yang	 samar-samar	 seperti	 itu	 adalah	 mereka	 yang	 duduk	 di	
bangku	 jemaat	 yang	 tidak	 memiliki	 cukup	 kepekaan	 logis	 akan	 menerima	
terjemahan	 baru	 tetapi	 masih	 mempertahankan	 pemahaman	 tentang	
pendamaian.	Tetapi	mungkin	dalam	waktu	yang	tidak	terlalu	lama	mereka	juga	
akan	cepat	melupakannya	dan	generasi	berikutnya	yang	tidak	diajarkan	tentang	
korban	 pendamaian	 lagi,	 tidak	 akan	 memiliki	 gagasan	 mengenai	 korban	
pendamaian.	Dengan	demikian,	Injil	memudar	dari	pikiran	orang.	

Hal	 ini	 kiranya	 cukup	 untuk	 menunjukkan	 kepada	 pembaca	 bahwa	 logika	
bukanlah	 sesuatu	 yang	 remeh	 dan	 hanya	 terkait	 dengan	 ilustrasi	 atau	 contoh	
yang	dibuat-buat.	Buku-buku	logika	memang	memiliki	kelemahan.	Contoh	yang	
dikemukakan	 buku-buku	 logika	 biasanya	 remeh	 dan	 dibuat-buat.	 Jika	 yang	
diangkat	merupakan	contoh	yang	bersifat	historis,	maka	pada	umumnya	contoh	
tersebut	 tidak	 relevan	 dengan	 kehidupan	 kita.	 Kata-kata	 Benjamin	 Franklin	
memang	 jenaka,	 namun	 kita	 tidak	 akan	 menjadikannya	 sebagai	 dasar	 untuk	
menandatangani	 deklarasi	 kemerdekaan	 Amerika	 dan	mempertaruhkan	 hidup	
kita.	 Namun	 demikian,	 ambiguitas	 terus-menerus	 terjadi	 dan	 pembelajaran	
tentang	contoh-contoh	historis,	atau	contoh	yang	dibuat-buat	serta	dangkal	akan	
mengingatkan	 kita	 bahwa	 ada	 kemungkinan	 terjadi	 ambiguitas	 dalam	 situasi	
apapun	 yang	 kita	 hadapi.	 Sebuah	 buku	 pegangan	 tidak	mungkin	memprediksi	
kesulitan	 yang	 akan	 dihadapi	 esok	 hari	 atau	 bagaimana	 televisi	 menipu	 kita	
dengan	 propaganda.	 Tetapi	 cukuplah	 bagi	 sebuah	 buku	 pegangan	 untuk	
mengingatkan	dan	membuat	kita	siap	siaga	akan	adanya	kemungkinan	hal	yang	
sama	terjadi	dalam	kehidupan	kita.	

Jenis	 sesat	 pikir	 berikutnya	 disebut	 komposisi.	 Contoh	 pertama	 mungkin	
dangkal,	 tetapi	 bukan	 contoh	 yang	 dibuat-buat,	 serta	 bisa	 saja	 terjadi	 dalam	
kehidupan	 sehari-hari.	 Kita	 andaikan	 sekolah	 atau	 perguruan	 tinggi	 anda	
memiliki	sebuah	tim	bola	basket.	Anda	ingin	membela	reputasi	tim	sekolah	atau	
universitas	 anda	di	depan	 lawan	bicara.	Untuk	meyakinkan	 lawan	bicara,	 anda	
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berbicara	 tentang	 kehebatan	 tim	 yang	 anda	 dukung	 dengan	menunjuk	 kepada	
fakta	bahwa	pemain	A	adalah	pemain	yang	sangat	baik,	pemain	B	luar	biasa,	dan	
pemain	 C	 adalah	 pemain	 tanpa	 tandingan,	 demikian	 dan	 seterusnya	 sampai	
pemain	E.	Karena	alasan	itu,	anda	menyatakan	kepada	lawan	bicara	anda	bahwa	
tim	yang	anda	dukung	tersebut	merupakan	tim	terbaik	saat	ini.	Argumen		seperti	
ini	disebut	sesat	pikir	komposisi.	Alasan	logis	kasus	ini	disebut	sesat	pikir	adalah	
bahwa	 karakteristik	 atau	 ciri	 dari	 komponen	 tidak	 selalu	 dan	 tidak	 harus	
mencerminkan	 karakteristik	 keseluruhan.	 Alasan	 praktisnya	 adalah,	 walaupun	
mereka	semua	pemain	 terbaik,	bisa	 jadi	mereka	 tidak	bisa	saling	bekerja	sama	
satu	dengan	yang	lain	serta	tidak	memiliki	semangat	tim	sehingga	lebih	banyak	
kalahnya	daripada	menang.	

Contoh	 ini	 dapat	 dibawa	 ke	 arena	 politik.	 Coba	 andaikan	 bahwa	 anda	 hendak	
menunjukkan	 betapa	 bodohnya	 lawan	 politik	 anda.	 Anda	 ingin	 mengungkap	
ketidaktepatan	 argumennya.	 Kalau	 misalnya	 dia	 berargumen	 bahwa	 Senat	
Amerika	adalah	senat	paling	bijak	karena	semua	senator	di	Amerika	bijaksana,	
anda	dapat	mengatakan	bahwa	walaupun	para	senator	bijaksana,	tetapi	bisa	jadi	
Senat	Amerika	adalah	lembaga	paling	tolol	sedunia.	Atau	kalau	dia	berargumen	
bahwa	 karena	 para	 senator	 di	 Amerika	 memilki	 keterbatasan	 sehingga	 Senat	
Amerika	 adalah	 senat	 paling	 buruk,	 maka	 anda	 dapat	 menjawab	 bahwa	
walaupun	 para	 senator	 memiliki	 keterbatasan,	 namun	 kemampuan	 mereka	
dapat	 digabungkan	 sehingga	 mungkin	 saja	 Senat	 merupakan	 lembaga	 yang	
mendekati	ketidakbersalahan.	

Dalam	bidang	Kimia	terdapat	contoh	lain	lagi.	Khlor	merupakan	racun.	Demikian	
juga	halnya	dengan	Sodium	karena	kalau	anda	menaruhnya	di	lidah,	maka	kedua	
bahan	 itu	 akan	 melubangi	 lidah	 anda.	 Karena	 itu	 anda	 menyimpulkan	 bahwa	
kalau	 anda	 menggabungkan	 keduanya	 untuk	 menghasilkan	 NaCl	 atau	 Sodium	
Klorida,	 maka	 daya	 racunnya	 menjadi	 dua	 kali	 lipat	 sehingga	 tidak	 boleh	
ditambahkan	pada	telur	(untuk	dimakan).		Tetapi	ingat	bahwa	kualitas	atau	sifat	
komponen	tidak	harus	atau	tidak	selalu	seperti	sifat	keseluruhan.	Demikian	pula	
sifat	 dari	 keseluruhan	 tidak	 selalu	 atau	 tidak	 harus	 seperti	 sifat	 komponen-
komponennya.	 Mungkin	 anda	 tidak	 menyukai	 Kimia.	 Tetapi	 berhati-hatilah	
dengan	 sosiologi	 karena	 di	 sana	 ada	 banyak	 sekali	 pembicaraan	 tentang	
keseluruhan.	

Sebagian	 besar	 contoh	 dalan	 buku	 pegangan	 logika	 hanyalah	 contoh	 yang	
dibuat-buat,	tetapi	contoh-contoh	itu	biasanya	lebih	sederhana	sehingga	mudah	
dipahami.	 Bahkan	 contoh	 dari	 bidang	 Kimia	 di	 atas	 walaupun	 bukan	 contoh	
karangan,	 tetaplah	 merupakan	 contoh	 yang	 sederhana.	 Contoh	 yang	
dikemukakan	 untuk	 para	 pembelajar	 logika	 haruslah	 sederhana,	 setidaknya	
kalau	baru	mulai	 belajar.	Tetapi	harus	diingat	bahwa	dalam	kehidupan	 sehari-
hari,	 sesat	 pikir	 yang	 ditemui	 biasanya	 kompleks	 dan	 tidak	 mudah	 dikenali.	
Contoh	berikut	berasal	dari	dunia	filsafat.	Salah	satu	teori	tentang	alam	semesta	
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menyatakan	 bahwa	 bahan	 penyusun	 alam	 semesta	 pada	 dasarnya	 terdiri	 dari	
atom-atom.	 Atom	 adalah	 benda	 yang	 sangat	 kecil,	 keras,	 serta	 tidak	 dapat	
ditembusi.	Teori	ini	disebut	materialisme.	Seorang	filsuf	Jerman	bernama	Leibniz	
tidak	menyukai	materialisme.	Dia	berpendapat	bahwa	materialisme	tidak	dapat	
menjelaskan	 kerja	 pikiran	 manusia.	 Karena	 itu	 dia	 mengemukakan	 gagasan	
bahwa	 bahan	 dasar	 alam	 semesta	 adalah	 pikiran	 yang	 memiliki	 esensi	 yang	
mirip	dengan	pikiran	Sang	Pencipta.	Tentu	saja	pikiran	adalah	hal	rohani,	bukan	
hal	 materi	 karena	 tidak	 menempati	 ruang.	 Leibniz	 menyebut	 unsur	 dasar	
tersebut	 sebagai	monad	 yaitu	 realitas	 berpikir	 yang	 tak	 dapat	 dibagi	 menjadi	
lebih	kecil	 lagi.	Sebagian	lawan	Leibniz	membantah	dengan	menyatakan	bahwa	
jika	 materialisme	 tidak	 dapat	 menjelaskan	 pikiran,	 maka	 lebih	 sulit	 lagi	 bagi	
pikiran	 untuk	 menjelaskan	 materi	 karena	 kalau	 kita	 menggabungkan	 banyak	
obyek	 yang	 tidak	menempati	 ruang,	maka	kita	 tidak	 akan	mendapatkan	obyek	
yang	menempati	ruang	(yaitu	materi).	Dikatakan	bahwa	kasusnya	sama	seperti	
kalau	 kita	 menambahkan	 berapapun	 banyaknya	 nol,	 tidak	 akan	menghasilkan	
angka	yang	lain.	Bantahan	terhadap	Leibniz	ini	adalah	sebuah	sesat	pikir.	Sesat	
pikir	 dimaksud	 adalah	 sesat	 pikir	 komposisi	 karena	 karakteristik	 atau	 sifat	
komponen	 tidak	 harus	 dan	 tidak	 selalu	 merupakan	 sifat	 keseluruhan	 atau	
gabungan	 dari	 komponen-komponen.	 Dengan	 kata	 lain,	 biasanya	 ada	
karakteristik	 keseluruhan	 yang	 tidak	 ditemui	 dalam	 karakteristik	 komponen-
komponennya.			

Sebuah	contoh	lagi	perlu	dibahas.	Ketika	Bonnie	Prince	Charlie,	pewaris	Stuart	di	
tahta	 Inggris,	 mencoba	 untuk	 menyingkirkan	 George	 II	 pada	 tahun	 1754	 dan	
mengembalikan	 Roma	 Katolik	 ke	 Inggris	 dan	 Skotlandia,	 dia	 menggunakan	
prajuritnya	 yang	 berasal	 dari	 Skotlandia	 Highland.	 Mungkin	 benar	 bahwa	
prajurit	 dari	 daerah	 tersebut	 lebih	 gagah	 berani	 atau	 lebih	 tegas	 dibanding	
dengan	 prajurit	 Inggris.	 Pasukan	Highland	mengalahkan	 pasukan	 Inggris	 pada	
pertempuran	 pertama.	 Namun	walaupun	 prajurit	 Skotlandia	 lebih	 banyak	 dan	
lebih	berani,	hal	itu	tidak	cukup	menandingi	pasukan	Inggris.	Pada	pertempuran	
kedua,	pasukan	Highland	diusir	sebelum	pertempuran	benar-benar	berlangsung	
dengan	 sengit.	 Setiap	 prajurit	 Skotlandia	 bisa	 jadi	 lebih	 baik	 daripada	 prajurit	
Inggris.	 Namun	 secara	 keseluruhan,	 pasukan	 Inggris	 jauh	 lebih	 baik	 daripada	
pasukan	 Skotlandia	 Highland.	 Pembaca	mungkin	 bisa	mengangkat	 contoh	 dari	
dalam	 Kitab	 Perjanjian	 Lama	 atau	 mencoba	 mencari	 contoh	 lain	 dari	 bidang	
Kimia.	

Sesat	pikir	lain	atau	nama	lain	berbahasa	Latin	yang	diberikan	kepada	sejumlah	
sesat	pikir	disebut	petitio	principii.	Dalam	bahasa	Inggris,	sesat	pikir	ini	disebut	
begging	 the	 question	 atau	 penalaran	 melingkar.	 Pada	 dasarnya	 sesat	 pikir	 ini	
berarti	bahwa	salah	satu	premis	yang	digunakan	untuk	mendeduksi	kesimpulan	
adalah	 kesimpulan	 itu	 sendiri	 yang	 sedikit	 dikaburkan	 atau	 dirubah	
rumusannya.	Harus	dicatat	bahwa	argumen	seperti	ini	sebenarnya	valid.	Secara	
ketat	logis,	kesimpulannya	diharuskan	oleh	premis	dan	memang	harus	demikian	
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adanya	 karena	 premis	 adalah	 kesimpulan	 itu	 sendiri	 dan	 setiap	 proposisi	
berimplikasi	 pada	 dirinya	 sendiri.	 Tetapi	 argumen	 tersebut	 tidak	 berguna	
sebagai	 bukti	 untuk	meyakinkan	 orang	 lain.	 Orang	 dapat	 berkata	 bahwa	 catur	
adalah	 bentuk	 rekreasi	 yang	 lebih	 baik	 daripada	 sepakbola	 karena	 sepakbola	
bukan	 bentuk	 rekreasi	 yang	 sebaik	 catur.	 Tentu	 saja	 demikian	 karena	 kedua	
pernyataan	tersebut	ekuivalen,	sehingga	kalau	yang	satu	benar,	maka	yang	lain	
benar.	 Namun	 tidak	 ada	 pemain	 sepakbola	 yang	 akan	 terkesan	 oleh	 argumen	
demikian.		

Begging	 the	 question	 biasanya	 tidak	 sejelas	 contoh	 karangan	 di	 atas.	 Coba		
pikirkanlah	 apakah	 argumen	 Thomas	 Aquinas	 untuk	 mendukung	 keberadaan	
Allah	 berikut	 ini	merupakan	petitio	principii	 atau	 tidak.	 Thomas	 yang	 disanto-
kan	 menulis:	 “Apapun	 yang	 digerakkan	 harus	 digerakkan	 oleh	 yang	 lain.	 Jika	
yang	 menggerakkan	 juga	 digerakkan,	 maka	 yang	 menggerakkan	 itu	 pasti	
digerakkan	yang	lain	lagi.	Namun	[rangkaian	ini]	tidak	bisa	berlanjut	sampai	tak	
terhingga	 karena	 kalau	 demikian	 tidak	 mungkin	 ada	 penggerak	 pertama	 dan	
[karena	 kalau	 tidak	 ada	 penggerak	 pertama	 maka]	 tidak	 akan	 ada	 penggerak	
yang	 lainnya	mengingat	 penggerak	 hanya	 bergerak	 sejauh	mereka	 digerakkan	
oleh	penggerak	pertama.	……	Karena	itu,	kita	harus	memiliki	penggerak	pertama	
yang	 tidak	 digerakkan	 oleh	 apapun.	 Orang	 mengenal	 penggerak	 pertama	 ini	
sebagai	Tuhan.”	

Dalam	 contoh	 ini,	 bahasa	 Yunani	 tidak	 ambigu	 seperti	 bahasa	 Inggris.	 Dalam	
bahasa	Inggris	kata	untuk	‘menggerakkan’	dan	‘bergerak’	hanya	satu	yaitu	move.	
Dalam	 bahasa	 Yunani6,	 dua	 hal	 berbeda	 itu	 diungkapkan	 dengan	 dua	 kata.	
Terlepas	 dari	 masalah	 ambiguitas	 tersebut,	 dapatkah	 pembaca	 mendeteksi	
adanya	begging	the	question	dalam	argumen	Thomas?	

Ada	satu	 jenis	sesat	pikir	 lain	yang	sering	diangkat	dalam	buku-buku	pelajaran	
logika.	Sesat	pikir	tersebut	dikenal	sebagai	argumen	ad	hominem.	Sesat	pikir	ini	
merujuk	kepada	karakter,	 situasi,	 kepercayaan	atau	prasangka	orang	yang	kita	
coba	yakinkan	[akan	kebenaran	pandangan	kita]	dan	tidak	membahas	hal	yang	
diangkat	 jadi	 bahan	 pembicaraan.	 Sebagai	 contoh,	 seorang	 mungkin	 terkesan	
dengan	 pandangan	 Aristotel	 bahwa	 jiwa	 atau	 roh	 adalah	 bentuk	 dari	 tubuh	
organik.	Kemudian	pendetanya	mengatakan	kepadanya,	“Kamu	percaya	Alkitab.	
Alkitab	 mengajarkan	 bahwa	 jiwa	 itu	 tetap	 ada	 walaupun	 tubuh	 mengalami	
kerusakan	 setelah	 kematian.	 Karena	 itu	 kamu	 seharusnya	menolak	 pandangan	
Aristotel	 dan	menyangkali	 bahwa	 jiwa	 dan	 tubuh	merupakan	 kesatuan	 seperti	
yang	dikatakan	Aristotel.	

Masalah	 dengan	 argumen	 di	 atas	 adalah	 kepercayaan	 seseorang	 pada	 Alkitab	
tidak	 membuktikan	 adanya	 kehidupan	 setelah	 kematian.	 Premis	 yang	
dibutuhkan	adalah:	Alkitab	benar.	Namun	demikian,	ada	kemasukakalan	dalam	
																																																								
6	Penterjemah:	Seperti	halnya	bahasa	Indonesia	
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argumen	tersebut	karena	kepercayaan	kepada	Alkitab	berimplikasi	kepercayaan	
akan	adanya	kehidupan	pasca	kematian.	Orang	yang	menerima	imortalitas	jiwa	
yang	sesuai	ajaran	alkitab	sekaligus	menerima	pandangan	Aristotel	adalah	orang	
yang	kebingungan	dan	menerima	kontradiksi.	

Contoh	 lain	 bisa	 berlaku	 dua	 arah.	 Seorang	 calon	 anggota	 DPR	 berargumen:	
kamu	harus	memilih	aku	karena	aku	akan	menaikkan	tarif	proteksi.	Tarif	proteksi	
baik	 untuk	 negara	 ini	 karena	 kamu	 adalah	 produsen.	 Seringkali	 argumen	 ad	
hominem	ini	muncul	terbalik	seperti	”Tidak	mengherankan	bahwa	kau	percaya	
bahwa	 tarif	 proteksi	 baik	 untuk	 negara	 ini.	 Kau	 seorang	 produsen,	 bukan?	 Ini	
bisa	disebut	ad	hominem	hinaan.			

Terdapat	 banyak	 jenis	 dan	 variasi	 sesat	 pikir	 informal.	 Sesat	 pikir	 informal	 ini	
tidak	dapat	dikelompokkan	secara	rapi.	Tidak	ada	aturan	yang	secara	otomatis	
mendeteksinya.	 Sesat	 pikir	 ini	 begitu	 tumpang	 tindih	 satu	 dengan	 yang	 lain	
sehingga	satu	contoh	bisa	mengandung	dua	atau	tiga,	bahkan	empat	sesat	pikir	
sekaligus.	 Salah	 satu	 kategori	 yang	 sering	 diangkat	 dalam	 buku	 logika	 jaman	
dulu	 adalah	 ignoratio	 elenchi.	 Ungkapan	 Latin	 ini	 diterjemahkan	 sebagai,	
ketidaktahuan	 tentang	 bantahan.	 Buku-buku	 moderen	 menterjemahkannya	
secara	tidak	literal	sebagai	‘kesimpulan	yang	tidak	relevan’.	Namun	penamaan	ini	
kurang	 tepat	 karena	 semua	 sesat	 pikir	 adalah	 contoh	 kesimpulan	 yang	 tidak	
relevan	dan	ketidakrelevanan	itu	muncul	dalam	berbagai	bentuk	dan	ukuran.	

Dalam	Apology-nya,	 Sokrates	yang	melakukan	pembelaan	di	depan	para	hakim	
Atena	untuk	membantah	bahwa	dia	pantas	dihukum	mati,	dengan	gagah	berani	
menolak	 hal	 yang	 digunakan	 penjahat	 yaitu	 membawa	 anak	 dan	 istrinya	 ke	
pengadilan	 lalu	mengatakan,	 “Siapa	 yang	nanti	 akan	menjaga	 anak	dan	 istriku,	
jika	aku	dihukum	mati?”	Permohonan	seperti	itu	bukan	bukti	ketidakbersalahan,	
sehingga	termasuk	sesat	pikir	yang	disebut	argumentum	ad	misericordiam.	

Dalam	 karya	 Shakespeare,	 berjudul	 Richard	 III,	 setelah	 membunuh	 semua	
pewaris	 tahta,	 Richard	 mengemukakan	 argumen	 ad	 populum.	 Ini	 mungkin	
bukan	contoh	yang	sangat	baik	karena	tidak	membangkitkan	antusiasme.	

Sesat	pikir	berikut	yang	dapat	dibedakan	dari	sesat	pikir	lain	adalah	sesat	pikir	
pertanyaan	kompleks.	Sesat	pikir	ini	digunakan	dalam	pertanyaan	yang	sangat	
terkenal	seperti,	Sudah	berhentikah	kamu	memukul	istrimu?	Biasanya	sesat	pikir	
ini	tidak	sejelas	contoh	tersebut.	

Sesat	 pikir	 lain	 yang	 cukup	 terkenal	 disebut	 post	 hoc	 ergo	 propter	 hoc.	
Pembaca	 harus	 selalu	 menggunakan	 frasa	 Latin	 ini	 supaya	 terlihat	 berilmu.	
Terjemahan	 frasa	 tersebut	 adalah,	 “Setelah	 ini	 terjadi,	 karena	 itu	penyebabnya	
adalah	 ini.”	 Pada	 akhir	 tahun	 70-an	 Internal	 Revenue	 Service	 (IRS7)	mengusik	
																																																								
7 	Penterjemah:	 Lembaga	 negara	 di	 Amerika	 Serikat	 yang	 menarik	 pajak	 dan	 mengatur	 tentang	
penarikan	pajak	
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sekolah-sekolah	 Kristen.	 Sebelum	 itu	 Badan	 Pendidikan	 di	 Ohio	 menuntut	
sebuah	 sekolah	 Kristen.	 Di	 Kentucky	 dan	 Nebraska,	 orang	 tua	 sampai	
dipenjarakan	 karena	menyekolahkan	 anaknya	 di	 sekolah	Kristen.	 Dalam	 kasus	
lain,	 pemerintah	 secara	 paksa	 memisahkan	 anak	 dari	 orang	 tuanya	 dan	
menempatkannya	 di	 rumah	 orang	 tua	 asuh.	 Kemudian	 IRS	 ikut	 campur	 dan	
mencoba	 untuk	 menghilangkan	 status	 tak	 kena	 pajak	 sekolah-sekolah	 Kristen	
dan	 menganggapnya	 bersalah	 akibat	 diskriminasi	 ras,	 kecuali	 sekolah-sekolah	
tersebut	 bisa	membuktikan	 diri	 tidak	 bersalah,	melalui	 sebuah	 proses	 yang	 di	
beberapa	 tempat	 mustahil	 dilakukan.	 Salah	 satu	 argumen	 IRS	 adalah	 bahwa	
sekolah-sekolah	Kristen	didirikan	persis	 setelah	ditetapkannya	undang-undang	
anti	diskriminasi.	Ini	jelas	post	hoc	ergo	propter	hoc.	Salah	satu	pembelaan	yang	
diberikan	orang	Kristen	adalah	bahwa	sekolah-sekolah	Kristen	didirikan	setelah	
Mahkamah	 Agung	melarang	 adanya	 Alkitab	 dan	 doa	 di	 sekolah-sekolah.	 Perlu	
ditambahkan	 pula	 bahwa	 sekolah-sekolah	 Kristen	 didirikan	 setelah	 kekerasan,	
obat-obatan	terlarang	dan	seks	di	sekolah-sekolah	pemerintah	tidak	terkendali.	
Anggota	Badan	Pendidikan	di	Atlanta,	Georgia,	mendapatkan	surat	pengunduran	
diri	seorang	guru	karena	salah	seorang	murid	mengancam	untuk	menggoroknya	
dengan	pisau	kalau	si	guru	tidak	mengganti	nilai	D-nya	menjadi	B.	Dalam	situasi	
seperti	itu,	siswa	yang	tidak	suka	melakukan	kekerasan	akan	terancam,	sehingga	
orang	 tua	 lebih	memilih	 sekolah	 yang	 lebih	 aman	 bagi	 putra	 putrinya.	 Setelah	
mengabaikan	semua	ini,	 IRS	kemudian	menetapkan	aturan	yang	tidak	memiliki	
semangat	 Amerika	 yaitu	 aturan	 yang	 menetapkan	 bahwa	 anda	 dinyatakan	
bersalah	selama	anda	tidak	dapat	membuktikan	bahwa	anda	tidak	bersalah,	dan	
mendukungnya	dengan	argumen	ad	baculum	yaitu:	 lakukan	yang	aku	katakan	
atau	aku	hancurkan	kamu.	

Terdapat	 nama-nama	 lain	 yang	 digunakan	 untuk	 merujuk	 sesat	 pikir,	 tetapi	
nama-nama	 yang	 berbeda	 itu	 tidak	 selalu	 merujuk	 kepada	 sesat	 pikir	 yang	
berbeda,	karena	kategorisasinya	ceroboh	dan	saling	tumpang	tindih.	Karena	itu,	
bab	 ini	 akan	 diakhiri	 dengan	 sesat	 pikir	 kebetulan/accident.	 Sesat	 pikir	 ini	
terjadi	saat	faktor-faktor	kebetulan	yang	tidak	relevan	dengan	sebuah	argumen	
dijadikan	 sebagai	 faktor	 esensial	 dalam	 argumen	 tersebut.	 Contohnya	 berasal	
dari	kehidupan	kalangan	kerajaan	di	Jerman	pada	abad	pertengahan.	

Seorang	bangsawan	mengundang	seorang	tamu	terhormat	untuk	makan	malam.	
Untuk	 menghormati	 sang	 tamu,	 tuan	 rumah	 menyuruh	 juru	 masaknya	
menyajikan	bangau	panggang.	Si	tukang	masak	adalah	tukang	masak	ulung	dan	
dia	 memanggang	 bangau	 tersebut	 dengan	 sempurna.	 Saking	 enaknya	 aroma	
panggangan,	si	tukang	masak	tidak	dapat	menahan	diri	lalu	memotong	salah	satu	
kakinya	 dan	 memakannya.	 Kemudian	 dia	 mengatur	 penyajian	 panggangan	
bangau	 sedemikian	 sehingga	 yang	 tampak	 dari	 atas	 adalah	 bagian	 sisinya.	 Si	
bangsawan	 mencoba	 tetap	 tenang	 dan	 mengabaikan	 mutilasi	 yang	 dialami	
bangau,	 lalu	 melayani	 tamu	 seperti	 biasanya.	 Namun	 dia	 berjanji	 dalam	 hati	
untuk	membuat	juru	masaknya	bingung	setelah	tamu	pergi.	
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Keesokan	 harinya	 dia	membawa	 juru	masaknya	 keluar	 ke	 halaman	 istana	 lalu	
menunjukkan	 seekor	 bangau	 yang	 sedang	 berdiri	 di	 sana	 untuk	mengajarnya.	
Dia	 berkata	 kepada	 si	 juru	masak,	 “Coba	 kamu	 lihat!	 Bangau	 punya	 dua	 kaki.	
Kamu	apakan	kaki	bangau	yang	satunya	 tadi	malam?”	Si	 juru	masak	kemudian	
membalas,	“Tapi	bangau	cuma	punya	satu	kaki.	Coba	liat	itu!”	Seperti	kebiasaan	
bangau	pada	umumnya,	bangau	itu	sedang	berdiri	dengan	satu	kaki	saja.	Merasa	
dia	 sedang	 dikerjain	 dan	 demi	 mengalahkan	 tipuan	 si	 juru	 masak,	 sang	
bangsawan	bertepuk	tangan	dan	bangau	itupun	menurunkan	kaki	yang	satunya	
lalu	 terbang.	 Si	 bangsawan	 berkata,	 “Lihat	 sendiri,	 bangau	 punya	 dua	 kaki!”	 Si	
juru	masak	membalas,	“Tapi	tadi	malam	tuan	tidak	bertepuk	tangan.”		
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BAB	11.	DEDUKSI	SILOGISME		

embahasan	 pada	 bab	 mengenai	 silogisme	 menggunakan	 Barbara	 dan	
Celarent	 sebagai	 aksioma	dan	kedua	puluh	dua	 silogisme	 lain	dideduksi	
dari	 kedua	 aksioma	 tersebut.	 Namun	 bukanlah	 keharusan	 untuk	

menggunakan	Barbara	dan	Celarent	sebagai	aksioma.	Keduanya	dapat	dijadikan	
merupakan	teorema	yang	dideduksi	dari	asumsi-asumsi	yang	lebih	sederhana.	

Caranya	adalah	dengan	mengembangkan	Barbara	dari	hukum	transitivitas.	Kita	
asumsikan	 bahwa	 (a	 <	 b)	 (b	 <	 c)	 <	 (a	 <	 c).	 Tentu	 saja	 kita	 juga	 dapat	
menuliskannya	sebagai	(x	<	y)	(y	<	z)	<	(x	<	z)	atau	(b	<	a)	(a	<	c)	<	(b	<	c).	Ketiga	
ini	bukan	tiga	asumsi,	melainkan	satu	asumsi	tetapi	dengan	term	berbeda.	Tidak	
ada	perbedaan	logis	antara	mengatakan		

Kelompok	 kucing	 termasuk	 dalam	 kelompok	 mamalia,	 kelompok	 mamalia	 masuk	 dalam	
kelompok	hewan,	sehingga	kelompok	kucing	masuk	dalam	kelompok	hewan	

dan	mengatakan		

Orang	 Atena	 termasuk	 kelompok	 orang	 Yunani,	 Orang	 Yunani	 termasuk	 kelompok	 orang	
Eropa,	sehingga	Orang	Atena	termasuk	kelompok	orang	Eropa.	

Dengan	mengingat	 prinsip	 tersebut	 kita	 boleh	menuliskan	 hukum	 transitivitas	
dengan	enam	cara:	

1. (c	<	b)	(b	<	a)	<	(c	<	a)	

Karena	cara	penulisan	seperti	ini	memakan	tempat	dan	mungkin	membosankan,	
maka	 ada	 baiknya	 menghilangkan	 tanda	 ‘termasuk’	 serta	 menulis	 rumusnya	
sebagai	berikut:	

1. cb		 ba		 <		 ca	

2. ab		 bc		 <		 ac	

3. bc		 (ba’)’		 <		 (ca’)’	

Perhatikan	 bahwa	 baris	 ketiga	 dihasilkan	 dari	 kontradiksi	 dan	 pertukaran	
tempat,	 terhadap	 bc	 ca’	 <	 ba’	 yang	 pada	 dirinya	 sendiri	 merupakan	 bentuk	
transitivitas:	

	
4. (a’b)’	 cb	 <	 (a’c)’	

5. ba	 (bc’)’	 <	 (ac’)’	

6. (c’b)’	 ab	 <		 (c’a)’	

Penyimpulan	 silogisme	 dari	 hukum	 transitivitas	 yang	 dinyatakan	 dengan	
keenam	cara	 ini	mungkin	terasa	membosankan,	tetapi	sangat	mudah	dilakukan	
(dengan	satu	perkecualian).	

P	
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1.	Langkah	pertama,	kalikan	baris	satu	dengan	barus	dua	pada	kedua	sisi		

2.	Langkah	kedua,	kalikan	baris	satu	dengan	baris	tiga	dan	baris	empat	pada	kedua	sisi	

3.	Langkah	ketiga,	kalikan	baris	satu	dengan	baris	lima	dan	enam	pada	kedua	sisi	

4.	 Langkah	keempat,	 lakukan	hal	 yang	 sama	untuk	baris	 satu,	 empat,	dan	 lima.	Namun	
pada	langkah	ini	tambahkan	faktor	(ba’)’	dan	(c’b)’	ke	anteseden.	

Hasil	dari	keempat	langkah	tersebut	adalah	sebagai	berikut.	

I. cb	ba	ab	bc	<	ca	ac	

II. cb	ba	bc	(ba’)’	(a’b)’	cb	<	ca	(ca’)’	(a’c)’	

III. cb	ba	ba	(bc’)’	(c’b)’	ab	<	ca	(ac’)’	(c’a)’	

IV. cb	ba	(a’b)’	cb	ba	(bc’)’	(ba’)’	(c’b)’	<	ca	(ac)’	(ac’)’	

Keempat	 ekspresi	 tersebut	 perlu	 digabungkan	 atau	 dijumlahkan.	 Karena	
penjumlahan	 dari	 anteseden	 sangat	 panjang,	 maka	 pertama-tama	 kita	 akan	
menulis	hasil	penjumlahan	kesimpulannya:	

ca	ac	+	ca	(ca’)’	(a’c)’	+	ca	(ac’)’	(c’a)’	+	ca	(a’c)’	(ac’)’	

Perhatikan	 bahwa	 ca	 muncul	 di	 setiap	 faktor,	 karena	 itu	 dapat	 difaktorkan	
keluar	sehingga	menjadi:	

ca	[ac	+	(ca’)’	(a’c)’	+	(ac’)’	(c’a)’	+	(a’c)’	(ac’)’]	

Perhatikan	 dua	 tanda	 kurung	 pada	 akhir	 kurung	 siku.	 Catat	 bahwa	 keduanya	
yaitu	(a’c)’	dan	(ac’)’	sama	dengan	dua	kurung	sebelumnya	yaitu	(ac’)’(c’a)’.	(ac’)’	
memang	 jelas	 identik,	 sedangkan	 dua	 yang	 lainnya	 identik	 karena	 melalui	
kontradiksi	 dan	 pertukaran	 tempat	 (a’c)	 =	 (c’a)’.	 Dengan	 demikian,	 kita	 dapat	
menghilangkan	 kedua	 faktor	 terakhir	 karena	 tidak	 ada	 guna	 menyatakan	 hal	
yang	sama	sebanyak	dia	kali.	Dalam	silogisme,	kita	tidak	mungkin	memiliki	tiga	
premis,	 yang	 dua	 di	 antaranya	 adalah	 Semua	 anjing	 adalah	 hewan	 dan	 Semua	
non	 hewan	 adalah	 non	 anjing.	 Satu	 premis	 saja	 sudah	 cukup	 untuk	 mewakili	
keduanya.		

Perhatikan	 bahwa	 dengan	 alasan	 yang	 sama,	 dua	 kurung	 di	 bagian	 tengah	
mubazir	karena	(ac’)’	(c’a)’	=	(ca’)’	(a’c)’;	dimana	

(ac’)’	=	(ca’)’	dan;	

(c’a)’	=	(a’c)’.	
	

Karena	itu	hasil	penjumlahan	kesimpulan	keempat	implikasi	yang	diberi	nomor	
I,	II,	III,	dan	IV	tereduksi	menjadi:	
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(c	<	a)	[(a	<	c)	+	(c	<	a’)	(a’	<	c)’]	

Ini	 adalah	 definisi	 A(ca),	 yaitu	 kesimpulan	 Barbara,	 seperti	 yang	 telah	
dikemukakan	sebelumnya	pada	bab	tentang	catatan	sejarah	logika.	

Jika	 kita	menjumlahkan	 keempat	 anteseden,	 maka	 akan	menghasilkan	 definisi	
A(ba)	dan	A(cb).	 Ingat	bahwa	 implikasi	 IV	memiliki	dua	 faktor	yang	disisipkan	
(dikalikan)	 ke	 dalam	 anteseden.	 Justifikasi	 bagi	 ‘sulap’	 ini	 adalah:	 Jika	 xy	 <	 z,	
maka	xypqr	<	z.	P,	q,	dan	r	mungkin	tidak	diperlukan,	tetapi	penyisipannya	pun	
tidak	mempengaruhi	validitas	implikasi.	Karena	itu,	premis-premis	dari	Barbara	
lebih	 dari	 cukup	 untuk	 menghasilkan	 kesimpulannya.	 Jadi	 Barbara	 adalah	
deduksi	 dari	 hukum	 transitivitas.	 Kedua	 puluh	 dua	 silogisme	 valid	 lain	 dapat	
dihasilkan	 dengan	 cara	 yang	 dijelaskan	 sebelumnya.	 Dengan	 demikian	 logika	
disederhanakan	 dengan	 mendeduksi	 lebih	 banyak	 kesimpulan	 dari	 sedikit	
aksioma.		

Memang	 benar	 bahwa	 hampir	 semua	 pakar	 logika	 kontemporer	 menolak	
simbolisasi	 A(ab)	 yang	 kita	 gunakan,	 tetapi	 seperti	 dijelaskan	 sebelumnya,	
definisi	 mereka	 tidak	 menyatakan	 makna	 dari	 proposisi	 Semua	 anjing	 adalah	
hewan.	 Namun	 materi	 untuk	 mendalaminya	 dibahas	 dalam	 buku	 lain	 yang	
tingkatannya	lebih	tinggi	dari	pembahasan	dalam	buku	ini.	

Sebagai	kesimpulan,	selama	hidupnya	pembaca	sekalian	harus	ingat	bahwa	jika	
anda	 logis,	maka	 anda	 tidak	 akan	 pernah	 salah,	 kecuali	 anda	memulai	 dengan	
premis	yang	salah.	Logika	tidak	menjamin	kebenaran	premis,	tetapi	tanpa	logika	
tidak	ada	kemajuan	yang	mungkin	tercapai.	
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CATATAN	AKHIR:	ALLAH	DAN	LOGIKA	

etika	 berbicara	 tentang	 Allah,	 hampir	 seketika	 itu	 juga	 Kalvinis	 akan	
mengulangi	 apa	 yang	 dikatakan	Katekismus	Singkat	 [Westminster]	 yang	
menyatakan	 bahwa,	 “Allah	 adalah	 Roh,	 tak	 terhingga,	 kekal,	 dan	 tidak	

berubah-ubah.”	 Mungkin	 kita	 tidak	 berhenti	 sebentar	 untuk	 mencoba	
memperjelas	pemahaman	kita	tentang	roh,	dan	kita	langsung	membahas	tentang	
sifat-sifat	 Allah	 yaitu	 “hikmat,	 kekudusan,	 keadilan,	 kebaikan,	 dan	 kebenaran.”	
Tetapi	 kita	 harus	 berhenti	 sebentar	 untuk	 merenungkan:	 Roh,	 Hikmat,	
Kebenaran.	Mazmur	31:5	menyebut	Allah	“Ya	Tuhan,	Allah	yang	setia1.”	Yohanes	
17:3	menyatakan,	 ”	 Inilah	hidup	yang	kekal	 itu,	 yaitu	bahwa	mereka	mengenal	
Engkau,	 satu-satunya	 Allah	 yang	 benar....”	 1	 Yohanes	 5:6	 menyatakan,	 “…Roh	
adalah	 kebenaran.”	 Ayat-ayat	 seperti	 ini	 mengindikasikan	 bahwa	 Allah	 adalah	
Allah	 yang	 rasional	 dan	 berpikir	 yang	 pemikirannya	 menunjukkan	 struktur	
logika	Aristotelian.	

Jika	 ada	 yang	 menolak	 logika	 Aristotelian	 dalam	 kaitan	 dengan	 ini	 (dan	
kemungkinan	dia	tidak	ingin	menggantikannya	dengan	logika	simbolis	Boole	dan	
Russel),	 biarlah	dia	bertanya	dan	menjawab	untuk	dirinya	 sendiri	 apakah	bagi	
Allah	 benar	 bahwa	 jika	 semua	 anjing	 memiliki	 gigi,	 maka	 sejumlah	 anjing	
(seperti	 anjing	 jenis	 spaniel)	memiliki	 gigi?	Apakah	mereka	yang	membedakan	
“logika	manusia	semata”	dengan	logika	ilahi	percaya	bahwa	bagi	Allah	walaupun	
semua	 anjing	 punya	 gigi,	 namun	 anjing	 jenis	 spaniel	 tidak	 memiliki	 gigi?	
Demikian	juga	halnya	terkait	dengan	ilmu	hitung	“manusia	semata”:	apakah	dua	
tambah	dua	sama	dengan	empat	bagi	manusia	tetapi	sama	dengan	sebelas	bagi	
Allah?	 Sejak	 saat	 Bernard	 tidak	 mempercayai	 Abelard,	 beberapa	 kalangan	
menganggap	 bahwa	 kesalehan	 ditandai	 dengan	 peremehan	 akan	 “akal	 budi	
manusia	semata”;	dan	pada	saat	ini	para	penulis	eksistensialis	dan	neo-ortodoks	
menolak	 penarikan	 kesimpulan	 “garis	 lurus”	 serta	 menegaskan	 bahwa	 iman	
pasti	 ‘membatasi’	 logika.	 Dengan	 demikian,	 mereka	 tidak	 hanya	 menolak	
menjadikan	 logika	 sebagai	 aksioma,	 tetapi	 juga	 merasa	 memiliki	 hak	 untuk	
menyangkalinya.	 Bertentangan	 dengan	 pandangan	 seperti	 itu,	 argumen	 yang	
akan	 disajikan	 dalam	 tulisan	 ini	 menegaskan	 tentang	 tidak	 terhindarkannya	
logika;	 dan	 terkait	 dengan	 pandangan	 bahwa	 Kitab	 Suci	 tidak	 bisa	 menjadi	
aksioma	 karena	 yang	 menjadi	 aksioma	 sebenarnya	 adalah	 logika,	 akan	
dijelaskan	dengan	lebih	rinci	makna	dari	wahyu	Kitab	Suci.	

Karena	 dalam	 konteksi	 ini	 wahyu	 verbal	 merupakan	 wahyu	 dari	 Allah,	 maka	
pembicaraan	akan	dimulai	dengan	membahas	hubungan	antara	Allah	dan	logika.	
Setelah	itu,	akan	dibahas	hubungan	antara	logika	dan	Kitab	Suci.	Serta	akhirnya	
dibahas	tentang	logika	dalam	manusia.	
																																																								
1	Penterjemah:	Dalam	KJV	dan	NKJV	yang	digunakan	Clark,	dikatakan	‘Allah	kebenaran’/O	Lord	God	of	
Truth.		

K	
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LOGIKA	DAN	ALLAH	
Alangkah	 baiknya	 untuk	 memulai	 dengan	 mengarahkan	 perhatian	 pembaca	
kepada	ciri-ciri	yang	Kitab	Suci	berikan	pada	Allah.	Tidak	ada	yang	mengejutkan	
ketika	 menyebut	 Allah	 mahatahu.	 Hal	 ini	 dibahas	 secara	 luas	 dalam	 teologi	
Kristen.	 Namun	 lebih	 jauh	 lagi,	 Allah	 adalah	 mahatahu	 sejak	 kekal.	 Dia	 tidak	
pernah	 belajar	 untuk	 memperoleh	 pengetahuannya.	 Karena	 Allah	 ada	 dalam	
dirinya	 sendiri,	 tidak	 tergantung	 pada	 apapun,	 namun	 merupakan	 Pencipta	
segala	 sesuatu,	maka	Dia	merupakan	sumber	pengetahuan.	Pandangan	penting	
ini	memiliki	sejarah	sendiri.	

Pada	masa	 awal	 Kekristenan,	 Philo,	 seorang	 pakar	 berkebangsaan	 Yahudi	 dari	
Alexandria,	 melakukan	 perubahan	 terhadap	 filsafat	 Plato	 agar	 sesuai	 dengan	
teologi	Perjanjian	Lama.	Plato	mendasari	sistemnya	pada	tiga	prinsip	asali	yang	
independen	 yaitu:	 Dunia	 Ide,	 Demiurge2 ,	 dan	 ruang	 kekacauan.	 Walaupun	
ketiganya	 sama-sama	kekal	 dan	 tidak	 saling	 tergantung	 satu	dengan	yang	 lain,	
Sang	 Demiurge	 membentuk	 ruang	 kekacauan	 menjadi	 dunia	 yang	 kita	 lihat	
dengan	 menggunakan	 Dunia	 Ide	 sebagai	 modelnya.	 Karena	 itu	 dalam	 ajaran	
Plato,	 Dunia	 Gagasan	 tidak	 hanya	 independen	 tetapi	 juga	 lebih	 superior	
dibanding	pencipta	 langit/surga	dan	bumi.	Secara	moral,	Demiurge	diharuskan	
dan	 tunduk	 secara	 sukarela	 kepada	 Gagasan	 tentang	 keadilan,	 manusia,	
kesetaraan,	dan	angka.	

Namun	Philo,	mengatakan,	 “Allah	 telah	diperhitungkan	menurut	yang	 satu	dan	
satuan;	 namun	 [yang	 tepat	 adalah]	 satuan	 telah	 diperhitungkan	 sesuai	 dengan	
Allah	yang	satu,	karena	semua	bilangan,	seperti	halnya	waktu,	lebih	dahulu	ada	
dari	kosmos	dan	Allah	lebih	dahulu	ada	dan	merupakan	Pencipta	dari	kosmos.”		

Hal	ini	berarti	bahwa	Allah	adalah	sumber	dan	penentu	semua	kebenaran.	Orang	
Kristen	 pada	 umumnya,	 bahkan	 orang	 Kristen	 yang	 tidak	 berpendidikan	
memahami	 bahwa	 air,	 susu,	 alkohol,	 dan	 bensin	 memiliki	 titik	 beku	 yang	
berbeda	 karena	 Allah	 menciptakan	 demikian.	 Allah	 dapat	 saja	 menciptakan	
cairan	 beracun	 sedemikian	 rupa	 sehingga	 membeku	 pada	 suhu	 nol	 derajat	
Fahrenheit	 dan	 menjadikan	 susu	 sapi	 untuk	 membeku	 pada	 suhu	 40	 derajat	
Fahrenheit.	Tetapi	Dia	tidak	menghendaki	demikian.	Karena	itu	di	balik	tindakan	
penciptaan	 terdapat	 sebuah	 keputusan	 kekal.	 Sudah	 menjadi	 ketetapan	 Allah	
sejak	kekal	untuk	memiliki	cairan	seperti	yang	kita	miliki	saat	ini.	Karena	itu	kita	
dapat	 menyatakan	 bahwa	 ciri-ciri	 alam	 ditentukan	 sebelum	 alam	 ada	 sama	
sekali.	

																																																								
2	Penterjemah:	Keberadaan	yang	bertanggung	jawab	menciptakan	dunia	
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Hal	 yang	 sama	 berlaku	 untuk	 kebenaran	 lainnya,	 dan	 Allah	 harus	 dipandang	
sebagai	berdaulat.	Adalah	ketetapan-Nya	untuk	menjadikan	satu	proposisi	salah	
dan	 proposisi	 lain	 benar.	 Entah	 proposisi	 tersebut	 bersifat	 fisik,	 psikologis,	
moral,	 atau	 teologis,	 Allahlah	 yang	menjadikannya	 demikian.	 Sebuah	 proposisi	
benar	karena	Allah	berpikir	bahwa	itu	adalah	kebenaran.	

Mungkin	 demi	 kelengkapan	 formal,	 kita	 perlu	 mengambil	 contoh	 ayat	 dari	
Alkitab.	 Mazmur	 147	 :	 5	 menyatakan,	 “Besarlah	 Tuhan	 kita	 dan	 berlimpah	
kekuatan,	 kebijaksanaan3-Nya	 tak	 terhingga.”	 Jika	kita	 tidak	dapat	 secara	ketat	
menyimpulkan	dari	 ayat	 ini	 bahwa	kuasa	Allah	merupakan	asal	dari	 kebijakan	
atau	pengertian-Nya,	maka	setidaknya	tak	diragukan	bahwa	ayat	ini	menegaskan	
tentang	 kemahatahuan	 Allah.	 1	 Samuel	 2:3	 menyatakan,	 “Karena	 TUHAN	 itu	
Allah	yang	mahatahu.”	Efesus	1:8	berbicara	tentang	hikmat	dan	pengertian	Allah.	
Dalam	Roma	16:27	 kita	 dapati	 frasa,	 “Allah	 yang	 penuh	 hikmat,”	 dan	 dalam	 1	
Timotius	1:174	dijumpai	 frasa	yang	sama,	 “Allah	yang	penuh	hikmat.”	Referensi	
lebih	lanjut	dan	eksposisi	yang	sangat	baik	tentang	hal	 ini	dapat	ditemui	dalam	
karya	 Stephen	 Charnock,	 The	 Existence	 and	 Attributes	 of	 God,	 bab	 VIII	 dan	 IX.	
Dari	penulis	terkemuka	ini	akan	dikutip	beberapa	kalimat	berikut.		

Allah	 mengenal/mengetahui	 tentang	 diri-Nya	 sendiri	 karena	 pengetahuan-Nya	 dan	
kehendak-Nya	merupakan	penyebab	dari	segala	sesuatu	yang	lain;	...	Dia	adalah	kebenaran	
pertama,	 karena	 itu	 merupakan	 obyek	 pengetahuan-Nya	 yang	 pertama....	 Karena	 Dia	
adalah	 segala	 kebenaran,	 maka	 dalam	 diri-Nya	 sendiri	 Dia	 memiliki	 obyek	 pengetahuan	
terbaik....	Tidak	ada	obyek	yang	 lebih	dapat	dipahami	bagi	Allah	seperti	diri-Nya	sendiri	 ...	
karena	pengetahuan-Nya	adalah	esensi-Nya.		

Beberapa	halaman	kemudian,	dia	menulis:	

Allah	 mengetahui	 ketetapan	 dan	 kehendak-Nya,	 sehingga	 Dia	 mengetahui	 segala	
sesuatu....	 Allah	 pasti	 mengetahui	 apa	 yang	 telah	 Dia	 tetapkan	 untuk	 terjadi....	 Allah	
mengetahuinya	 karena	 Dia	 menghendakinya	 ...	 jadi	 Dia	 mengetahui	 semua	 karena	 Dia	
mengetahui	 apa	 yang	 Dia	 kehendaki.	 Pengetahuan	 Allah	 tidak	 timbul	 dari	 hal	 yang	
diketahui	itu	sendiri,	karena	kalau	demikian	maka	pengetahuan	Allah	memiliki	penyebab	di	
luar	 Dia....	 Seperti	 halnya	 Allah	 memandang	 segala	 sesuatu	 yang	 mungkin	 melalui	
kacamata	 kuasa-Nya,	 demikian	 juga	 Dia	melihat	 segala	 hal	 di	masa	 depan	melalui	 sudut	
pandang	kehendak-Nya.		

Banyak	 yang	 dibahas	 Charnock	 dalam	 tulisan	 tersebut	 yang	 bertujuan	 untuk	
mengemukakan	 daftar	 obyek	 pengetahuan	 Allah.	 Namun	 demikian	 kutipan	 ini	
diangkat	dalam	rangka	menunjukkan	bahwa	pengetahuan	Allah	tergantung	pada	
kehendak-Nya	dan	bukan	pada	sesuatu	yang	berada	di	luar	diri-Nya.	Karena	itu	
kita	 dapat	 mengulangi	 apa	 yang	 dikatakan	 Philo	 bahwa	 Allah	 tidak	

																																																								
3 	Penterjemah:	 Dalam	 versi	 bahasa	 Inggris	 yang	 diguakan	 Clark,	 digunakan	 kata	
‘pengertian/pemahaman-Nya’.	
4 	Penterjemah:	 Frasa	 ini	 terdapat	 dalam	 berbagai	 versi	 Terjemahan	 Bahasa	 Inggris	 dan	 Bahasa	
Indonesia	Sehari-hari,	kecuali	versi	Terjemahan	Baru	
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diperhitungkan	 berdasarkan	 gagasan	 tentang	 kesatuan,	 atau	 kebaikan,	 atau	
kebenaran;	tetapi	sebaliknya	kesatuan,	kebaikan,	dan	kebenaran	diperhitungkan	
di	bawah	ketetapan	Allah.	

LOGIKA	ADALAH	ALLAH	
Penulis	beharap	pembaca	menyadari	kaitan	 tulisan	mengenai	hubungan	antara	
Allah	dan	kebenaran	dengan	diskusi	tentang	logika.	Bagaimanapun	juga,	perihal	
logika	 dapat	 diperkenalkan	 dengan	 lebih	 jelas	 melalui	 sebuah	 referensi	 Kitab	
Suci.	 Prolog	 Injil	 Yohanes	 yang	 terkenal	 itu	 dapat	 diparafrase	 sebagai,	 “Pada	
mulanya	adalah	Logika,	dan	Logika	itu	bersama-sama	dengan	Allah,	dan	Logika	
itu	adalah	Allah....	Dalam	Dia	ada	hidup	dan	hidup	itu	adalah	terang	manusia.”	

Parafrase	ini,	atau	lebih	tepatnya	terjemahan	ini	tidak	hanya	terdengar	aneh	bagi	
telinga	yang	saleh,	 tetapi	 juga	 terdengar	menjengkelkan	dan	menghina.	Namun	
keterkejutan	 tersebut	 hanya	 menunjukkan	 begitu	 jauhnya	 jarak	 antara	 orang	
saleh	tersebut	dengan	bahasa	dan	pemikiran	Perjanjian	Baru	yang	ditulis	dalam	
Bahasa	Yunani.	 Sulit	 dipahami	mengapa	orang	menganggapnya	 sebagai	 hinaan	
kalau	menyebut	Kristus	sebagai	Logika	tetapi	bukan	hinaan	kalau	menyebut	Dia	
sebagai	 sebuah	kata.	Namun	hal	 itu	 sering	 terjadi.	 Bahkan	Agustinuspun	dicap	
dengan	 tuduhan	 yang	 anti	 intelektual	 bahwa	 dia	 mereduksi	 Allah	 menjadi	
proposisi	 karena	 dia	 menegaskan	 bahwa	 Allah	 adalah	 kebenaran.	 Namun	
bagaimanapun	juga,	intelektualisme	yang	kuat	dari	kata	Logos	dapat	dilihat	dari	
beberapa	kemungkinan	terjemahannya,	yaitu:	menjelaskan,	komputasi,	akuntansi	
(keuangan),	menghargai,	proporsi	dan	rasio	(matematika),	penjelasan,	teori	atau	
argumen,	 prinsip	 atau	 hukum,	 akal,	 rumus,	 perdebatan,	 naratif,	 bicara,	
pertimbangan,	diskusi,	ramalan,	kalimat,	dan	hikmat.	

Setiap	 terjemahan	 terhadap	 Yohanes	 1:1	 yang	 mengaburkan	 penekanan	 pada	
pikiran	dan	akal	adalah	terjemahan	yang	buruk.	Jika	ada	yang	mengeluh	bahwa	
gagasan	 tentang	 rasio	 atau	 perdebatan	mengaburkan	 kepribadian	 dari	 Pribadi	
Kedua	 Trinitas,	 maka	 orang	 tersebut	 harus	 merubah	 konsepnya	 tentang	
kepribadian.	Karena	itu,	jelas	bahwa	pada	mulanya	adalah	Logika.	

Proposisi	 bahwa	 Logika	 adalah	 terang	 manusia,	 merupakan	 proposisi	 yang	
membawa	 kita	 pada	 topik	 yang	 akan	 dibahas	 setelah	 pembahasan	 tentang	
hubungan	 antara	 logika	 dan	manusia.	 Namun	 pemikiran	 bahwa	 Logika	 adalah	
Allah	membawa	 kita	 kepada	 akhir	 dari	 bagian	 ini.	 Tidak	 hanya	 para	 pengikut	
Bernard	yang	mencurigai	logika,	tetapi	bahkan	para	teolog	yang	lebih	sistematik	
mewaspadai	 setiap	 usulan	 yang	 menjadikan	 sebuah	 prinsip	 abstrak	 lebih	
superior/tinggi	 dari	 Allah.	 Argumen	 yang	 dikemukakan	 di	 sini,	 sesuai	 dengan	
Philo	 dan	 Charnock,	 tidak	menganut	 pandangan	 demikian.	 Hukum	 kontradiksi	
tidak	 dianggap	 sebagai	 sebuah	 aksioma	 yang	 ada	 sebelum	 atau	 terpisah	 dari	
Allah.	Hukum	itu	adalah	pemikiran	Allah.	
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Karena	itu	hukum	kontradiksi	bukan	sesuatu	yang	muncul	setelah	Allah	ada.	Jika	
orang	 harus	 mengatakan	 bahwa	 logika	 tergantung	 dari	 Allah,	 maka	 kata	
tergantung	 hanya	 digunakan	 dalam	 pengertian	 bahwa	 hukum	 tersebut	
merupakan	 karakteristik	 pemikiran	 Allah.	 Hukum	 ini	 tidak	 muncul	 kemudian	
setelah	Allah	ada	karena	Allah	adalah	kekal	dan	 tidak	ada	waktu	dimana	Allah	
ada	tanpa	berpikir	secara	logis.	Kita	tidak	dapat	berpandangan	bahwa	kehendak	
Allah	ada	sebagai	substansi	lembam	sebelum	Dia	berkehendak	untuk	berpikir.	

Karena	tidak	ada	prioritas	waktu,	maka	tidak	ada	prioritasasi	logis	atau	analitis	
antara	 Allah	 dan	 logika.	 Tidak	 hanya	 Logika	 adalah	 awal,	 tetapi	 Logika	 adalah	
Allah	 sendiri.	 Jika	 terjemahan	 yang	 tidak	 lazim	 terhadap	Prolog	Kitab	Yohanes	
ini	 masih	 mengganggu	 orang	 tertentu,	 mungkin	 orang	 tersebut	 masih	 bisa	
menerima	 pandangan	 bahwa	 Allah	 adalah	 pemikiran-Nya.	 Allah	 bukan	 sebuah	
substratum	 yang	 pasif	 atau	 potensial;	 Dia	 adalah	 aktualitas	 atau	 aktivitas.	 Ini	
adalah	 terminologi	 filosofis	untuk	menyatakan	gagasan	Alkitab	mengenai	Allah	
yang	hidup.	Karena	itu	logika	dapat	dianggap	sebagai	kegiatan	kehendak	Allah.	

Walaupun	 teologi	 Aristotle	 tidak	 lebih	 baik	 (dan	mungkin	malah	 lebih	 buruk)	
dari	 epistemiologi-nya,	 namun	 dia	 menggunakan	 frasa	 untuk	menggambarkan	
Allah,	 yang	 kalau	 dirubah	 sedikit	 bisa	 bermanfaat.	 Dia	 mendefinisikan	 Allah	
sebagai	 “pikiran	 yang	 memikirkan	 pikiran.”	 Aristotle	 mengembangkan	 makna	
frasa	ini	untuk	menyangkali	kemahatahuan	ilahi.	Tetapi	jika	kita	jelaskan	bahwa	
pikiran	 yang	 dipikirkan	 oleh	 pikiran	 tersebut	 termasuk	 pikiran	 tentang	 dunia	
yang	 akan	 diciptakan	 (dalam	 ajaran	 Aristotle	 Allah	 tidak	 punya	 pengetahuan	
tentang	hal-hal	yang	lebih	rendah	dari	diri-Nya)	–	maka	definisi	Aristotel	tentang	
Allah	 sebagai	 “pikiran	 yang	 memikirkan	 pikiran”	 bisa	 membantu	 memahami	
bahwa	 logika,	 yaitu	 hukum	 kontradiksi,	 tidak	 muncul	 sebelum	 atau	 sesudah	
kegiatan	Allah.	

Kesimpulan	 ini	 mungkin	 mengganggu	 sejumlah	 pemikir	 analitis.	 Mereka	
mungkin	 ingin	memisahkan	 logika	 dari	 Allah	 dan	mengeluh	 bahwa	 konstruksi	
seperti	 itu	 menggabungkan	 dua	 aksioma	 menjadi	 satu.	 Jika	 ada	 dua	 aksioma,	
maka	salah	satu	harus	lebih	dahulu	dibanding	yang	lain,	dan	implikasinya	adalah	
kita	harus	menerima	Allah	tanpa	logika	atau	logika	tanpa	Allah;	setelah	itu	baru	
yang	satunya	lagi	menyusul.	Namun	itu	bukan	presuposisi	yang	diusulkan	di	sini.	
Allah	dan	 logika	 sama-sama	merupakan	prinsip	 awal,	 karena	Yohanes	menulis	
bahwa	Logika	adalah	Allah.	Pada	titik	ini	kiranya	cukup	untuk		mengindikasikan	
hubungan	 antara	 Allah	 dan	 logika.	 Kita	 akan	 membahas	 apa	 yang	 awalnya	
tampak	 sebagai	 pertanyaan	 yang	 lebih	 relevan	 yaitu	 tentang	 logika	 dan	 Kitab	
Suci.	

LOGIKA	DAN	KITAB	SUCI	
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Terdapat	 sedikit	 kesalahpahaman	 yang	 dapat	 dengan	 mudah	 dihilangkan	
sebelum	membahas	tentang	hubungan	antara	logika	dan	Kitab	Suci.	Orang	yang	
memiliki	 kepekaan	 historis	mungkin	 akan	 bertanya-tanya	mengapa	 Kitab	 Suci	
dan	 wahyu	 disamakan,	 ketika	 pembicaraan	 langsung	 [Tuhan]	 dengan	 Musa,	
Samuel,	dan	para	nabi	jelas-jelas	merupakan	wahyu	[sedangkan	Kitab	Suci	tidak	
sejelas	itu].		

Pengamatan	ini	memungkinkan	karena	uraian	sebelumnya	yang	terlalu	singkat.	
Tentu	saja	pembicaraan	 langsung	dengan	Musa	adalah	wahyu,	atau	kalau	anda	
mau	 menyebutnya,	 wahyu	 tersebut	 adalah	 wahyu	 par	 excellence	 (terbaik).	
Namun	kita	 bukan	Musa.	Karena	 itu,	 jika	masalahnya	 adalah	 cara	menjelaskan	
bagaimana	 kita	 mengetahui	 sesuatu	 pada	 saat	 ini,	 maka	 kita	 tidak	 dapat	
menggunakan	 pengalaman	 pribadi	 Musa.	 Saat	 ini	 kita	 memiliki	 Kitab	 Suci.	
Seperti	dikatakan	Pengakuan	Westminster,	“Tuhan	berkenan	...	menyatakan	diri...	
dan	 kemudian	 ...	 menyajikan	 seluruhnya	 seluruh	 cara	 Allah	 menyatakan	
kehendak-Nya	 kepada	 umat-Nya	 pada	 masa	 lampau	 (yang	 saat	 ini	 telah	
berhenti)	 secara	 tertulis	 sehingga	 Kitab	 Suci	 menjadi	 sebuah	 keharusan”	 Apa	
yang	Allah	katakan	kepada	Musa	tertulis	dalam	Alkitab.	Kata-katanya	identik	dan	
wahyunya	pun	sama.	

Dalam	pengakuan	ini	sudah	terantisipasi	hubungan	antara	logika	dan	Kitab	Suci.	
Pertama,	Kitab	Suci,	yaitu	kata-kata	dalam	Alkitab	yang	 tertulis,	 adalah	pikiran	
Allah.	Semua	yang	dikatakan	dalam	Kitab	Suci	adalah	pikiran	Allah.		

Dalam	 polemik	 religius	 kontemporer,	 pandangan	 Alkitabiah	 tentang	 dirinya	
sendiri,	 yaitu	 posisi	 historis	 Reformasi,	 atau	 juga	 disebut	 doktrin	 pengilhaman	
menyeluruh	 dan	 verbal	 diserang	 sebagai	 Bibliolatry.	 Kaum	 liberal	 menuduh	
kaum	 Luteran	 dan	 Kalvinis	 menyembah	 sebuah	 buku	 dan	 bukan	 menyembah	
Allah.	Tampaknya	mereka	berpikir	bahwa	kita	berlutut	di	hadapan	Alkitab	yang	
ada	mimbar	dan	mereka	mencemooh	kita	karena	mencium	cincin	paus	kertas.	

Karikatur	 ini	 muncul	 akibat	 pandangan	 materialisme	 yang	 mungkin	 tidak	
tampak	dalam	diskusi	lain,	tetapi	yang	mengemuka	ketika	mereka	mengarahkan	
serangannya	 terhadap	 fundamentalisme.	 Mereka	 beranggapan	 bahwa	 Alkitab	
adalah	bahan	buku	dengan	kertas-kertas	dan	sampulnya	yang	terbuat	dari	kulit.	
Begitu	 antagonisnya	 mereka	 terhadap	 pandangan	 bahwa	 isi	 Alkitab	 adalah	
pikiran	 Allah	 yang	 dinyatakan	 dengan	 kata-kata-Nya	 sendiri,	 sampai-sampai		
mereka	 tidak	 berani	 mengakui	 bahwa	 pandangan	 itu	 adalah	 posisi	 kaum	
fundamentalis5.	

																																																								
5	Penterjemah:	 Di	 sini,	 fundamentalis	 merujuk	 kepada	 orang	 yang	 mempercayai	 Alkitab	 sebagai	
Firman	Tuhan,	bukan	aliran	tertentu	dalam	kekristenan	
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Namun	demikian	kita	percaya	bahwa	Alkitab	menyatakan	pikiran	Allah.	Secara	
konseptual	 Alkitab	 adalah	 pikiran	 Allah	 atau	 lebih	 tepat	 lagi	 sebagian	 pikiran	
Allah.	Karena	itu,	dengan	merujuk	kepada	wahyu	yang	diberikan	kepadanya	atau	
lebih	tepatnya	yang	diberikan	kepada	jemaat	Korintus	melalui	dia,	Rasul	Paulus	
mengatakan,	“Kami	memiliki	pikiran	Kristus.”	Demikian	juga	dalam	Filipi	2:5	dia	
menasehati	 mereka,	 ”Hendaklah	 kamu	 dalam	 hidupmu	 bersama,	 menaruh	
pikiran	dan	perasaan	yang	 terdapat	 juga	dalam	Kristus	Yesus,.”	Dengan	 tujuan	
yang	sama	dia	juga	menegaskan	sebuah	klaim	yang	rendah	hati	dalam	1	Korintus	
7:40,	 “Aku	 berpendapat,	 bahwa	 aku	 juga	 mempunyai	 Roh	 Allah.”	 Karena	 itu	
Alkitab	 adalah	 pikiran	 atau	 pemikiran	 Allah.	 Alkitab	 bukan	 jimat	 fisik,	 seperti	
salib-salib	 yang	 orang	 biasa	 gunakan.	 Dan	 saya	 sangat	 meragukan	 kalau	 ada	
seorang	 fundamentalis	dari	daerah	 terpencil	yang	begitu	 tidak	paham	akan	hal	
ini	 dan	 berdoa	 kepada	 sebuah	 buku	 bersampul	 hitam	 yang	 pinggirannya	
berwarna	 merah.	 Demikian	 juga,	 tuduhan	 bahwa	 Alkitab	 adalah	 Paus	 kertas	
tidak	tepat	sasaran	karena	alasan	yang	sama.	Alkitab	terdiri	dari	pikiran,	bukan	
kertas	dan	pikiran	tersebut	adalah	pikiran	Allah	yang	mahatahu,	tidak	mungkin	
salah,	dan	bukan	pikiran	Paus	Innocent	III.	

Karena	itu,	berdasarkan	pandangan	bahwa	Kitab	Suci	adalah	pikiran	Allah,	maka	
hubungannya	 dengan	 logika	 bisa	 lebih	 diperjelas.	 Jika	 Allah	 telah	 berbicara,	
maka	Dia	pasti	berbicara	secara	 logis.	Karena	 itu	Kitab	Suci	harus	menunjukan	
pengorganisasian	logis	dan	memang	faktanya	demikian.	Sebagai	contoh,	Roma	4	
:	 2	 merupakan	 entimem	 silogisme	 destruktif	 hipotetis.	 Roma	 5:13	 adalah	
silogisme	konstruktif	hipotetis.	1	Korintus	15:15-18	adalah	sorites.	Masih	banyak	
lagi	contoh	bentuk	logis	baku	seperti	ini	dalam	Alkitab.	

Tentu	saja	banyak	juga	bagian	Alkitab	yang	tidak	bersifat	silogistik.	Ada	bagian	
sejarah	 yang	 terutama	 bersifat	 naratif;	 namun	 ada	 juga	 kalimat	 pernyataan	
sehari-hari	 yang	 masing-masing	 merupakan	 unit	 logika.	 Kalimat-kalimat	
tersebut	merupakan	kebenaran;	sehingga	merupakan	obyek	pengetahuan.	Setiap	
kalimat	 ini	 memilki	 atau	 merupakan	 predikat	 yang	 dilekatkan	 kepada	 sebuah	
subyek.	Hanya	dengan	demikian	kalimat-kalimat	ini	memiliki	makna.	

Bahkan	dalam	setiap	kata	melekat	logika,	seperti	jelas	terlihat	dalam	kata	benda	
dan	kata	kerja.	Jika	Kitab	Suci	berkata,	Daud	adalah	Raja	Israel,	maka	kalimat	itu	
tidak	 berarti	 bahwa	 Daud	 adalah	 Presiden	 Babel;	 dan	 pasti	 kalimat	 itu	 tidak	
berarti	Churchill	adalah	Perdana	Menteri	Cina.	Dengan	kata	lain,	kata-kata	Daud,	
Raja,	dan	Israel	memiliki	makna	yang	jelas.		

Fitnahan	 lama	 bahwa	 Kitab	 Suci	 merupakan	 tulisan	 yang	 rentan	 terhadap	
pengaruh	 luar	 sehingga	dapat	ditafsirkan	 seenaknya,	 jelas	 salah.	 Jika	 tidak	 ada	
batas	 bagi	 penafsiran,	 maka	 kita	 dapat	 menafsirkan	 fitnahan	 tersebut	 sebagai	
penerimaan	atas	pengilhaman	verbal	dan	menyeluruh.	Namun	karena	 fitnahan	
tersebut	tidak	dapat	diinterpretasi	demikian,	maka	Kelahiran	dari	Perawan	tidak	
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dapat	 pula	 ditafsirkan	 sebagai	 mitos.	 Demikian	 pula	 Kebangkitan	 tidak	 dapat	
ditafsirkan	hanya	sebagai	simbol	bagi	musim	semi.	Tidak	diragukan	bahwa	ada	
hal	 yang	 sulit	 dipahami	 yang	 orang	 putar-balikkan	 sehingga	 membawa	
kebinasaan	 bagi	 diri	 sendiri.	 Namun	 kesulitan-kesulitan	 tersebut	 tidak	 lebih	
besar	daripada	kesulitan	yang	dialami	dalam	kaitan	dengan	tulisan	Aristotle	atau	
Plotinus,	dan	 fitnahan	seperti	di	atas	 tidak	pernah	dikemukakan	terhadap	para	
filsuf	 dimaksud.	 Untuk	 bagian	 Kitab	 Suci	 (selain	 yang	 sulit),	 Kaum	 Protestan	
mengajarkan	tentang	kejelasan	Kitab	Suci.		

Kita	tidak	perlu	membuang	waktu	untuk	mengulang	penjelasan	Aristotle	tentang	
kata-kata	 ambigu.	 Kenyataan	 bahwa	 sebuah	 kata	 harus	 memiliki	 satu	 makna	
tertentu	 dan	 bukan	 kontradiksinya,	 merupakan	 petunjuk	 adanya	 hukum	
kontradiksi	 dalam	 setiap	 bahasa	 yang	 rasional.	 Adanya	 logika	 yang	 melekat	
dalam	 Kitab	 Suci	 menjelaskan	 mengapa	 Kitab	 Suci	 dan	 bukanlah	 Hukum	
Kontradiksi	 yang	 dipilih	 sebagai	 aksioma.	 Seandainya	 kita	 hanya	
mengasumsikan	 hukum	 kontradiksi,	 maka	 kita	 tidak	 lebih	 baik	 dari	 Kant.	
Pandangannya	 bahwa	 pengetahuan	 membutuhkan	 kategori	 a	 priori	 perlu	
dihargai.	Sekali	dan	selamanya,	dengan	cara	yang	positif	(untuk	melengkapi	cara	
Hume	 yang	 negatif	 dan	 tidak	 disengaja)	 Kant	 mendemonstrasikan	 keharusan	
adanya	 aksioma,	 presuposisi	 atau	 praanggapan	 dasar,	 atau	 peralatan	 a	 priori.	
Namun	 sine	 qua	 non/persyaratan	 esensial	 ini	 tidak	 memadai	 untuk	
menghasilkan	pengetahuan.	Karena	itu,	hukum	kontradiksi	dalam	dirinya	sendiri	
tidak	dijadikan	sebagai	aksioma	dalam	argumen	ini.	

Dengan	alasan	yang	sama,	Allah,	 terpisah	dari	Kitab	Suci,	 tidak	dapat	dijadikan	
sebagai	 aksioma	 dalam	 argumen	 ini.	 Tak	 dapat	 diragukan	 bahwa	 yang	
dikemukakan	 ini	 kedengaran	 aneh	 bagi	 banyak	 teolog.	 Hal	 ini	 tampak	 aneh	
terutama	 mengingat	 penekanan	 sebelumnya	 bahwa	 pikiran	 Allah	 merupakan	
sumber	 kebenaran.	 Tidakkah	 seharusnya	 Allah	 dijadikan	 sebagai	 aksioma?	
Sebagai	 contoh,	 pasal	 pertama	 Pengakuan	 Iman	 Augsburg	membahas	 doktrin	
tentang	 Allah.	 Sedangkan	 doktrin	 tentang	 Kitab	 Suci	 dibahas	 baru	 kemudian	
yaitu	 lima	 bab	 setelahnya.	 Belgic	 Confession	 juga	 memiliki	 urutan	 yang	 sama.	
Scotch	 Confession	 tahun	 1560	 dimulai	 dengan	 pembahasan	 tentang	 Allah	 dan	
pembahasan	 tentang	Kitab	 Suci	 ditemukan	dalam	pasal	 sembilan	belas.	Thirty-
Nine	Articles	dimulai	dengan	pembahasan	tentang	Trinitas;	pembahasan	tentang	
Kitab	 Suci	 dilakukan	 pada	 pasal	 enam	 dan	 selanjutnya.	 Jika	 Allah	 berdaulat,	
maka	 tampaknya	 masuk	 akal	 untuk	 menjadikan-Nya	 sebagai	 yang	 awal/titik	
tolak	dalam	sebuah	Sistem	Pemikiran.	

Namun	 demikian	 beberapa	 pengakuan	 iman	 lain,	 khususnya	 Pengakuan	 Iman	
Westminster,	menempatkan	doktrin	Kitab	Suci	pada	awal.	Penjelasannya	cukup	
sederhana	 yaitu	 pengetahuan	 kita	 tentang	 Allah	 berasal	 dari	 Kitab	 Suci.	 Kita	
boleh	menegaskan	 bahwa	 setiap	 proposisi	 benar	 karena	 Allah	 berpikir	 bahwa	
proposisi	 itu	benar,	dan	kita	boleh	setuju	dengan	pandangan	Charnock	dengan	
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semua	rinciannya.	Namun	semua	ini	didasarkan	pada	Kitab	Suci.	Coba	andaikan	
bahwa	apa	yang	dikatakan	itu	tidak	benar!	Kalau	demikian	maka	“Allah”	sebagai	
aksioma	 yang	 terpisah	 dari	 Kitab	 Suci,	 hanyalah	 sebuah	 nama.	 Kita	 harus	
menyatakan	secara	spesifik	Allah	yang	mana.	Sistem	filsafat	yang	paling	terkenal	
dimana	 “Allah”	 dijadikan	 aksioma	 adalah	 sistem	 filsafat	 Spinoza.	 Bagi	 Spinoza,	
semua	teorema	dideduksi	dari	Deus	sive	Natura.	Namun	Natura	lah	yang	identik	
dengan	 allahnya	 Spinoza.	 Allah-allah	 yang	 lain	 bisa	 pula	 dijadikan	 aksioma.	
Karena	 itu	 hal	 yang	 penting	 bukanlah	 menjadikan	 Allah	 sebagai	 praanggapan	
dasar	 (presuposisi),	 tetapi	 mengidentifikasi	 pikiran	 Allah	 yang	 dijadikan	
presuposisi/praanggapan	 dasar.	 Karena	 itu,	 dalam	 argumen	 ini	 Kitab	 Suci	
ditawarkan	sebagai	aksioma.	Karena	Kitab	Suci	merupakan	aksioma,	maka	akan	
ada	kejelasan	dan	muatan/isi	yang	tanpanya	aksioma	tidak	bermanfaat.	

Jadi	Allah,	Kitab	Suci,	dan	logika	terkait	erat	satu	dengan	yang	lain.	Kaum	pietis	
tidak	 pantas	 mengeluh	 bahwa	 penekanan	 pada	 logika	 sama	 dengan	
mempertuhankan	sebuah	abstraksi	atau	akal	budi	manusia,	 terpisah	dari	Allah.	
Penekanan	 akan	 logika	 sangat	 sesuai	 dengan	 Prolog	 Injil	 Yohanes	 dan	
penakanan	ini	tidak	lebih	dari	pengakuan	akan	natur	Allah.		

Dalam	 kaitan	 dengan	 hal	 ini,	 tidakkah	 aneh	 bahwa	 seorang	 teolog	 begitu	
berpegang	pada	doktrin	Penebusan,	atau	seorang	Pietis	begitu	berpegang	pada	
doktrin	pengudusan	walaupun	sebenarnya	doktrin-doktrin	itu	hanya	dijelaskan	
dalam	 sejumlah	 bagian	 Kitab	 Suci,	 sedangkan	 mereka	 begitu	 bermusuhan	
dengan	rasionalitas	dan	logika	yang	melekat	dalam	setiap	ayat	Kitab	Suci?	

LOGIKA	DALAM	MANUSIA	
Dengan	 pemahaman	 seperti	 di	 atas	 tentang	 pikiran	 Allah,	 maka	 pembahasan	
dilanjutkan	 tentang	 penciptaan	 manusia	 sesuai	 dengan	 gambar	 Allah.	 Hewan	
yang	 tidak	 rasional	 tidak	 diciptakan	 sesuai	 dengan	 gambar	 dan	 rupa	 Allah.	
Namun	 Allah	 menghembuskan	 roh	 ke	 dalam	 bentukan	 dari	 tanah;	 sehingga	
Adampun	menjadi	jiwa	yang	lebih	tinggi	daripada	hewan.	

Lebih	tepatnya,	kita	tidak	boleh	berbicara	tentang	gambar	Allah	dalam	manusia.	
Manusia	 bukanlah	 sesuatu	 yang	 memiliki	 bagian-bagian	 yang	 di	 dalamnya	
ditemukan	 gambar	Allah.	Manusia	 adalah	 gambar	Allah.	 Tentu	 saja	 gambar	 ini	
tidak	merujuk	 kepada	 tubuh	manusia.	 Tubuh	 adalah	 instrumen	 atau	 alat	 yang	
manusia	 gunakan.	Manusia	 itu	 sendiri	 adalah	 napas	 dari	 Allah;	 roh	 yang	Allah	
dihembuskan	ke	dalam	tanah	liat;	pikiran;	ego	yang	berpikir.	Karena	itu	manusia	
bersifat	rasional	sesuai	dengan	rasionalitas	Allah.	Pikirannya	terstruktur	seperti	
yang	 digambarkan	 oleh	 logika	 Aristotelian.	 Karena	 itu	 kita	 percaya	 bahwa	
[anjing	 jenis	 Spaniel]	 memiliki	 gigi,	 karena	 semua	 anjing	 memiliki	 gigi.	 Di	
samping	 ayat	 yang	 terkenal	 dalam	 Kejadian	 pasal	 1,	 Kejadian	 5:1	 dan	 9:6	
mengulangi	 lagi	 juga	 gagasan	 yang	 sama.	 1	 Korintus	 11:7	 menyatakan,	 ia	 ...	
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gambaran	dan	kemuliaan	Allah.	Lihat	pula	Kolose	3:10	dan	Yakobus	3:9.	Ayat	lain	
tidak	 terlalu	 eksplisit	 menyatakan	 gagasan	 ini,	 tetapi	 memberi	 informasi	
tambahan	bagi	kita.	Bandingkan	Ibrani	1:3,	Ibrani	2:6-8,	dan	Mazmur	8.	Namun	
dasar	pertimbangan	yang	tidak	dapat	dibantah	adalah	bahwa	di	seluruh	Alkitab	
Allah	yang	rasional	memberikan	manusia	pesan	yang	dapat	dipahami.	

Adalah	 aneh	 kalau	 ada	 orang	 yang	mengaku	 diri	 Kristen	 tetapi	 berpandangan	
bahwa	dia	harus	mencela	atau	merendahkan	logika.	Orang	seperti	itu	tentu	saja	
tidak	 ingin	mencela	 pikiran	Allah.	 Tetapi	 dia	 berpendapat	 bahwa	 logika	 dalam	
manusia	 sudah	 berdosa,	 atau	 bahkan	 lebih	 berdosa	 dibanding	 natur	 manusia	
lainnya.	 Pandangan	 seperti	 ini	 tidak	 masuk	 akal.	 Hukum	 kontradiksi	 tidak	
mungkin	berdosa.	Sebaliknya	pelanggaran	kita	akan	hukum	kontradiksilah	yang	
merupakan	 dosa.	 Namun	 pembatasan	 yang	 dilakukan	 beberapa	 penulis	
renungan	 terhadap	 logika	 “manusia	 semata”	 sangat	 menakjubkan.	 Apakah	
kebodohan	 yang	 begitu	 saleh	 tersebut	 berarti	 bahwa	 sebuah	 silogisme	 yang	
valid	bagi	kita,	 sebenarnya	 tidak	valid	bagi	Tuhan?	 Jika	dua	 tambah	dia	adalah	
empat	dalam	ilmu	hitung	manusia,	apakah	Allah	memiliki	ilmu	hitung	lain	yang	
menjadikan	dua	tambah	dua	sama	dengan	tiga	atau	lima?		

Dengan	kenyataan	bahwa	Anak	Allah	merupakan	akal	budi	Allah,	karena	Kristus	
adalah	 hikmat	 dan	 kuasa	 Allah	 serta	 kenyataan	 bahwa	 gambar	 Allah	 pada	
manusia	 adalah	 apa	 yang	 disebut	 “akal	 budi	 manusia,”	 maka	 cukup	 memadai	
untuk	 menunjukkan	 bahwa	 “akal	 budi	 manusia”	 bukanlah	 sesuatu	 yang	
manusiawi	tetapi	juga	ilahi.	

Memang	Kitab	Suci	mengatakan	bahwa	rancangan6	Allah	bukan	rancangan	kita	
dan	 jalan-Nya	 bukanlah	 jalan	 kita.	 Namun	 pertanyaannya	 adalah	 apakah	 tepat	
untuk	menafsirkan	bahwa	ayat	 ini	berimplikasi	bahwa	 logika,	 ilmu	hitung,	dan	
kebenaran	Allah	bukan	logika,	ilmu	hitung,	dan	kebenaran	manusia?	Jika	tafsiran	
seperti	 ini	 benar,	 apa	 konsekuensinya?	 Konsekuensinya	 bukan	 hanya	 semua	
penambahan	 dan	 pengurangan	 yang	 kita	 lakukan	 salah,	 tetapi	 juga	 semua	
pemikiran	kita	 tentang	 sejarah	dan	 ilmu	hitung	 salah.	 Sebagai	 contoh,	 jika	kita	
berpendapat	 bahwa	 Daud	 adalah	 Raja	 Israel,	 dan	 pikiran	 Allah	 bukan	 pikiran	
kita,	 maka	 tidak	 terhindarkan	 bahwa	 menurut	 Allah,	 Daud	 bukan	 Raja	 Israel.	
Dalam	pikiran	Allah	bisa	jadi	Daud	merupakan	Perdana	Menteri	Babel.	

Untuk	 menghindari	 irasionalisme	 seperti	 ini,	 yang	 sebenarnya	 merupakan	
penyangkalan	 akan	 gambar	 Allah,	 maka	 kita	 harus	 menegaskan	 bahwa	
kebenaran	itu	sama	bagi	Allah	dan	bagi	manusia.	Kita	bisa	saja	tidak	mengetahui	
kebenaran	tentang	beberapa	hal.	Tetapi	kalau	kita	bisa	benar-benar	mengetahui	
sesuatu,	maka	yang	kita	ketahui	itu	pasti	identik	dengan	apa	yang	Allah	ketahui.	
Allah	mengetahui	semua	kebenaran	dan	kecuali	kita	mengetahui	sebagian	yang	
Allah	ketahui,	maka	 setiap	 gagasan	kita	 tidak	benar.	Karena	 itu,	 penting	untuk	
																																																								
6	Penterjemah:	rancangan	adalah	hasil	pemikiran	
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menegaskan	 bahwa	 terdapat	 titik	 temu	 antara	 pikiran	 manusia	 dan	 pikiran	
Allah.	

LOGIKA	DAN	BAHASA	
Hal	 ini	 membawa	 kita	 kepada	 masalah	 utama	 tentang	 bahasa.	 Bahasa	 tidak	
berkembang	 dari	 kebutuhan	 fisik	 yang	 tujuannya	 hanya	 terbatas	 pada	
kebutuhan	 fisik	di	bumi	 ini.	Allah	memberikan	Adam	pikiran	untuk	memahami	
hukum	 ilahi,	 dan	 Dia	 memberinya	 bahasa	 untuk	 memahami	 yang	 Allah	
firmankan	 kepadanya.	 Sejak	 awal,	 bahasa	 dimaksudkan	 untuk	 penyembahan.	
Dalam	Te	Deum,	dengan	menggunakan	bahasa,	walaupun	bahasa	yang	dijadikan	
sebagai	 musik,	 kita	 memberi	 “penghargaan	 metafisik”	 bagi	 Allah.	 Perdebatan	
tentang	 kememadaian	 bahasa	 untuk	 menyatakan	 kebenaran	 Allah	 adalah	
masalah	 semu.	 Kata-kata	 adalah	 simbol	 dan	 tanda.	 Tanda	 apapun	 memadai	
untuk	menyatakan	kebenaran	Allah.	 Isu	mendasarnya	adalah:	Apakah	manusia	
memiliki	 gagasan	 untuk	 disimbolkan?	 Jika	manusia	 dapat	memikirkan	 tentang	
Allah,	maka	dia	dapat	menggunakan	bunyi-bunyi	 seperti	God,	Deus,	Theos,	 atau	
Elohim	[untuk	merujuk	kepada	Allah].	Kata-kata	yang	digunakan	bukan	masalah,	
dan	karena	itu	tanda	itu	adalah	tanda	literal	dan	memadai.	

Pandangan	Kristen	menyatakan	bahwa	Allah	menciptakan	Adam	sebagai	pikiran	
yang	rasional.	Struktur	pikiran	Adam	sama	dengan	struktur	pikiran	Allah.	Allah	
berpendapat	bahwa	menegaskan	konsekuen	adalah	sesat	pikir;	dan	pikiran	Adam	
dibentuk	 berdasakan	 prinsip-prinsip	 identitas	 dan	 kontradiksi.	 Pandangan	
Kristen	 tentang	 Allah,	 manusia,	 dan	 bahasa	 ini	 tidak	 cocok	 dengan	 filsafat	
empiris.	 Pandangan	 Kristen	 ini	 adalah	 sejenis	 rasionalisme	 a	 priori.	 Pikiran	
manusia	pada	awalnya	tidaklah	kosong.	Pikiran	ini	terstruktur.	Pikiran	yang	tak	
terstruktur	 bukan	 pikiran	 sama	 sekali.	 Demikian	 juga	 tidak	 ada	 pikiran	 yang	
seperti	kertas	putih	tersebut	yang	dapat	mengekstrak	hukum-hukum	logika	dari	
pengalaman	 yang	 terbatas.	 Tidak	 ada	 proposisi	 yang	 universal	 dan	 tak	
terhindarkan	yang	dapat	dideduksi	dari	pengamatan	inderawi.	Universalitas	dan	
ketidakterhindaran	hanya	bisa	bersifat	a	priori.	

Namun	penjelasan	di	atas	tidak	berimplikasi	bahwa	kebenaran	dapat	dideduksi	
dari	logika	semata.	Rasionalis	abad	ketujuh	belas	membebani	diri	sendiri	dengan	
tugas	 yang	 mustahil	 dilakukan.	 Bahkan	 kalaupun	 argumen	 yang	 disebut	
argumen	 ontologis	 itu	 valid,	 adalah	 mustahil	 mendeduksi	 Cur	 Deus	 Homo,	
Trinitas,	 atau	 kebangkitan	 dari	 antara	 orang	mati	 dari	 logika	 semata.	 Aksioma	
yang	 kepadanya	 bentuk-bentuk	 logika	 diterapkan	 adalah	 proposisi	 yang	 Allah	
telah	nyatakan	kepada	Adam	dan	para	nabi	setelah	Adam.	

KESIMPULAN	
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Logika	tidak	tergantikan.	Logika	bukanlah	tautologi	acak	yang	merupakan	salah	
satu	 dari	 sejumlah	 kerangka	 bermanfaat.	 Terdapat	 berbagai	 macam	
kemungkinan	sistem	yang	dapat	digunakan	untuk	mengelompokkan	buku-buku	
di	 perpustakaan,	 dan	 beberapa	 di	 antaranya	 sama-sama	 mudahnya.	 Semua	
sistem	 tersebut	 bersifat	 manasuka.	 Sejarah	 dapat	 ditandai	 dengan	 angka	 800	
ataupun	dengan	400.	Namun	demikian,	hal	 itu	 tidak	berlaku	bagi	 logika.	Tidak	
ada	alternatif	bagi	hukum	kontradiksi.	 Jika	anjing	sama	dengan	non	anjing,	dan	
jika	 2	 =	 3	 =	 4,	 tidak	 hanya	 zoologi	 dan	matematika	 lenyap,	 tetapi	 juga	 Victor	
Hugo	 dan	 Johann	 Wolfgang	 von	 Goethe	 juga	 lenyap.	 Kedua	 orang	 ini	 sengaja	
diangkat	 sebagai	 contoh	 karena	 keduanya,	 terutama	 Goethe,	 merupakan	
penganut	ajaran	 romantisisme.	Walaupun	demikian,	 tanpa	 logika,	Goethe	 tidak	
mampu	menyerang	logika	Injil	Yohanes	sebagai	berikut	(I,	1224-1237).	

Geschrieben	steht:	“Im	anfang	war	das	Wort!”		
Hier	stockich	schon!	Wer	hilft	mir	weiter	fort?		
Mir	hilft	der	Geist!	Auf	einmal	seh’	ich		
Rath	und	schreib’getrost:	“Im	Anfang	war	die	That!”		
	
Ada	tertulis:	“Pada	mulanya	Firman!”	
Namun	aku	 terjebak	di	 sini	dan	 tidak	bisa	melanjutkan!	Siapa	yang	
membantu	aku	melanjutkan?		
Roh	membantuku!	Seketika	itu	juga	aku	mengetahui	jawabannya	
dan	 dengan	 percaya	 diri	 [akupun]	 menulis,	 “Pada	 mulanya	 adalah	
Tindakan.”	

Goethe	hanya	dapat	mengungkapkan	penolakannya	terhadap	Logos	 ilahi	dalam	
Yohanes	 1:1,	 serta	 menyatakan	 penerimaannya	 atas	 pengalaman	 romantisis	
kalau	dia	menggunakan	Logika	yang	ditolaknya.		

Walaupun	menjemukan,	namun	kiranya	perlu	untuk	mengulangi	lagi	penegasan	
berikut:	 Logika	 tak	 berubah/tetap,	 universal,	 tak	 terhindarkan,	 dan	 tak	
tergantikan.	Irasionalitas	bertentangan	dengan	ajaran	seluruh	Alkitab	dari	awal	
sampai	 akhir.	 Allah	Abraham,	 Ishak,	 dan	 Yakub	 bukan	Allah	 yang	 tidak	waras.	
Allah	adalah	keberadaan	rasional,	yang	struktur	pemikirannya	adalah	logika.	
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PERNYATAAN	TOKOH	KRISTEN	TENTANG	PENTINGNYA	LOGIKA	

Beberapa	kalangan	menyangka	bahwa	penekanan	akan	pentingnya	logika	dalam	
pembelajaran	tentang	teologi	adalah	sesuatu	yang	dimulai	oleh	Gordon	H.	Clark.	
Namun	 kutipan-kutipan	 di	 bawah	 ini	 menunjukkan	 bahwa	 arti	 penting	 logika	
sudah	dikemukakan	oleh	teolog-teolog	yang	hidup	pada	jaman	lampau.	Kutipan	
ini	diambil	dari	‘Logic	Workbook’	karya	penulis	yang	sama	dengan	penulis	buku	
ini.	

AGUSTINUS	(ABAD	KELIMA)	
Ilmu	tentang	penalaran	sangat	bermanfaat	untuk	mempelajari	dan	menguraikan	
berbagai	pertanyaan	yang	muncul	dalam	Kitab	Suci….	Validitas	penalaran	 logis	
bukanlah	buatan	manusia,	tetapi	sesuatu	yang	manusia	amati	dan	catat	sehingga	
mereka	 dapat	 mempelajari	 serta	 mengajarkannya;	 karena	 validitas	 penalaran	
tersebut	berada	sejak	kekal	dalam	penalaran	tentang	segala	sesuatu	dan	berasal	
dari	Allah.	(On	Christian	Doctrine,	Book	II,	pasal	31,	alinea	48,	dan	35	:	20).	

PENGAKUAN	IMAN	WESTMINSTER	(ABAD	KETUJUH	BELAS)	
Seluruh	 rencana	 Allah	 tentang	 segala	 sesuatu	 yang	 perlu	 bagi	 kemuliaan-Nya	
dan	 demi	 keselamatan,	 iman,	 serta	 kehidupan	 manusia,	 tercantum	 secara	
tersurat	dalam	Kitab	Suci	atau	dideduksi	dari	Kitab	Suci	dengan	penalaran	yang	
tepat	 dan	 tak	 terelakkan,	 yang	 kapanpun	 kepadanya	 tidak	 boleh	 ditambahkan,	
baik	wahyu	baru	dari	Roh	maupun	tradisi	manusia.	(1.6)	

GEORGE	GILLESPIE	(ABAD	KETUJUH	BELAS)	
Konsekuensi	 tak	 terhindarkan	dari	 Firman	Allah	 yang	 tertulis	 secara	memadai	
dan	kukuh	membuktikan	bahwa	konsekuen	atau	kesimpulan	[yang	ditarik],	yang	
jika	bersifat	teoritis	merupakan	kebenaran	ilahi	yang	pasti	yang	harus	dipercayai	
dan	yang	jika	bersifat	praktis	merupakan	kewajiban	yang	kita	harus	ditaati,	jure	
divino.	 (“A	 Treatise	 of	 Miscellany	 Questions”	 dalam	The	Presbyterian’s	 Armory,	
Volume	2.	100-101)	

WILLIAM	CUNNINGHAM	(ABAD	KESEMBILAN	BELAS)	
Merupakan	doktrin	yang	diterima	secara	umum	oleh	para	 teolog	ortodoks	dan	
yang	sesuai	dengan	akal	budi	dan	akal	sehat	bahwa	kita	harus	menerima	sebagai	
benar	 berdasarkan	 otoritas	 Allah,	 bukan	 hanya	 apa	 yang	 “dinyatakan	 secara	
tersurat	dalam	Kitab	Suci”	 tetapi	 juga	apa	 “yang	dideduksi	dari	Alkitab	dengan	
penalaran	yang	tepat	dan	tak	terhindarkan”;	dan	bidat	di	segala	jaman	dan	dari	
semua	kalangan	 telah	menunjukkan	kebencian	 terbesar	pada	apa	yang	disebut	
konsekuensi	 Kitab	 Suci	 (yaitu	 kesimpulan	 atau	 hasil	 deduksi	 dari	 Kitab	 Suci)	
yang	 tercatat	 dalam	 pengakuan-pengakuan,	 walaupun	 mereka	 mengakui	 apa	
yang	dinyatakan	dalam	Alkitab	secara	tersurat.	(The	Reformers	and	the	Theology	
of	the	Reformation,	dicetak	ulang	Banner	of	Truth,	halaman	526)	
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ABRAHAM	KUYPER	(ABAD	KESEMBILAN	BELAS)	
Teolog	yang	memandang	rendah	Logika	sebagai	sesuatu	yang	bukan	keharusan	
untuk	dipahami,	sedang	melucuti	diri	sendiri.		[Sikap]	seperti	ini	bukanlah	sikap	
yang	 dianut	 para	 teolog	 pada	 masa	 lampau.	 Mereka	 selalu	 paling	 kuat	
menekankan	studi	logika	formal,	beserta	seni	yang	terkait	dengannya.	(Principles	
of	Sacred	Theology,	612)	

BENJAMIN	WARFIELD	(ABAD	KEDUA	PULUH)	
Namun	 perlu	 diperhatikan	 bahwa	 Pengakuan	 Iman	 Westminster	 tidak	
membatasi	 ajaran	 dan	 keputusan-keputusan	 Kitab	 Suci	 hanya	 pada	 “yang	
dinyatakan	 secara	 tersurat	 dalam	 Kitab	 Suci”	 tetapi	 juga	 meliputi	 apa	 yang	
dideduksi	dengan	tepat	dan	tak	terelakkan	dari	Kitab	Suci.		Ini	adalah	pandangan	
teologi	 Reformed	 yang	 tegas	 dan	 universal	 melawan	 pandangan	 penganut	
Arminianisme	dan	Sosinianisme	yang	ingin	membatasi	otoritas	Kitab	Suci	hanya	
pada	 penegasan	 tersurat	 serta	 merupakan	 ciri	 penghormatan	 pada	 akal	 budi1	
sebagai	 instrumen	 untuk	 memastikan	 kebenaran.	 Kita	 bergantung	 pada	 akal	
budi	 untuk	memastikan	 apa	 yang	Alkitab	 katakan.	Kita	 tidak	dapat	 begitu	 saja	
melepaskannya	 dan	 menolak	 mengikuti	 tuntunannya	 dalam	 menentukan	 apa	
yang	 dikatakan	 Kitab	 Suci.	 Tentu	 saja	 ini	 tidak	 sama	 dengan	menjadikan	 akal	
budi	sebagai	dasar	dari	doktrin	dan	kewajiban	yang	disimpulkan	dari	Kitab	Suci.	
Akal	 budi	 adalah	 instrumen	 untuk	menemukan	 semua	 doktrin	 dan	 kewajiban,	
“yang	 dinyatakan	 secara	 tersurat	 oleh	Kitab	 Suci”	 atau	 “yang	 dideduksi	 secara	
tepat	dan	tidak	terelakkan	dari	Kitab	Suci.”	Namun	ketika	doktrin	dan	kewajiban	
itu	 ditemukan,	 maka	 otoritasnya	 berasal	 dari	 Allah	 yang	 menyatakan	 dan	
menetapkannya	 dalam	 Kitab	 Suci,	 entah	 melalui	 penegasan	 secara	 tersurat	
maupun	melalui	implikasi	tak	terelakkan…..	Adalah	pandangan	teologi	Reformed	
yang	dicerminkan	dalam	Pengakuan	tersebut,	bahwa	Kitab	Suci	ditafsirkan	oleh	
Kitab	Suci	dan	manusia	tunduk	pada	semua	pengertian	tersebut	beserta	semua	
implikasinya.	Karena	itu	kontroversi	yang	muncul	baru-baru	ini	tentang	gagasan	
untuk	membatasi	otoritas	Kitab	Suci	hanya	pada	penegasan	tersurat	dan	bahwa	
logika	 manusia	 tidak	 dapat	 dipercaya	 terkait	 hal-hal	 ilahi,	 merupakan	
penyangkalan	terhadap	posisi	mendasar	(Teologi	Reformed	yang	secara	eksplisit	
diakui	dalam	Pengkakuan	Iman	Westmister),	serta	penyangkalan	akan	akal	budi	
yang	mendasar	yang	tidak	hanya	mengakibatkan	mustahilnya	pemikiran	dalam	
sebuah	 sistem,	 tetapi	 juga	 sekaligus	menyangkali	 berbagai	 dasar	 iman	 seperti	
doktrin	Trinitas.	Pada	gilirannya	hal	ini	merupakan	penyangkalan	akan	otoritas	
semua	 doktrin	 Kitab	 Suci,	 karena	 tidak	 ada	 satu	 doktrin	 yang	 bagaimanapun	
sederhananya	 yang	 dapat	 dipastikan	 dari	 Kitab	 Suci	 kecuali	 dengan	
menggunakan	 proses	 pemahaman.	 Dengan	 demikian,	 bukanlah	 sesuatu	 yang	
kejadian	 yang	 tidak	 penting	 ketika	 baru-baru	 ini	 penolakan	 akan	 penggunaan	
logika	 manusia	 dikemukakan	 sebagai	 alasan	 untuk	 memberi	 justifikasi	 bagi	
																																																								
1	Yang	dimaksud	akal	budi	di	sini	adalah	kemampuan	manusia	untuk	berargumen	alias	berlogika.	
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penolakan	 terhadap	 doktrin	 yang	 diajarkan	 secara	 eksplisit	 dan	 berulang	 kali	
dalam	 kata-kata	 Alkitab	 sendiri.	 Jika	 dalih	 tersebut	 memang	 valid,	 maka	 akan	
menghancurkan	 kepercayaan	 kita	 kepada	 semua	 doktrin	 (dan	 semuanya	 tidak	
pernah	 dipastikan	 atau	 dirumuskan	 tanpa	 bantuan	 logika	 manusia).	 (The	
Westminster	Assembly	and	Its	Work,	 	Cherry	Hill,	NJ:	Mack	Publishing	Company,	
1977,	226	–	227)	

JAMES	OLIVER	BUSWELL	(ABAD	KEDUA	PULUH)		
Ketika	kita	menerima	hukum-hukum	logika,	kita	tidak	menerima	hukum-hukum	
yang	berada	di	luar	Allah,	yang	terhadapnya	Allah	juga	harus	tunduk,	melainkan	
kita	menerima	hukum-hukum	kebenaran	yang	diturunkan	dari	sifat	Allah	sendiri	
yang	suci.	(A	Systematic	Theology	of	the	Christian	Religion,	1963,	Volume	1,	70).	

Jika	kita	menerima	Allah	Tritunggal	yang	dinyatakan	dalam	Alkitab,	maka	tidak	
terhindarkan	bahwa	kita	menerima	kebenaran	propisisional	dan	hukum-hukum	
yang	 melekat	 dalam	 sifat	 kebenaran	 proposisional.	 Hukum-hukum	 ini	 bukan	
sesuatu	 yang	 dipaksakan	 pada	 pranggapan	 dasar	 (presaposisi)	 kita	 tetapi	
merupakan	 sesuatu	 yang	 implisit	 di	 dalam	presaposisi	 tersebut	dan	kita	harus	
mempercayai	 aturan-aturan	 ekspresi	 linguistik.	 Alkitab	 sebagai	 sebuah	 buku	
yang	ditulis	dalam	bahasa	manusia	mengklaim	diri	menyatakan	kebenaran.	Jika	
kata	kebenaran	bukanlah	kata	yang	tak	bermakna,	maka	kebenaran	berimplikasi	
pada	[benarnya]	hukum-hukum	kebenaran,	yaitu	hukum-hukum	logika.	(Volume	
1,	19)	

JOHN	LEITH	(ABAD	KEDUA	PULUH)	
Pengakuan	 Iman	 Westminster	 merupakan	 perwujudan	 sebuah	 teologi	 yang	
mencoba	 menyatakan	 iman	 Kristen	 dengan	 proposisi	 yang	 tepat	 dan	 abstrak	
yang	bersama-sama	diikat	oleh	logika	yang	tak	bercacat.	Para	penulis	Pengakuan	
tersebut	 sangat	 menjunjung	 tinggi	 logika.	 Sebagai	 guru	 di	 mimbar	 dan	 dalam	
ruang	 kelas,	 mereka	 menemukan	 bahwa	 presisi/keseksamaan	 dan	 logika	
merupakan	 penolong	 dalam	 mengajar	 serta	 mencari	 solusi	 terhadap	 masalah	
teologis.	(Assembly	at	Westmister:	Reformed	Theology	in	the	Making,	69)	

GORDON	H.	CLARK	(ABAD	KEDUA	PULUH)	
Logika,	 hukum	 kontradiksi,	 tidak	 dipengaruhi	 oleh	 dosa.	 Bahkan	 walaupun	
semua	 orang	 terus	 menerus	 melanggar	 hukum-hukum	 logika,	 hukum-hukum	
tersebut	tidak	menjadi	kurang	benar	dibanding	saat	semua	orang	mematuhinya.	
Atau	 kalau	 kita	menggunakan	 contoh	 lain	 sebagai	 ilustrasi,	walaupun	 terdapat	
begitu	 banyak	 kesalahan	 operasi	 pengurangan	 dalam	 buku-buku	 kas,	
matematika	 tidak	 terpengaruh…..	 Pembedaan	 antara	 kegiatan	 psikologis	
berpikir	 dan	 proposisi	 logika	 dan	 teologi	 yang	 selalu	 benar	 setiap	 saat	 bagi	
semua	 orang,	 bukan	 merupakan	 pembedaan	 yang	 sulit	 untuk	 dilakukan.	 (A	
Christian	View	of	Men	and	Things,	210)	
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Tulisan	Dr.	Clark	berjudul,	“Allah	dan	Logika”	yang	ditampilkan	dalam	buku-nya	
Logic,	merupakan	pernyataan	yang	lebih	panjang	tentang	hubungan	antara	
Allah,	logika,	Alkitab,	dan	manusia.
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DAFTAR	ISTILAH	

Catatan:	angka	yang	mengikuti	setiap	definisi	merupakan	nomor	bab	dalam	buku	
ini	yang	membahas	secara	rinci	istilah	yang	diangkat.	

accident/kebetulan	 –	 Sebuah	 sesat	 pikir	 informal	 dimana	 faktor	 yang	 tidak	
relevan	dan	sebuah	kebetulan	dijadikan	sebagai	hal	yang	esensial	dalam	sebuah	
argumen	(2)	

ad	 baculum	 –	 Bahasa	 Latin	 yang	 berarti	 ‘kepada	 tongkat’.	 Sebuah	 sesat	 pikir	
informal	yang	merujuk	kepada	paksaan	atau	ancaman.	(2)	

ad	 hominem	 –	 Bahasa	 Latin	 yang	 berarti	 ‘kepada	 orangnya.’	 Sebuah	 bentuk	
argumen	yang	menerima	sebuah	proposisi	yang	dikemukakan	seseorang	dengan	
tujuan	mendeduksi	sebuah	kesimpulan	yang	kontradiksi	dari	proposisi	tersebut	
atau	 kesimpulan	 yang	 akan	 ditolak	 oleh	 orang	 yang	 berpegang	 pada	 proposisi	
awal.	Ad	hominem	harus	dibedakan	dari	ad	hominem	hinaan.	(2)	

ad	hominem	hinaan	–	Sebuah	sesat	pikir	logika	informal	dimana	karakter	yang	
tidak	 relevan	 digunakan	 sebagai	 alasan	 untuk	menolak	 sebuah	 posisi.	 Sebagai	
contoh:	Proposisi	 x	 tidak	mungkin	benar	karena	y	yang	mempercayai	 x	 adalah	
seorang	pemabuk.	(2)	

ad	 populum	 –	Bahasa	Latin	 yang	berarti	 ‘kepada	banyak	orang.’	 Sebuah	 sesat	
pikir	informal	yang	melibatkan	rujukan	kepada	pandangan	populer.	(2)	

aksen	–	Sebuah	sesat	pikir	 informal	dimana	makna	sebuah	kalimat,	 frasa,	atau	
kata	 disalahpahami	 karena	 [maknanya]	 bergantung	 pada	 perubahan	 intonasi	
suara	orang	yang	mengucapkannya.	(2)	

aksioma	 –	Prinsip	 atau	premis	 awal	 yang	karena	merupakan	awal	 tidak	perlu	
dan	 tidak	 tidak	 dapat	 dimonstrasikan.	 Aksioma	 adalah	 dasar	 dari	 semua	
argumen	dan	pendemonstrasian.	(1)	

ambiguitas	–	Sebuah	kata	yang	rentan	untuk	memiliki	lebih	dari	satu	makna	(1)	

amfibologi	 –	 Sebuah	 frasa	atau	kalimat	yang	 rentan	untuk	memiliki	 lebih	dari	
satu	makna;	juga	disebut	amfiboli.	(2)	

argumen	 –	 Serangkaian	 pernyataan	 atau	 alasan	 saling	 terkait	 yang	
dimaksudkan	untuk	mendukung	sebuah	kesimpulan	(1)	

argumentum	 ad	 misericordiam	 –	 Bahasa	 Latin	 yang	 berarti	 “argumen	 demi	
rasa	 belas	 kasihan”.	 Sebuah	 sesat	 pikir	 informal	 yang	 merujuk	 kepada	 rasa	
simpati	para	pendengar.	(2)	
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arti	 penting	 eksistensial	 –	 Pandangan	 logika	 simbolik	 bahwa	 pernyataan	
universal	 tidak	 berimplikasi	 keberadaan	 subyek,	 namun	 pernyataan	 partikular	
berimplikasi	keberadaan	subyek.	Semua	a	adalah	b	 tidak	berimplikasi	bahwa	a	
ada.	 Namun	 Sejumlah	 a	 adalah	 b	 berimplikasi	 bahwa	 a	 ada.	 Pernyataan	
partikular	 memiliki	 arti	 penting	 eksistensial,	 sedangkan	 pernyataan	 universal	
tidak.	Arti	penting	eksistensial	adalah	sebuah	fiksi.	(8)	

bentuk	 -	 Pengaturan	 subyek	 dan	 predikat	 dalam	 sebuah	 proposisi.	 Semua	 a	
adalah	b	(A),	Tidak	ada	a	yang	adalah	b	(E),	Sejumlah	a	adalah	b	(I),	Sejumlah	a	
adalah	bukan	b	(O).	Kadang-kadang	disebut	bentuk	kategoris.	(4)	

bentuk	 afirmatif	 –	 Salah	 satu	 bentuk	 kategoris	 (A,	 E,	 I,	 dan	 O)	 dari	 sebuah	
proposisi.	Bentuk	afirmatif	tidak	mendistribusikan	predikatnya	(4)	

bentuk	 negatif	 –	 Salah	 satu	 dari	 keempat	 bentuk	 kategoris	 (A,	 E,	 I,	 O)	 yang	
mendistribusikan	predikatnya.	(4)	

bentuk	 partikular	 –	 Salah	 satu	 dari	 empat	 bentuk	 kategoris	 (A,	 E,	 I,	 O)	 yang	
tidak	mendistribusikan	subyeknya.	(4)	

bentuk	 universal	 –	 Bentuk-bentuk	 di	 antara	 keempat	 bentuk	 kategoris	
proposisi	(yaitu	A,	E,	I,	O)	yang	mendistribusikan	subyeknya.	(4)	

definisi	 konotatif	 –	 Sebuah	 definisi	 yang	 mendaftarkan	 atribut	 yang	 tak	
terhindarkan	dan	memadai	dari	istilah	yang	didefinisikan.	(3)	

definisi	 ostensif	–	 ‘Mendefinisikan’	sebuah	istilah	dengan	cara	menunjuk	pada	
hal	 dirujuk	 oleh	 istilah	 yang	 didefinisikan	 (referen).	 Agustinus	 menunjukkan	
bahwa	definisi	ostensif	adalah	sebuah	kemustahilan.	(3)		

dilemma	 –	 Sebuah	 argumen	 yang	 kesimpulannya	 diharuskan	 (atau	 tampak	
diharuskan)	oleh	dua	premis	yang	saling	berkontradiksi.	(9)	

divisi	–	Sebuah	sesat	pikir	informal	dimana	sifat	keseluruhan	dianggap	sebagai	
sifat	bagian-bagian.	(2)		

ekuivokasi	–	Sebuah	kata	yang	rentan	untuk	memiliki	lebih	dari	satu	makna.	(2)		

entimem	 –	 Sebuah	 argumen	 yang	 satu	 atau	 lebih	 premisnya	 dihilangkan	 atau	
dianggap	sudah	diketahui	[oleh	semua	yang	mendengarkan	atau	membacanya].	
(1)	

figur	–	Bentuk	penarikan	kesimpulan	yang	ditentukan	oleh	berbagai	posisi	term	
dalam	premis	dan	kesimpulan.	(4,	5)	

genus	 –	 Satu	 kelas	 atau	 kelompok	 hal	 atau	 benda	 yang	 di	 dalamnya	 terdapat	
jenis-jenis	(spesies)	yang	memiliki	sifat-sifat	yang	sama.	Jamak,	genera.	(2)	
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hubungan	 refleksif	 –	 Sebuah	 hubungan	 yang	 berlaku	 antara	 salah	 satu	
obyeknya	 dengan	 dirinya	 sendiri.	 Persamaan	 dalam	 ilmu	 hitung	 dan	 implikasi	
dalam	logika	merupakan	hubungan	refleksif.	(4)	

hubungan	simetris	–	Sebuah	hubungan	yang	berlaku	antara	dua	obyek,	a	dan	b,	
serta	 juga	 terjadi	 antara	 b	 dan	 a.	 Saudara	 sepupu	 adalah	 hubungan	 simetris.	
Ayah	bukan	merupakan	hubungan	simetris.	(4)	

hubungan	 transitivitas	 –	 Sebuah	 hubungan	 bersifat	 transitif	 jika	 hubungan	
yang	berlaku	untuk	dua	dari	obyek-obyekya	yaitu	a	dan	b,	dan	juga	antara	d	dan	
c,	maka	juga	berlaku	untuk	a	dan	c.	(4)	

hukum	kontradiksi	–	Atribut	tertentu	pada	saat	tertentu	tidak	dapat	diberikan	
atau	 tidak	 diberikan	 kepada	 satu	 subyek	 dalam	 hubungan	 yang	 sama.	 Agar	
sebuah	 kata	memiliki	 arti,	maka	 kata	 tersebut	 juga	 tidak	memiliki	makna	 lain.	
(Catatan)	

ignorantio	 elenchi	–	Bahasa	Latin	yang	berarti	ketidaktahuan	akan	sanggahan	
(2)	

inferensi	 –	 Pengambilan	 sebuah	 kesimpulan	 dari	 premis	 baik	melalui	metode	
induktif	maupun	deduktif;	kesimpulan	(4)	

infimae	species	–	Spesies	terendah	(3)	

kalimat	 –	 Serangkaian	 kata	 dalam	bahasa	 lisan	 atau	 tertulis	 yang	membentuk	
ungkapan	sebuah	unit	pemikiran	yang	lengkap	secara	tata	bahasa.	(4)	

kategori	–	Nama	yang	diberikan	kepada	kelas	term	umum,	benda,	atau	gagasan	
(Catatan)	

kesimpulan	–	Sebuah	proposisi	yang	dideduksi	dari	proposisi	sebelumnya.	(4)				

kesimpulan	 langsung	–	Sebuah	argumen	yang	memiliki	satu	proposisi	sebagai	
premis	dan	satu	proposisi	sebagai	kesimpulan	dan	tidak	memiliki	 term	tengah.	
(5)	

komposisi	 –	 Sebuah	 sesat	 pikir	 informal	 dimana	 sifat	 atau	 ciri	 bagian-bagian	
dianggap	sebagai	ciri	dari	keseluruhan.	(2)	

kontradiksi	 –	 Salah	 satu	 dari	 keempat	 jenis	 oposisi	 (kontradiksi,	 kontrari,	
subkontrari,	dan	subalternasi);	sebuah	pernyataan	yang	mengandung	proposisi-
proposisi	 yang	 salah	 satu	 di	 antaranya	 secara	 logis	 menyangkali	 atau	
bertentangan	 dengan	 yang	 lain;	 sebuah	 pernyataan	 atau	 frasa	 yang	
berkontradiksi	dengan	diri	sendiri	tanpa	perlu	mengetahui	semua	fakta	terkait.	
Dua	proposisi	yang	saling	kontradiksi	 tidak	dapat	sama-sama	benar	dan	sama-
sama	salah.	(4)	
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kontraposisi	 –	 Mengkontradiksikan	 dan	 menukarkan	 tempat	 subyek	 dan	
predikat.	 A(ab)	menjadi	A(b’a’).	 Kontraposisi	 valid	 untuk	 bentuk	A	 dan	O;	 dan	
tidak	valid	untuk	E	dan	I.	(4)	

kontrarietas	–	Dua	proposisi	yang	tidak	bisa	sama-sama	benar	tetapi	bisa	sama-
sama	salah	adalah	pasangan	proposisi	kontrari.	(4)	

konversi	 par	 accidens	 –	 Proses	 menarik	 kesimpulan	 I	 dari	 A	 atau	 menarik	
kesimpulan	O	 dari	 E	 dalam	 figur	 kedua.	 Kesimpulan	 Bramantip	 adalah	 contoh	
konversi	ini.	(6)	

konversi	sederhana	–	Transposisi	subyek	dan	predikat	sebuah	proposisi	untuk	
membentuk	proposisi	baru:	Tidak	ada	a	yang	adalah	b	menjadi	Tidak	ada	b	yang	
adalah	a.	(5)	

kopula	 –	 Bagian	 dari	 proposisi	 yang	 menghubungkan	 subyek	 dan	 predikat;	
dalam	 bahasa	 Inggris	 merupakan	 bentuk	 waktu	 sekarang	 dari	 to	 be.	 Dalam	
bahasa	Indonesia	menggunakan	kata	adalah	atau	merupakan.(4)			

logika	–	Ilmu	tentang	penarikan	kesimpulan	tak	terhindarkan,	passim1		

metafisika	–	Cabang	Filsafat	yang	mempelajari	natur	dari	realitas.	Terdapat	tiga	
cabang	utama	lain	dari	filsafat	yaitu:	epistemiologi,	etika,	dan	politik.(9)		

modus	 ponens	 –	 Bahasa	 Latin	 yang	 berarti	 “metode	 atau	 cara	
membangun/menyusun”;	secara	simbolis:	Jika	p,	maka	q;	p;	karena	itu	q.	(9)	

modus	tollens	–	Bahasa	Latin	yang	berarti	“metode	atau	cara	menghancurkan”;	
secara	simbolis:	Jika	p,	maka	q;	bukan	q;	karena	itu	bukan	p.	(9)	

mood	–	Kasus	penarikan	kesimpulan	individu.	(5)	

obversi	–	Menggantikan	satu	bentuk	proposisi	dengan	bentuk	lain	dengan	cara	
mengkontradiksikan	 predikat	 proposisi	 pertama	 dan	 merubah	 kualitas	
proposisi.	Semua	a	adalah	b	diobversi	menjadi	Tidak	ada	a	yang	adalah	bukan	b.	
(5)	

pertanyaan	kompleks	–	Sebuah	sesat	pikir	informal	yang	berupa	dua	atau	lebih	
pertanyaan	 sekaligus	 atau	 sebuah	 pertanyaan	 yang	 memiliki	 dua	 atau	 lebih	
asumsi.	Contoh:	Apakah	kamu	sudah	berhenti	memukul	isterimu?	(2)	

petitio	 principii	–	Bahasa	Latin	yang	berarti	penalaran	melingkar.	 Sebenarnya	
petitio	 principii	 merupakan	 bentuk	 argumen	 yang	 valid	 dimana	 salah	 satu	
premisnya	adalah	kesimpulan	 itu	sendiri	yang	dinyatakan	secara	samar-samar.	
Dianggap	sebagai	sesat	pikir	informal	karena	tidak	dapat	meyakinkan	seseorang	
yang	tidak	menerima	premis	atau	kesimpulan	tersebut.		(2).	
																																																								
1	Penterjemah:	Bahasa	Latin	yang	berarti	di	seluruh	buku	ini	
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pohon	 Poryphyry	 –	 Metode	 kuno	 untuk	 mendefinisikan	 istilah	 atau	 term	
melalui	sejumlah	dikotomi.	(3)	

post	hoc	ergo	propter	hoc	–	Bahasa	Latin	yang	berarti	“setelah	hal	ini,	karena	
itu	penyebabnya	adalah	hal	ini.”	Sebuah	sesat	pikir	informal.	(2)	

premis	–	Sebuah	proposisi	argumen	yang	darinya	kesimpulan	ditarik.	(1)	

premis	mayor	–	Premis	sebuah	silogisme	yang	mengandung	term	mayor.	(6)	

premis	minor	–	Premis	sebuah	silogisme	yang	mengandung	term	minor.	(6)	

proposisi	 –	 Sebuah	 bentuk	 kata-kata	 dimana	 sesuatu	 (predikat)	 diterima	
sebagai	benar	atau	disangkali	dalam	kaitan	dengan	sesuatu	yang	 lain	(subyek);	
makna	dari	kalimat	pernyataan.	(4)	

reductio	 ad	 impossibile	 –	 Bahasa	 Latin	 yang	 berarti	 “mereduksi	 jadi	
kemustahilan.”	 Proses	 mendeduksi	 kesimpulan	 yang	 diketahui	 salah	 dari	
premis-premis	yang	ada,	sehingga	mendemonstrasikan	kesalahan	premis.	(6)	

sesat	pikir	(formal	dan	 informal)	–	Sebuah	kesalahan	dalam	penalaran.	Sesat	
pikir	 informal	 adalah	 kesalahan	 dalam	 tata	 bahasa	 atau	 penggunaan	 kata;	
sedangkan	sesat	pikir	formal	adalah	kesalahan	dalam	bentuk	argumen.	(2)	

silogime	 –	 Sebuah	 argumen	 yang	 terdiri	 dari	 dua	 premis	 dan	 sebuah	
kesimpulan,	 dimana	 predikat	 kesimpulan	 berada	 pada	 satu	 premis	 dan	
subyeknya	berada	pada	premis	yang	lain.	Sedangkan	satu	term	lagi	hanya	berada	
pada	kedua	premis.	Terdapat	256	kemungkinan	mood	silogisme.	(6,	7,	8)	

silogisme	hipotetis	–	Lihat	modus	ponens	dan	modus	tollens.		

silogisme	hipotetis	disjungtif	–	Secara	simbolis:	x	atau	y;	bukan	x,	karena	itu	y.	
(9)	

silogisme	 kategoris	 –	 Baik	 silogisme	 kategoris	 maupun	 hipotetis	 bersifat	
kategoris	 dan	 hipotetis.	 Disebut	 kategoris	 karena	 bentuk-bentuknya	 terkait	
dengan	 predikat	 atau	 kategori	 dan	 disebut	 hipotetis	 karena	 logika	 tidak	
menegaskan	kebenaran	premis.	Silogisme	hipotetis	 juga	merujuk	kepada	modus	
ponens	dan	modus	tollens	(8).	

sorites	–	Serangkaian	proposisi	dimana	setiap	predikat	merupakan	subyek	bagi	
proposisi	 berikutnya	 dan	 kesimpulannya	 dibentuk	 dari	 subyek	 pertama	 dan	
predikat	terakhir.	(9)	

spesies	 –	 Sebuah	 kelompok	 yang	 terdiri	 dari	 individu-individu	 yang	memiliki	
kualitas	atau	sifat	yang	sama.	(3)	
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subalternasi	–	Salah	satu	bentuk	oposisi	(kontradiksi,	kontrari,	subkontrari,	dan	
sunalternasi);	oposisi	yang	terjadi	antara	proposisi	yang	memiliki	kualitas	yang	
sama	 tetapi	 kuantitatas	 yang	 berbeda;	 pasangan	 subalternasi	 bisa	 sama-sama	
benar	dan	sama-sama	salah.	(4)	

subkontrari	-		Salah	satu	bentuk	oposisi	(kontradiksi,	kontrari,	subkontrari,	dan	
sunalternasi);	oposisi	yang	terjadi	antara	proposisi	yang	memiliki	kuantitas	yang	
sama	 tetapi	 kualitas	 berbeda.	 Pasangan	 proposisi	 subkontrari	 tidak	 mungkin	
sama-sama	salah,	tetapi	bisa	sama-sama	benar.	(4)	

teorema	–	Sebuah	proposisi	yang	dideduksi	dari	aksioma	(1)	

term	 mayor	 –	 Predikat	 kesimpulan	 dari	 sebuah	 argumen/penarikan	
kesimpulan.	(6)		

term	minor	–	Subyek	dari	kesimpulan	sebuah	argumen/penarikan	kesimpulan.	
(6)	

term	tak	terdistribusi	–	Term	dari	sebuah	proposisi	yang	tidak	dijelaskan	oleh	
kata	keterangan	semua	atau	tidak	ada.		(4)	

term	 tengah	 –	 Term	 yang	 muncul	 dalam	 kedua	 premis	 tetapi	 tidak	 muncul	
dalam	kesimpulan.	(6)	

term/istilah	 -	 	 Setiap	 kata	 yang	menunjukkan	hal,	 benda,	 atau	 gagasan	dalam	
proposisi;	subyek	atau	predikat	dari	proposisi	yang	menyusun	sebuah	silogisme,	
yang	merupakan	salah	satu	dari	ketiga	unsur	silogisme	(yaitu	term	mayor,	term	
minor	dan	term	tengah)	yang	masing-masing	muncul	dua	kali.	

univokal	–	Memiliki	satu	makna	(2)	

valid	–	Kualitas	dari	argumen	dimana	kesimpulan	dihasilkan	oleh	premis	secara	
tidak	terhindarkan;	sebuah	argumen	valid	 jika	bentuk	kesimpulan	benar	setiap	
bentuk	premis	benar	(4)	
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TENTANG	GORDON	H.	CLARK	

Dilahirkan di Philadephia, Pennsylvania tahun 1902 dan dimakamkan dekat 
Westcliffe, Colorado tahun 1985, Gordon Haddon Clark adalah salah satu 
orang terpelajar yang paling mendalam [pemikirannya] dan brilian yang 
Tuhan pernah berikan kepada gereja. Bahkan teolog Amerika berbakat abad 
ke-19, Jonathan Edwards, harus merelakan kepada Clark gelar teolog dan 
filsuf Amerika terbesar. 

Dr. Clark adalah pengajar/professor di perguruan tinggi selama 60 tahun 
sejak dia mendapatkan gelar sarjana dari University of Pennsylvania tahun 
1924 sampai wafatnya tahun 1985. Dia juga menulis lebih dari 40 buku dan 
ratusan artikel, essay, dan ulasan buku Walaupun produktif dalam hal tulisan, 
karya Dr. Clark yang brilian jarang diketahui orang apalagi diakui di gereja, 
seminari, dan kolese kontemporer karena mereka menolak premis yang 
mendasari seluruh karya Dr. Clark yaitu Alkitab saja dan keseluruhan Alkitab 
adalah Firman Tuhan. Bukannya setuju bahwa kekristenan memiliki 
monopoli sistematis akan kebenaran, gereja dan sekolah kontemporer 
mencari pijakan yang sama dengan iman, filsaafat, dan tradisi non Kristen. 
Namun demikian, filsafat dan teologi Dr. Clark yang konsisten Kristen 
semakin banyak dikenal dan dihargai di antara orang Kristen yang tetap setia 
kepada Alkitab, dan kepada orang Kristen seperti inilah Trinity Foundation 
mengumpulkan, menyunting, dan menerbitkan tulisan-tulisan Dr. Clark. 

Walaupun keturunan dari pendeta-pendeta Presbyterian, Dr. Clark memilih 
jalur berbeda (walaupun kemudian dia juga ditahbiskan menjadi pendeta di 
gereja Presbyterian pada tahun 1944). Minatnya adalah pada filsafat dan 
kariernya adalah menjadi pengajar. Baik filsafat maupun mengajar [bagi 
Clark} adalah bentuk penyembahan/ibadah. Setelah menerima gelar sarjana 
dari University of Pennsylvania tahun 1924, dia diminta mengajar di 
universitas tersebut dan mendapat gelar doktor filsafat tahun 1929, setelah 
menulis disertasi doctoral tentang Aristotle. Selama tahun-tahun tersebut, Dr. 
Clark aktif di Gereja Presbyterian karena diangkat jadi Penatua tahun 1927 
dan dia dengan keras menentang Modernisme dalam denominasi tersebut. 
Bantahannya yang bersemangat terhadap Modernisme harus dia bayar 
dengan merelakan kedudukannya sebagai Ketua Jurusan Filsafat University 
of Pennsylvania pada tahun 1936. 
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Saat mengajar di University of Pennsylvania dari tahun 1924 sampai tahun 
1936, Dr. Clark membantu J. Gresham Machen, teolog utama Princeton, 
dalam membentuk denominasi baru pada tahun 1936, setelah Gereja 
Presbyterian mengeluarkan Machen karena pembelaannya atas Injil, 
walaupun [pengeluaran itu] bertentangan dengan prosedur hukum gereja. 

Setelah meninggalkan University of Pennsylvania, Dr. Clark diminta mengajar 
di Wheaton College Illinois, dimana dia menjadi instruktur yang paling 
terkenal dan dikagumi. Tetapi pengalamannya di University of Pennsylvania 
terulang lagi, dan pengabdiannya di Wheaton diperpendek karena adanya 
perubahan di kalangan administrasi. Regim baru yang Arminian, bukan 
Modernis, tersinggung dengan kekristenan Alkitabiah Clark yang konsisten 
dan memaksa dia mengundurkan diri. Sebelum ada jabatan permanen, Dr. 
Clark mengajar di Reformed Episcopal Seminary di Philadelphia untuk 
sementara waktu. Sementara di Philadelphia, dia ditahbiskan menjadi 
pendeta di Orthodox Presbyterian Church yang dia bantu untuk bentuk pada 
tahun 1936. Di sana dia mendapat serangan atas pembelaannya yang tegas 
terhadap Kekristenan yang konsisten, tetapi kali ini serangan datang dari 
dalam denominasi Orthodox Presbyterian yang telah dipengaruhi oleh teologi 
Neo-orthodoks. 

Tahun 1944, Butler University di Indianapolis meminta Dr. Clark untuk 
menjadi Kepada Philosophy Department dan dia bergabung dengan 
universitas tersebut tahun 1945.  Dia tetap di sana selama 28 tahun sampai 
pensiun di tahun 1973. Selama di sana, walaupun ada permusuhan gerejani 
dan akademis [terhadap Clark], dia menghasilkan banyak karya. Selama 
empat puluh tahun dia melanjutkan perang terhadap modernism, 
arminianisme, dan neo-orthodoksi di dalam gereja maupun filsafat sekuler di 
dunia akademi. Tidak ada seorangpun di dunia moderen yang secara penuh 
mempertahankan iman baik terhadap dunia maupun terhadap serigala seperti 
Gordon Clark. Orang harus kembali ke jaman Agustinus untuk menemukan 
sesuatu yang setara dengan karya Clark dalam sejarah pemikiran Kristen, 
tetapi bahkan Agustinus tidak terlalu jelas melihat implikasi dari Alkitab. 
	


