


 Konfusianisme adalah ajaran yang berisi
moral etika dari filsuf besar Cina Konfusius

 Pemikiran paling dominan, berperan sangat
penting dlm pembentukan Cina sebagai
Bangsa dan sebagai Negara, meskipun jg
banyak kritikan, penolakan dan dipersalahkan

 Berperan penting dalam menjaga keteraturan
dan kestabilan sosial untuk menuju
kesejahteraan

 Pemerintahan yang baik harus dikelola oleh
org yg bermoral etika baik: Ujian Negara



 Dalam proses yg sangat panjang, ajaran
moral etika tsb melebur dlm pranata
masyarakat serta terinternalisasi
menjadi budaya

 Pembentuk-pengikat nasionalisme: dari
nasionalisme etnis ke nasionalisme
budaya

 Setiap org (yg berbudaya) Cina, sadar
atau tidak adalah seorang Konfusianis



KONFUSIUS
551-479 SM

• Lahir dng nama asli Kong 
Fu Zi, Kong Qiu, Zhong Ni, 
di daerah Qufu, Negeri
Lu, Skr Prov Shandong’ 
pada jaman Musim Semi 
dan Musim Gugur. Berasal
dr keluarga bangsawan

• Diromanisasikan oleh
Misionaris Jesuit: 
Konfusius



Pemikiran Konfusius

Dikembangkan oleh

Mencius (Meng Zi)

(371-289 SM)



AJARAN KONFUSIUS

ditulis dalam:

四书 “si shu” empat kitab; 

五经 “wujing”, lima buku



Empat Kitab

Daxue 大学

 Zhongyong  中甬

 Lunyu 论语

Mengzi 孟子



Lima Buku

 Shu Jing书经 Kitab Sejarah

 Shi Jing 诗经 Kitab Puisi

 Yi Jing易经 Kitab Ramalan

 Chun Qiu春秋 Kitab Musim Semi

 Li Ji 礼记 Kitab Aturan



 Inti dari ajaran moral etika Konfusianis 
terdapat dalam Kitab  大学 “Daxue” 
(Ajaran Agung), adalah: etika dlm 
keluarga, dlm bermasyarakat dan dlm 
bernegara utk keteraturan. 

 Tujuan ajaran ini adalah utk mendidik 
manusia agar dapat melayani Negara dan 
Masyarakat.



Dua yang Menonjol:

1. Lima Sifat Mulia:  

a. Tidak mementingkan diri sendiri;  

b. Kebenaran; 

c. Budi Pekerti – Sopan Santun; 

d. Kebajikan – Kearifan; 

e. Kejujuran (untuk dapat dipercaya).



2. Lima Hubungan Utama 五伦 “Wu Lun”

a. Hubungan antara Raja dgn Menteri

b.                                    Ayah dgn Anak

c.                                     Suami dgn Isteri

d.                                     Kakak (laki2) dgn Adik (laki2)

e.                                      Sahabat dgn Sahabat

•Hubungan Major-Minor

•Tidak Setara: Masyarakat Berjenjang

•Setiap individu hrs berlaku sebagaimana posisinya



KONFUSIANISME DEWASA INI

Naiknya Deng Xiaoping 1978: 中国特色社
会主义 zhongguo tese shihui zhuyi, 
“Sosialisme Berkarakteristik Cina”

Bukan hanya pembangunan ekonomi 
semata, tetapi juga manusianya

Karakteristik Cina: Budaya dan Pemikiran

 Jalur Formal: Pelajaran Budi Pekerti



 Jalur Non Formal: Budaya Poster 
dan Slogan, Karya-karya Konfusius 
diterbitkan secara massal dlm 
bentuk yang indah

Presiden Xi Jinping: “Sosialisme 
Berkarakteristik Cina untuk                                    
Era Baru”

 Etika Konfusianisme menjadi 
landasan moral pembangunan 
ekonomi                       



 Slogan politik yg ada di segala tempat: 为人民服务
“Wei Renmin Fuwu”，Mengabdi demi Rakyat

 Slogan yg sesuai dengan “Lima sifat Mulia”

 Nampak dlm pelayanan publik.

 Deng Xiaoping: “Menjadi kaya itu mulia”, perlu 
dikawal dan dialasi dng moral etika agar tdk menjadi 
serakah

 Perubahan sosial akibat ekonomi pasar 
membutuhkan etika moral agar tdk saling merugikan 
tetapi justru kebersamaan utk kesejahteran



 Wang Gungwu (1995), ttg Representasi
Konfusianis:

# Personal

# Patriarkat

# Birokrat

# Kerajaan (baca: Nasional)

* Wang, Gungwu (1995); The Significance of 
Confucianism in Contemporary Chinese Culture; 
Asian Cuklture 19



# Personal
 Belajar dari sejarah: Hampir seluruh Dinasti 

(25 Dinasti) sukses memerintah dng berdasar 
pada prinsip moral etika Konfusianis. 
Pemahaman moral etika pd tataran personal 
menjadi penting dlm menjaga kestabilan

 Lebih pada pengolahan diri: sesuai moral 
etika Konfusianis ttg sifat mulia yg tdk 
menekankan pd hak pribadi tp justru pd 
tanggungjawab individu  dlm masyarakat. 
Diajarkan melalui pendidikan formal, 
pendidikan budi pekerti



 Selain ajaran ttg sifat mulia, ajaran ttg 
lima hubungan utama menjadi 
pegangan pd tingkat personal

 Digerakkan oleh negara utk menuju 
kesejahteraan: semua bekerja keras

 Deng Xiaoping: “Yg tdk bekerja tdk 
makan”



# PATRIARKAT

 Sistem kekerabatan Patriarkal

 Konsep “Lima Hubungan Utama”

 Ayah sebagai pelindung dan panutan: Lima 
Hubungan Utama

 Presiden Xi Jinping dlm berbagai kesempatan 
menempatkan dirinya sebagai kepala 
keluarga dari rakyatnya yg disebut sbg anak-
anaknya

 Ilustrasi “Peristiwa Tiananmen”



#BIROKRAT
 Perekrutan pegawai pemerintah yang sangat 

ketat

 Warisan lama yang masih berlangsung: 
system ujian: Sistem Ujian Negara

 Dalam Kitab Daxue 大学: Cermati setiap hal –
luaskan pengetahuan – Jujurkan niat –
Luruskan hati – Olah diri – Atur keluarga --
Kelola negara – Damai dunia

 Diadopsi dalam pola penerimaan & 
pembinaan kader pimpinan: Karir Presiden Xi 
Jinping



# NASIONAL

Pendirian Institut Konfusius pada Tahun 2004

• Th 2014 untuk pertamakalinya diselenggarakan

konferensi besar Konfusianisme

• Prinsip-prinsip moral etika Konfusianis selaras dengan

Sosialisme

• Pengakuan secara terbuka

• Bukan sebagai ideologi nasional, tapi lebih pada tataran

personal yang melandasi masyarakat bekerja secara

nasional menuju kesejahteraan



PENUTUP
 Konfusianisme tidak secara langsung menjadi 

faktor penentu kebangkitan ekonomi Cina

 Kebangkitan ekonomi memiliki faktor yang sangat 
banyak

 Konfusianisme bergerak dalam tatanan moral etika 
secara personal

 Sifatnya mendorong dalam wilayah etos kerja

 Konfusianisme tidak pernah berbicara tentang 
hidup sesudah kematian: Konfusianis adalah 
materialisme dari Timur


