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BAB II  

BIOGRAFI DAN LATAR BELAKANG PEMIKIRAN ERIC WEIL 

2.1 Biografi
1
  

 Eric Weil dilahirkan dari keluarga keturunan Yahudi pada tanggal 8 Juni 1904 di 

Perchim, Jerman dari pasangan Luis dan Ida Lewenstein. Kedua orang tuanya bekerja sebagai 

pedagang. Weil mengalami masa kecil yang tenang dan damai. Kasih sayang dan perhatian 

kedua orang tuanya meninggalkan kenangan yang indah. Semangat bekerja keras, tanggung 

jawab terhadap keluarga dan perhatian terhadap setiap orang menjadi teladan hidup yang 

amat berharga yang diwariskan oleh kedua orang tuanya. 

 Eric Weil menemukan teladan nyata dalam berelasi dengan sesama dari sikap kedua 

orang tuanya. Hidup bersama di tengah keragaman suku bangsa, agama dan status sosial 

merupakan iklim yang mendidik setiap pribadi untuk saling menghargai, bekerja sama dan 

hidup bersama dalam semangat dialog. Bagi Weil keluarga merupakan Sekolah untuk 

menumbuhkan dan menghayati sikap dan nilai-nilai hidup bersama yang menghargai 

perbedaan, keragaman dan dialog. Tahun 1910 Weil mulai masuk sekolah. Di sekolah Weil 

dikenal sebagai pelajar yang tekun, bersemangat di dalam belajar dan mempunyai banyak 

teman. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, Weil melanjutkan sekolah menengah dengan 

memilih jurusan bahasa dan sastra. Pilihan ini membuatnya belajar banyak bahasa, selain 

bahasa Jerman. 

 Pada tahun 1922 Weil menyelesaikan pendidikan menengahnya. Setelah 

menyelesaikan pendidikan menengahnya, Weil melanjutkan studi pada jurusan kedokteran 

dan filsafat pada sebuah Universitas di Berlin dan Hamburg. Di sana ia memfokuskan 

perhatiannya pada dunia filsafat. Selama kuliahnya ia banyak membaca buku-buku filsafat. 

                                                             
1
C.B. Mulyatno, Filsafat Perdamaian, Op.Cit., hlm. 15-21  
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Pemikiran Plato, Aristoteles, Kant, Hegel dan Marx memberi pengaruh terhadap pemikiran 

dan minatnya untuk mendalami filsafat dan moral. Pada tahun 1928 Weil meraih gelar doktor 

di bidang filsafat dari Universitas Hamburg setelah ia mempertahankan disertasinya dibawah 

bimbingan Ernst Cassirer seorang filsuf yang mendalami pemikiran tentang manusia, bahasa 

simbol dan budaya. 

Kebenaran pada hakikatnya adalah buah hasil pemikiran dialektis. Kebenaran hanya 

dapat dipahami melalui aksi sosial. Dan ada satu jawaban untuk pertanyaan mengenai 

manusia yang dianggap jawaban klasik oleh Ernst Cassirer yaitu, manusia dimaklumkan 

sebagai makhluk yang terus menerus mencari dirinya, makhluk yang setiap saat harus 

menguji dan mengkaji secara cermat kondisi-kondisi eksistensinya, dan hal ini merupakan 

kajian berdasarkan atas filsafat Sokrates yang menyatakan “hidup yang tidak dikaji tidak 

layak untuk dihidupi”. 

 Pada tahun 1932 ditandai dengan situasi politik di Jerman yang tidak menentu dan 

berbagai bentuk kekerasan yangmenimpa orang-orang keturunan Yahudi sehingga pada saat 

itu Weil harus meninggalkan Jerman dan pergi ke Paris dan pada masa itu juga terjadi 

penganiayaan terhadap orang-orang Yahudi. Dalam situasi apapun Weil tetap belajar dan 

mengisi hidupnya dengan pencerahan. Membaca dan menulis adalah aktivitas yang selalu 

menghiasi hidupnya, sehingga pada tahun 1936-1937 hasil dari ketekunan itu ia rumuskan 

dalam bentuk resensi, artikel dan buku-buku ilmiah di jurnal Recherches Philosophiaques 

(filsafat penelitian). Sesudah tahun 1937, selama sekitar delapan tahun dia memusatkan 

perhatiannya untuk membaca dan merefleksikan bahan-bahan yang telah ia baca. Pada tahun 

1945 ia menerbitkan kembali berbagai pemikiran yang telah ia olah. 

 Pada tahun 1946 ia meresensi buku karangan James Bryant Conant yang berisi 

tentang pemikiran-pemikiran mengenai pendidikan menurut pedagogi Amerika dan 
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mempublikasikan tulisannya tentang Antropolgi Aristoteles. Pada tahun 1950 Weil 

menerbitkan karya filsafat yang mendasari seluruh pemikirannya tentang perjuangan 

perdamaian yang berjudul Logique de la Philosophie. Weil mampu menerbitkan dua karya 

terbesar yaitu pada tahun 1956 yakni Philosophie Politique (filsafat politik) dan Philosophie 

Morale  (filsafat moral) pada tahun 1961. Pada tahun 1969 Weil memasuki masa pensiun dari 

Lille dan memilih untuk masa pensiun di Nice. Pada tanggal 1 Februari tahun 1977 Weil 

meninggal di Nice. 

2.2 Karya-Karya  

2.2.1 “Logique De La Phisiphei”2 

Di dalam pengantar buku ini, Weil menegaskan bahwa buku tersebut dipersembahkan 

untuk sahabatnya, Alexander Koyre; persahabatan dan kerja sama merupakan cara hidup 

bermartabat bagi manusia sebagai makhluk berakal budi. Karya ini berciri logis dan kritis 

secara sistematis. Objek refleksi filosofis adalah persoalan politik dan moral yang mendasari 

seluruh pemikirannya tentang perjuangan perdamaian. Weil mulai menyusun teorinya tentang 

bagaimana konsep filosofis fundamental datang untuk mengatur dan menyusun dunia. Dalam 

karya ini Weil menetapkan antinomi mendasar antara kebebasan dan kekerasan, dan 

menunjukkan bagaimana rasionalitas diskursif adalah hasil dari mengatasi kekerasan dengan 

penafsirannya di bawah bentuk logis kontradiksi. Melalui analisis-analisis dari berbagai 

wacana filosofis, karya ini juga mencoba menjelaskan kemungkinan manusia dalam 

memahami dirinya sendiri. 

Selain itu juga, ia menunjukkan bagaimana konsep-konsep di mana wacana yang 

berhubungn dapat diatur dan makna yang mereka artikulasikan, tidak dapat direduksi, dan di 

bawah wacana ini, dapat dipahami sebagai konsep penuntun yang mengatur kehidupan dan 

aktivitas manusia. Di bawah ketegori-kategoti ini, wacana koheren dapat dipahami sebagai 

                                                             
2
https://En.M./Jurnallogikailmiah. Dalam filsafat//Logique de la Philosophie. /Eric Weil, diakses pada 

Sabtu 1 September 2018 

https://en.m./Jurnallogikailmiah.%20Dalam%20filsafat/logique%20de%20la%20Philosophie.%20/Eric
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pegangan komprehensif dari yang nyata atau Weil menyebutnya sebagai sikap. Sikap adalah 

“makna yang hidup” baik dalam penemuan arti “bentuk kehidupan” maupun dalam 

penentangannya terhadap bentuk-bentuk kehidupan lain yang dipahami sebagai sikap. Di sisi 

lain, kategori adalah makna hidup yang diambil sekarang dalam bentuk konsep, yaitu dalam 

wacana yang koheren. Weil menyajikan wacana filosofis ini sebagai tanggapan yang 

terbentuk secara historis terhadap masalah kekerasan. Weil tidak mengabaikan kekerasan 

sebagai penolakan mutlak terhadap makna, yaitu sebagai penolakan wacana yang dipahami 

sebagai tindakan yang masuk akal dan pembenaran melalui argumen. 

2.2.2 “Philosiphie Morale”3 

Filsafat politik dan moral merupakan satu kesatuan, dan ketiganya disatukan oleh 

subjek yang sama, yaitu manusia. Dalam bukunya yang berjudul Philosophie Morale Weil 

menegaskan pemikirannya bahwa kebaikan manusia (hidup bermoral) selalu dihayati di 

dalam hidup bersama di tengah masyarakat (hidup berpolitik). Namun hidup bersama 

(politik) perlu direfleksikan secara kritis (filosofis) agar tetap dinamis, terarah pada 

pembaruan terus menerus dan tidak menjadi beku. Filosofi praktis Weil dapat dipahami 

sebagai ekspresi kategori filosofis tertentu, khususnya untuk Weil, filsafat moral adalah 

pengembangan “isi” dari hati nurani. which, following Kant tries to articulate the 

“coexistence of nature and freedom”.
4

 Untuk menunjukkan perkembangan ini, Weil 

membuat perbedaan antara moralitas formal dan moralitas konkrit. Untuk memulai, moralitas 

formal, adalah analisis filosofis dan elaborasi dari kriteria moral “universalitas yang 

dirumuskan oleh Kant”. Jika moralitas formal adalah refleksi filosofis yang mencoba untuk 

mendamaikan otonomi, aturan dan kriteria universalitas, moralitas konkret adalah moralitas 

masyarakat yang telah kehilangan kepastian. 

                                                             
3
Ibid., hlm. 38 

4
“Yang mana mengikuti Kant, mencoba mengartikulasikan koeksistensi alam dan kebebasan”. 
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Tindakan moral untuk Weil lahir dari konfrontasi berbagai moralitas, pengakuan ini 

memaksa tindakan moral untuk melakukan refleksi atas isi sistem moral masyarakat. 

2.2.3 “Philosophie Politique” 

Filsafat politik adalah pengembangan atau lanjutan dari pemikiran teoretisnya. Dalam 

buku ini beberapa pemikir memberikan pemikiran mengenai hubungan tak terpisahkan antara 

filsafat, politik dan moralitas diantaranya; Sokrates, Plato dan Aristoteles terhadap Weil. 

Plato menganggap Sokrates sebagai filsuf istimewa, yang dengan tak henti-hentinya mencari 

kebenaran, karena ia berkeyakinan bahwa hanya pengetahuan tentang “Yang Baik” dapat 

menghantar manusia kepada kebahagiaan. Dalam buku ini, Eric Weil menganalisis masalah-

masalah yang dihadapi negara modern, konflik antara negara dan masyarakat, globalisasi 

masyarakat modern, kebutuhan dan risiko dari sebuah organisasi politik internasional. Di sini 

juga mendefinisikan masalah tindakan politik, kebebasan nyata dari individu, dan kesempatan 

yang ditawarkan kepada semua untuk menjalani hidup yang masuk akal oleh pengurangan 

kekerasan sosial dan politik.  

2.3 Filsuf-Filsuf Yang Mempengaruhi Pemikiran Eric Weil 

Dalam perjalanan petualangan intelektualnya, pemikiran Eric Weil tidak pernah lepas 

dari pengaruh-pengaruh para filsuf pendahulunya. Khusus dalam pemikirannya tentang 

konsep Perdamaian, Eric Weil dipengaruhi oleh beberapa filsuf di antaranya; Plato, 

Immanuel Kant, Hegel, dan Karl Marx. 

2.3.1 Plato 

Plato dilahirkan di Athena pada tahun 427 S.M, dan meninggal pada tahun 347 S.M. 

Plato adalah filsuf Yunani pertama. Ia dilahirkan dari keluarga yang terkemuka, dari kalangan 

politisi. Selama delapan (8) tahun ia menjadi murid Sokrates. Selama hidupnya ia rajin 

menulis, hampir tulisannya berupa dialog, dan dalam dialog ia memakai Sokrates dalam 
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mengemukakan ide-idenya. Semua karya Plato berjumlah lebih dari 25. Ada lima kelompok 

dalam karya Plato yakni; Pertama, karya tulisannya ketika ia masih muda. Kedua, masa 

peralihannya. Ketiga, karya tulisan tentang ide-ide. Keempat, masa kritis hidupnya, dan 

Kelima, masa tuanya
5
. Ajaran Plato tentang Negara dan politik. Negara ialah keselamatan 

para orang yang diperintah, bukan keselamatan para orang yang memerintah. Di sini secara 

umum ia membicarakan persoalan-persoalan berkenaan dengan susunan Negara (politeia dan 

nomoi). Lewat Sokrates, Plato mengatakan bahwa Idea Kebaikan adalah sumber kegunaan 

segala keutamaan; tanpa pengetahuan tentang kebaikan, semua pengetahuan tentang kita 

(termasuk pengetahuan tentang keutamaan) tidak berguna. Kaitan antara kebaikan dan 

kegunaan bisa dipahami seperti; baik itu selalu “baik untuk sesuatu”, bila demikian, berguna 

juga berarti, “berguna untuk sesuatu”. Kebaikan selalu berguna karena ia menjadi tujuan 

akhir semua ilmu dan teknik saat menjalankan peran menyumbangkan kebaikan bagi manusia 

dan bagi polisnya.
6
 Mengindahkan tujuan hidup manusia adalah Eudemonia atau hidup 

yang baik. Tetapi hidup yang baik tidak mungkin kecuali dalam polis saja
7
. Plato tetap 

memihak pada cita-cita Yunani yang tua, yakni bahwa hidup sebagai manusia serentak juga 

berarti hidup dalam polis. Manusia menurut kodratnya adalah makhluk sosial, atau lebih tepat 

lagi, bahwa manusia menurut kodratnya hidup dalam polis atau Negara. Kalau memang 

demikian halnya, sudah nyata bahwa hidup yang baik menuntut juga Negara yang baik. 

Politik futuris selalu mengatakan, "Marilah kita lupakan masa lalu untuk bersama-sama 

membangun bangsa ini ke depan." Masa lalu adalah sumber konflik yang harus dikubur 

dalam-dalam.  

 Rekonsiliasi menjadi sekadar seremonial yang kehilangan jejak pada ingatan sosial 

masyarakat. Plato dan Aristoteles adalah filsuf Yunani kuno. Mereka menganggap politik 

                                                             
 

5
Dr. Harun Hadiwijono, Sari Sejarah Filasafat Barat 1, (Yogyakarta: Kanisius, 1980), hlm. 38-39  

 
6
 A. Setyo Wibowo, Lysis Platon Persahabatan, (Yogyakarta:Kanisius, 2015), hlm. 101  

 
7
Dr. K. Bertens, Sejarah Filsafat Yunani, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 140 



12 
 

sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik. Di dalam politik seperti 

itu, manusia akan hidup bahagia karena memiliki peluang untuk mengembangkan bakat, 

bergaul dengan rasa kemasyarakatan yang akrab, dan hidup dalam suasana moralitas yang 

tertinggi 

 Dari Plato, Weil belajar mengenai politik dan kehidupan negara di bawah pimpinan 

orang-orang yang bijaksana. Di mana ajaran Plato tentang Negara ditulis pada waktu 

kehidupan politik Yunani merosot. Dan juga pemerintahan negara menjadi rebutan orang-

orang yang tidak memenuhi syarat, tetapi berambisi. Kehidupan Plato pada waktu itu, 

mempunyai pengalaman yang sanagat buruk dengan bentuk Negara demokratis, di mana 

pemungutan suara terbanyak telah membunuh Sokrates gurunya. Pengalaman buruk ini 

menyebabkan Plato meradikalisasi kritiknya atas negara dan mendorongnya untuk 

memikirkan sesuatu tentang negara yang lebih baik dari yang sebelumnya. “semua negara 

sekarang ini diperintah secara buruk,” kata Plato. 

 Dalam Politeia, Plato mencita-citakan  suatu pola kehidupan kenegaraan yang baik. 

Kehidupan itu akan tercapai bila masyarakat ditata menurut cita-cita keadilan. Menurut Plato, 

keadilan adalah keadaan selaras dan seimbang berbagai tatanan atau lapisan masyarakat. 

Masyarakat adil adalah masyarakat yang dipersatukan oleh tatanan harmonis di mana tiap-

tiap anggota memperoleh kedudukan sesuai kodrat, tingkat pendidikan, atau profesinya. 

Sebagaimana manusia akan sehat dan utuh apabila semua bagian jiwanya berada dalam 

hubungan selaras satu sama lain, begitu pula halnya  polis.
8
 

 Dengan pandangan semacam itu, Plato mengatakan bahwa, persoalan pokok dalam 

negara ialah keselamatan para orang yang diperintah, bukan keselamatan para orang yang 

memerintah. Oleh karena itu, para orang yang memerintah harus mempersembahkan hidup 

                                                             
8
Simon Petrus L.Tjahjadi, Petualangan Intelektual, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hlm. 56-57 
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mereka bagi pemerintahan, dengan mengorbankan kepentingan diri sendiri. Menurut Plato, 

golongan-golongan di dalam negara yang ideal harus terdiri dari tiga (3) bagian, yaitu: 

Pertama; Golongan yang tertinggi, yang terdiri dari  para yang memerintah, yang oleh 

Plato disebut para penjaga, yang sebaiknya terdiri dari orang-orang bijak (filsuf), yang 

mngetahui apa yang baik. Kebajikan golongan ini adalah kebijaksanaan. 

Kedua; Golongan pembantu, yaitu para prajurit yang bertujuan menjamin keamanan, 

menjamin ketaatan para warga negara kepada pemimpin para penjaga. Kebajikan mereka 

adalah keberanian. 

Ketiga; Golongan terendah, yang terdiri dari rakyat biasa, para petani dan tukang 

serta para pedagang, yang harus menanggung hidup ekonomi negara. Kebajikan mereka 

adalah pengendalian diri. Yang pada akhirnya para pemimpin negara diambil dari antara 

penjaga, yang paling mendalami filsafat.
9
 

2.3.2 Immanuel Kant 

Immanuel Kant (1724-1804) salah seorang filsuf zaman pencerahan abad ke-18, lahir 

di Konigsberg pada tanggal 22 April 1724 sebuah kota kecil di Prusia Timur. Ketika berusia 

16 tahun, Kant memasuki Universitas Konigsberg. Setelah lulus ia menjadi Privat Dozent 

(dosen luar biasa). Pada tahun 1755 ia kembali ke universitas menjadi dosen di Konigsberg, 

dan 15 tahun kemudian Kant diangkat menjadi professor. Karya-karyanya yang termasyur 

antaralain Critique of Pure Reason (1781), Prolegomena to Any Future Metaphysics (1783), 

Critique of Judgment (1780). Terdapat dua kritik atas akal budi manusia salah satunya adalah 

Kant berbicara mengenai kritik atas akal budi praktis. Rasio praktis merupakan rasio yang 

bekerja pada bidang moralitas (menentukan apa yang wajib dilakukan). Kant mengatakan 

bahwa akal budi praktis adalah kehendak yang instruktif dan dapat dipahami jika kita 

                                                             
9
Dr.Harun Hadiwijono, Op.Cit., hlm. 44 
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memahami teori tentang Kant yaitu akal budi itu sendiri
10

. Akal budi menuntun pada sebuah 

pengetahuan yaitu pencarian akan kesadaran. Kesadaran akan makhluk rasional atas 

kesetujuan hidup yang, tanpa jeda, menyertai keseluruhan eksistensinya adalah kebahagiaan, 

dan menentukan dasar terpenting bagi determinasi pilihan adalah prinsip cinta diri
11

.  Kant 

menegaskan bahwa moralitas adalah hal keyakinan dan sikap batin, dan bukan hal sekedar 

penyesuaian dengan aturan dari luar, entah itu aturan hukum Negara, agama atau adat 

istiadat. Dalam bahasa sederhana: Kant memastikan bahwa kriteria mutu moral seseorang 

adalah kesetiaannya terhadap suara hatinya sendiri. Setiap orang tidak hanya berhak, 

melainkan berkewajiban senantiasa untuk mengikuti suara hatinya. 

 Immanuel Kant dalam sejarah pemikiran manusia dengan tajam membedakan antara 

Hukum dan Moralitas. Hukum adalah tatanan normatif lahiriah masyarakat. Lahiriah dalam 

arti bahwa ketaatan yang dituntut olehnya adalah pelaksanaan lahiriah, sedangkan motivasi 

batin tidak termasuk. Maka legalitas, ketaatan lahiriah terhadap sebuah hukum, peraturan atau 

undang-undang, belum berkualitas moral. Sikap yang berkualitas moral oleh Kant disebut 

moralitas. Moralitas adalah pelaksanaan kewajiban karena hormat terhadap hukum. 

Sedangkan hukum itu sendiri tertulis dalam hati manusia. Sebuah hukum atau aturan dari luar 

hanya mengikat secara moral kalau diyakini dalam hati.
12

 

Di antara karya-karya Kant, Weil sangat tertarik pada sebuah buku yakni, antropologi 

pragmatik. Di sini Weil menegaskan kembali pemikiran Kant mengenai manusia sebagai 

kemungkinan untuk hidup secara rasional. Dalam pragmatik ini, dikatakan bahwa, benar 

tidaknya suatu ucapan,  pada manusia dalam bertindak. Bertolak dari konsepnya tentang 

situasi kehidupan manusia itu sendiri. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga segala 

                                                             
 

10
Nurhadi M.A (penerj.), Kritik Atas Akal Budi Praktis, Immanuel Kant, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2005), hlm. 3  

 
11

Ibid., hlm. 41 

 
12

Ibid., hlm. 104-105  
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perbuatannya, entah baik atau buruk, akan diberi penilaian oleh masyarakat. Akan tetapi di 

lain pihak, manusia menurutnya adalah yang menciptakan nilai bagi dirinya sendiri secara 

alamiah. 

2.3.3 Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

Hegel lahir pada tanggal 27 Agustus 1770 di kota Stuttgart, dari sebuah keluarga 

pegawai negeri sipil. Pada usia 18 tahun dia menjadi mahasiswa teologi di Universitas 

Tubingen. Di sana ia bergaul dengan Schelling dan penyair Hoelderlin yang keduanya 

simpati pada revolusi Prancis. Dalam usia dua puluh tahun dia meraih ijazah filsafatnya, dan 

tiga tahun kemudian menyelesaikan studi teologinya. Sejak muda Hegel sudah menaruh 

perhatian pada hubungan filsafat dan teologi namun profesornya kurang menghargai gagasan-

gagasan orisinalnya. Sesudah meninggalkan Tubingen, dia menjadi seorang tutor atau les 

prifat pada keluarga bangsawan di Bern, Swiss dan bertolak ke Frankfrut. Pada tahun 1793-

1800, dia menghasilkan tulisan-tulisan teologisnya. Istilah “teologi” Hegel tidak lepas dari 

filsafat, karena bagi Hegel filsafat adalah sebuah teologi dalam arti menyelidiki yang absolut. 

 Pada tahun 1801, Hegel mengajar di universitas Jena. Di sana dia bekerja sama 

dengan Schelling dalam penyuntingan sebuah jurnal filsafat. Di sana dia juga menerbitkan 

adikaryanya yang termasyhur, Die Phanomenologie des Geistes (fenomenologi Roh). Di kota 

Nuremberg ia menjabat sebagai rektor, dan di kota itu ia menerbitkan Wissenschaft der Logik 

(Ilmu Pengetahuan Logika). Ia menjadi filsuf ketika ia mengajar di Heidelberg. Di sana ia 

menerbitkan karya sistematis dan komprehensifnya, Enzyklopaedie der Philosophischen 

Wissenschaften im Grundriss (Ensiklopedia Ilmu Filsafat dalam Ringkasan). Ia mengajar di 
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Berlin pada tahun 1818. Di sana ia menerbitkan karyanya, Grundlinien der Philosophie des 

Rechts (Garis Besar Filsafat Hukum), dan ia meninggal pada tahun 1831.
13

 

 Hegel melukiskan masyarakat luas sebagai kacau-balau, sebagai bellum omnium 

contra omnes (perang semua lawan semua) karena satu-satunya hukum batinnya adalah 

pemuasan kebutuhan individu. Masyarakat semacam itu, dengan sendirinya akan 

menghancurkan dirinya sendiri karena semua anggota hanya mencari kepentingan egois 

mereka masing-masing. Oleh karena itu masyarakat luas tidak boleh dibiarkan saja, 

melainkan ditampung oleh Negara. Karena melalui Negara masyarakat menjadi satu, menjadi 

satuan yang teratur. 

 Manusia sebagai makhluk yang berpikir, oleh sebab itu Hegel melihat kontras antara 

realitas yang menyedihkan yang terjadi di mana-mana dengan potensi manusia untuk 

membangun zaman baru, dan sebagai wujud moral, paling tidak dalam kehidupan pribadinya, 

ia bisa tetap menjalankan tindakan dan otonomi manusia. Berbagai upaya historis yang 

konkret untuk membangun bentuk masyarakat rasional, dengan demikian, diubah ke tingkat 

filsafat dan muncul dalam upaya-upaya untuk mengelaborasi pemikiran tentang rasio. 

Konsep rasio mempunyai kedudukan sentral dalam filsafat Hegel. Dalam pandangan Hegel, 

peranan penting yang dimainkan sejarah dalam Revolusi Perancis adalah bahwa manusia 

menjadi menggantungkan akalnya dan berani menundukkan realitas yang ada menurut 

standar rasio. Tidak ada yang bisa disebut rasio jika bukan dari hasil pemikiran. Jika manusia 

mengikuti bimbingan rasio, ia akan sampai pada konsepsi tertentu yang menyingkapkan 

bahwa rasio berada dalam antagonisme dengan keadaan yang ada. Sejarah adalah perjuangan 

abadi bagi kebebasan.
14
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 Dalam filsafat sejarah Hegel menggunakan konsep progres sebagai alat untuk 

menafsirkan sejarah masa lampau umat manusia sebagai pra-sejarah dari zamannya sendiri, 

zaman yang ditakdirkan membawa dunia pada kematangan. Dalam Filsafat Hak kesadaran 

adalah kesadaran sejarah, satu bentuk kehidupan telah matang; ini adalah satu bentuk, bukan 

semua bentuk, kehidupan. Kesadaran dan cita-cita kelasnya terbuka bagi Hegel. Hegel 

melihat bahwa cita-cita tersebut tidak mengandung prinsip-prinsip baru guna membangun 

kembali dunia.
15

 

Dalam filsafat sejarah Hegel, Eric Weil belajar tentang dialektika di mana Hegel 

mengatakan bahwa proses historis bersifat dialektis. Dialektika berasala dari bahasa Yunani 

kuno yang merujuk semacam pemikiran sebagaimana terungkap dalam dialognya Plato. 

Dialektika ini menunjukkan suatu proses pemikiran atau logika. Suatu pernyataan khusu 

diungkapkan (tesis), yang selanjutnya di tarik kontradiksi dari pernyataan tersebut. Dari situ 

di peroleh suatu konsep baru dengan penekanan pada aspek kontradiktifnya (antitesis). Yang 

akhirnya akan ditemukan suatu resolusi atau perpaduan  antara dua pandangan ini (sintesis). 

Hegel memandang keseluruhan sejarah manusia sebagai penampakan dari periode waktu. 

2.3.4 Karl Marx 

Karl Marx lahir di Trier, Jerman pada 5 Mei 1818. Marx berasal dari keluarga Yahudi 

kelas menengah. Marx kuliah ilmu hukum di Universitas Bonn. Setahun kemudian ia pindah 

ke Univesitas Berlin untuk belajar filsafat. Pada usia 23 tahun ia meraih gelar doktor filsafat. 

Keinginannya untuk menjadi dosen tidak tercapai, sehingga ia menjadi seorang wartawan, 

dan akhirnya lebih banyak menjadi aktivis politik dan penulis. Marx hidup berpindah-pindah. 

Saat menjadi wartawan di Jerman, ia pindah ke Paris. Di sana Marx bertemu dengan seorang 

perempuan bernama Jenny lalu menikahinya pada 19 Juni 1843. Pada tahun 1845, Marx 
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bersama keluarganya pindah ke Brusells. Pada tahun 1849 Marx pindah ke London, ia tinggal 

dan berkarya di sana, dan meninggal pada 14 Maret 1883. 

 Karl Marx adalah seorang keturunan Yahudi. Dalam ajaran-ajaran sosial Marx 

mempengaruhi secara mendalam berbagai bidang sosial, politik, ideologi dan ekonomi. Marx 

adalah seorang ahli waris filsafat Hegel, tetapi dia adalah seorang ahli waris yang kritis. Ia  

pernah tergolong dalam kelompok Hegelian sayap kiri di Berlin. Ada beberapa warisan 

Hegelian dalam filsafat Marx, namun penulis mengambil dua sebagai jalan untuk mencapai 

tujuan kehidupan. Pertama, Marx memakai dialektik Hegel untuk menjelaskan sejarah dan 

proses-proses kemasyarakatan. Kedua, Marx juga meganut asumsi-asumsi filsafat sejarah 

Hegel, bahwa melalui sejarah manusia mewujudkan dirinya kearah sebuah tujuan tertentu.
16

 

Manusia bagi Marx adalah makhluk yang secara hakiki tidak boleh terkena heteronomi. 

Manusia adalah makhluk bebas, yang tidak boleh ditentukan dari luar melainkan harus 

menentukan diri sendiri, yang bersikap bebas terhadap alam dan masyarakat, yang sebagai 

makhluk bebas merupakan individu yang terbuka, sosial, terarah pada komunikasi bebas 

dengan manusia yang lain, yang hanya mengenal satu hukum, yaitu perealisasian diri secara 

bebas sebagai makhluk sosial.
17

 

 Dalam pandangan Marx, Weil memahami pemikirannya tentang masyarakat tanpa 

kelas. Konsep mengenai masyarakat tanpa kelas sesungguhnya adalah suatu idealisme yang 

sebenar-benarnya berasal dan berakar pada kemelut-kemelut yang tak terpecahkan  dalam 

sejarah masyarakat. Konsepsi ini mengingkari realitas dialektik yang tidak akan pernah 

berakhir, namun akan terus berkembang. Realitas historis dialektika ini memang 

menyebalkan, rusuh, dan seolah-olah chaos, karena itu muncul penindasan-eksploitasi, 

positivisme, fanatisme, sekteratisme, idealisme, mobilisasi ideologis yang menyeragamkan, 
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melupakan, menertawakan, menghapus dan memparodikan  sejarah dalam persona-persona 

dan kultus atas ide-ide objektif. Singktnya adalah konsep masyarakat tanpa kelas adalah 

sebuah perjuangan dan pembelaan terhadap masyarakat yang tertindas. Tahap masyarakat 

sosialis adalah tahap  masyarakat dengan sistem pemilikan produksi yang disandarkan atas 

hak milik sosial. Tahap ini merupakan formulasi terakhir dari lima tahap  perkembangan 

sejarah Marx. Hubungan produksi pada tahap ini adalah terciptanya  jalinan kerjasama dan 

saling membantu dari kaum buruh yang melepaskan diri dari eksploitasi. Dari sini manusia 

dengan kesadarannya penuh akan menciptakan sendiri sejarah mereka, kemudian dari sini 

pula faktor-faktor sosial yang ditimbulkan oleh manusia akan, secara domain dan konstan 

memunculkan dampak yang dihendaki oleh manusia. Ini merupakan loncatan umat manusia 

dari alam keharusan menuju alam kebebasan. 

2.4 Situasi Yang Melatarbelakangi Pemikiran Eric Weil 

2.4.1 Situasi Politik Yang Tidak Kondusif 

Di dalam hidup, perubahan kadang terjadi begitu cepat. Apa yang sungguh-terjadi, 

kadang tidak sesuai dengan kerinduan dan cita-cita. Hal tersebut juga dialami oleh Eric Weil. 

Situasi politik di Jerman pada tahun 1930-an secara mendadak mengubah hidupnya. Masa 

penuh kedamaian berubah menjadi saat-saat penuh kecemasan dan ancaman. Pada masa itu 

penganiayaan terhadap orang-orang keturunan Yahudi yang dilakukan oleh tentara Nazi di 

bawah pimpinan Hitler terjadi secara mengerikan. Kekejaman rezim Nazi menimpa keluarga, 

kerabat, sahabat dan banyak kenalan Weil di Jerman. Istri dan ipar Weil juga menjadi korban 

penganiayaan saat menjalankan tugas kemanusiaan untuk melayani para tawanan dan korban 

perang. 

Situasi politik di Jerman yang tidak kondusif dan berbagai bentuk kekerasan yang 

menimpa orang-orang keturunan Yahudi membuat Weil dan keluarganya harus mencari jalan 
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untuk menyelamatkan nyawa mereka. Bagi orang Yahudi pada masa itu, tetap bertahan di 

Jerman sama artinya dengan bunuh diri. Dalam situasi demikian Eric Weil memutuskan 

untuk meninggalkan Jerman. Mereka pergi ke Paris pada tahun 1932. 

Weil merupakan saksi keganasan dan kekejaman rezim Nazi yang telah 

menggoreskan luka yang sangat mendalam terhadap rasa kemanusiaan. Di tengh situasi 

konflik dan perang yang sarat dengan kepentingan poitik, ada banyak orang yang memilih 

untuk berjuang melalui jalur politik. Cara ini ditempuh supaya suatu saat bisa mendapatkan 

kesempatan untuk memegang kekuasaan. Banyak politisi akhirnya berhasil menduduki 

kekuasaan politik dan menggunakan kesempatan itu untuk melakukan balas dendam terhadap 

lawan politiknya. Akhirnya lingkaran kekerasan terus terjadi di tengah kehidupan politik. 

Weil dengan sadar tidak memilih untuk berjuang dikancah politik praktis. Ia sangat konsisten 

dengan pilihan hidupnya dan memilih memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan melalui 

usaha mencerdaskan masyarakat. Pengalaman pahit dan situasi politik yang kejam yang 

mendorong Weil untuk memperjuangkan perdamaian melalui jalur ilmiah. 

2.4.2 Pengalaman Hidup Memedihkan 

Eric Weil mengalami kecemasan dan ketakutan yang luar biasa terhadap ancaman 

kekejaman tentara Nazi. Dia menyaksikan sebagian besar anggota keluarga dan sahabat-

sahabatnya ditawan dan dibunuh oleh rezim Hitler. Situasi ini memaksanya untuk 

meninggalkan Jerman menuju Prancis. Sesampainya di Paris,  ia tetap mengalami pergulatan 

batin yang berat. Di satu pihak, ia tergerak untuk berbelarasa dengan saudara-saudarinya dan 

sahabat-sahabatnya yang sedang mengalami masa-masa kelam. Di lain pihak, ia harus 

meninggalkan Jerman dan mencari tempat yang tepat untuk menyuarakan dan mewujudkan 
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misi perdamaian. Pergulatan hidup Weil menggambarkan bahwa kehidupan seorang pejuang 

damai diwarnai pergulatan batin untuk mengambil pilihan yang tepat dan penuh resiko.
18

 

Setelah menerima kewarganegaraan Prancis, Weil harus menjalani wajib militer dan 

bertugas untuk melawan masuknya tentara Nazi Jerman ke Prancis. Karena diketahui bahwa 

ia memiliki identitas sebagai keturunan Yahudi, ia di jebloskan ke dalam penjara. Beruntung 

bahwa ia tidak dibunuh di penjara. Berbagai penderitaan dan kekerasan ia alami itu  

meneguhkan niat Weil bahwa hidup damai membutuhkan perjuangan yang tidak mengenal 

lelah dan penuh resiko. Derita dan kekerasan adalah pengalaman yang menegaskan kerinduan 

untuk hidup damai. Damai merupakan sesuatu  yang amat berharga dan patut diperjuangkan. 

Damai memang merupakan suatu hadiah, namun damai tidak akan diperoleh hanya dengan 

duduk menunggu. Damai membutuhkan perjuangan untuk menggapainya. Maka Weil 

memutuskan untuk memperjuangkan perdamaian melalui jalur pendidikan.  
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