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BAB III 

 KONSEP PEMIKIRAN ERIC WEIL 

3.1 Posisi Pemikiran Eric Weil Dalam Filsafat 

Posisi pemikiran Eric Weil dalam filsafat yaitu, Weil memberi kesaksian bahwa hidup 

bijaksana dan tanggung jawab adalah membangun hidup bersama dan dunia yang 

bermoral. Weil, juga menunjukkan bahwa filsafat atau lebih tepatnya berfilsafat 

merupakan gerakan hidup di tengah situasi konkrit. Berfilsafat berarti membijaksanakan 

intelektual dan sosial di tengah masyarakat. Karena dengan itulah, filsafat lebih akrab 

dengan kehidupan manusia dan dunia. 

Manusia adalah makhluk yang tidak pernah puas dengan apa yang telah ada atau apa 

yang telah ia peroleh. Rasa ketidakpuasanlah akan membawa manusia kepada kehendak 

untuk berkuasa. Hidup yang di kuasai oleh insting dan nafsu yang berpusat pada  

pemenuhan kebutuhan individual dengan sendirinya menghasilkan kekerasan. Begitupun 

sebaliknya, ketika seseorang berusaha mewujudkan kebebasan-rasionalnya dengan 

berupaya mengendalikan dorongan insting dan nafsu-nafsu egois, ia membebaskan diri 

dari kekerasan. Selama masa pemerintahan Nazi, Weil melihat, merasakan dan 

mengalami kekejaman kemanusiaan. Pengelaman kekejaman Nazi itulah titik tolak 

refleksi filosofis Weil mengenai kekerasan dan perdamaian. 

3.2 Filsafat Sejarah Eric Weil 

Eric Weil berbicara mengenai manusia konkrit yang hidup dalam sejarah. Weil juga 

tertarik pada tema sejarah di mana pemikirannya dekat dengan Marx. Sebagai pelaku sejarah, 

manusia adalah makhluk terbatas dan sekaligus dianugerahi kemampuan untuk mengatasi 
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keterbatasannya itu
1
. Baginya, sejarah adalah dinamika hidup manusia yang terus menerus 

mencari makna. Sejarah merupakan perwujudan kebebasan kreativitas, dan moralitas 

manusia di masa kini yang  terarah pada suatu idealisme atau cita-cita akan masa depan. 

Sebuah tindakan selalu dipengaruhi oleh situasi konkrit (reaksi terhadap situasi tertentu), 

sehingga tindakan tidak selalu murni sebagai perwujudan nilai-nilai dan cita-cita luhur. 

Dengan demikian, setiap tindakan selalu memuat risiko dan tegangan. Oleh karena itu, 

setelah tindakan dilakukan, orang perlu merefleksikannya dan menemukan makna baru atau 

hikmah dari tindakan tersebut. Dalam memandang sejarah, Weil dipengaruhi oleh pemikiran 

Hegel mengenai peran rasio atau akal budi dalam dinamika sejarah. Akan tetapi, Weil tidak 

sependapat dengan Hegel yang melihat sejarah sebagai dinamika rasio absolut yang berciri 

universal. Weil memberi tekanan pada dinamika nyata kehidupan manusia di dalam proses 

sejarah. Weil sangat kritis terhadap pemikiran Hegel yang lebih menekankan  akal budi 

universal dan kurang memberi tempat pada pembahasan mengenai peran akal budi individu-

individu dalam pergulatan memaknai hidup sehari-hari.
2
 Sejarah reflektif atau biasa disebut 

dengan pragmatis,  di mana membicarakan tentang masa lampau, dan menempatkan diri kita 

dengan satu dunia yang jauh, masa kini menjadi ada karena pikiran yang dihasilkan oleh 

aktivitasnya sendiri, sebagai hasil kerjanya. Masa lampau dan membuatnya menjadi masa 

kini yang sebenarnya. 

Refleksi pragmatis (didaktik), meskipun hakikatnya  jelas abstrak, adalah nyata dan 

tidak dapat dibatalkan oleh masa kini, dan mempercepat sejarah kematian masa lampau 

dengan kehidupan masa kini. Oleh karena itu, refleksi moral harus diperhatikan secara 
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khusus, ajaran moral yang diharapkan dari sejarah, yang kemudian bukannya tidak sering 

disuguhkan bersama pandangan langsung sebelumnya.
3
 

3.3 Filsafat Politik Eric Weil 

Filsafat Politik Eric Weil, menganalisis masalah-masalah yang dihadapi dunia 

modern. Pemikiran filsafat politik Eric Weil, bertolak dari pendasaran pada moralitas. Weil 

berpendapat bahwa suatu masyarakat hanya mungkin tertata dengan baik kalau dibangun 

dalam konstruksi hukum dan keadilan. Sementara itu konstruksi hukum dan keadilan yang 

baik hanya mungkin kalau keduanya berdiri di atas fundamen konvensi moralitas dan 

keadilan publik yang benar. Atas dasar pemikiran inilah Eric Weil melihat bahwa politik 

harus dibangun di atas dasar konvensi moral yang baik. Politik tanpa moral akan berubah 

menjadi politik tanpa obligasi, politik tanpa kewajiban. Politik seperti itu merupakan politik 

yang konyol. 

Menurut Eric Weil, moral adalah dasar bagi Filsafat Politik. Ia adalah titik tolak dari 

filsafat politik. Dengan perkataan lain, filsafat politik sebaiknya memiliki dimensi moral, 

sebagai basis deontologisnya. Kalau politik menjadi bernilai, maka nilai yang menjadi 

dasarnya adalah nilai moral. Tetapi moralitas politik tidak dimengerti sebagai suatu 

Comprehensive Doctrine, sebagai suatu ajaran atau keyakinan yang bersifat absolut. 

Moralitas politik di sini lebih merupakan hasil dari suatu proses refleksi lewat jalan timbang-

timbang (deliberasi) untuk mencapai keputusan dan tindakan yang baik. Filsafat 

mengandalkan moral, moral mengandalkan refleksi rasional sebagai prinsip dasar yang 

berlaku bagi tindakan manusia dalam kehidupannya. Tindakan manusia selalu bersentuhan 

dengan ruang dan waktu. Ruang dan waktu itu mengandung dimensi yang luas, karena itu ia 

berkaita dengan historis hidup manusia. Tindakan itu disebut politik karena politik tidak 

                                                             
3
 G.W.F. Hegel, Op.Cit., hlm. 7 



25 
 

pernah terlepas dari ruang dan waktu. Tindakan politis di dalam ruang dan waktu adalah 

tindakan sejarah. Menurut Eric Weil, tindakan politik di dalam sejarah seharusnya juga 

adalah tindakan rasional, karena tindakan ini dijalankan secara kolektif, bersama dengan dan 

untuk yang lain dalam institusi yang adil, bermoral dan fair.
4
 

 Bagi Weil, Negara adalah keseluruhan organik, dari institusi komunitas historis, di 

mana setiap lembaga kemasyarakatan saling mendukung satu sama lain untuk menjalankan 

fungsinya masing-masing. Dan bahwa fungsi mereka masing-masing sudah diisyaratkan dan 

didukung oleh yang lainnya. Negara bukanlah suatu penemuan, tetapi hasil dari proses 

historis organisasi suatu komunitas. Hal ini adalah cara masyarakat untuk berunding, 

membuat keputusan dan bertindak. Dengan demikian Negara tidak direduksi menjadi fungsi-

fungsi represifnya. Negara memungkinkan rekonsiliasi individu dan efisiensi sosial. 

Weil juga berpendapat bahwa Negara modern didasarkan pada universitalitas hukum 

yang mana semua individu setara. Akan tetapi unversalitas dan kesetaraan itu tidak selalu 

berarti keadilan. Bagi Weil, Hukum menciptakan persamaan dan ketidaksetaraan pada waktu 

yang sama. Sama dengan mereka yang mengenakan topeng yang sama, memainkan karakter 

hukum yang sama, berada dalam situasi yang didefenisikan oleh hukum sebagai yang identik. 

Bagi Weil, Negara modern mengandaikan administrasi dan aparatus tindakan negara. 

Administrasi adalah “hati nurani (rasional) negara”. Akan tetapi negara tidak dapat 

diidentikkan dengan administrasi, karena tidak negara dapat direduksikan menjadi pemikiran 

rasional dan perhitungan saja. Dengan demikian, administrasi merupakan titik penyisipan 

politik dalam bidang sosial, yang masuk akal dalam politik rasional.
5
 

Politik di dunia ini diwarnai kemunafikan dan korupsi. Para politisi mengumbar janji 

pada masa pemilu, guna mendapatkan suara dari rakyat. Namun setelah menduduki kursi 
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Eric Weil, La Philosopque Politique, (Paris: Librarie Philosophique J. Vrin, 1996),  hlm. 27 
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kekuasaan, mereka lupa, dan menelantarkan rakyatnya. Tak hanya itu, ketika menjabat 

mereka melakukan korupsi. Kekuasaan diselubungi kemunafikan dan korupsi yang bermuara 

pada penghancuran kehidupan rakyat jelata.
6
 Korupsi uang rakyat merupakan kejahatan 

kemanusiaan yang bertentangan dengan akal budi dan nurani manusia. Hak rakyat kecil dan 

menderita untuk mendapatkan jaminan sosial dan meningkatkan kesejahteraan hidup 

dirampas oleh segelintir orang yang sedang berkuasa, dipercaya oleh rakyat dan sering 

mengatasnamakan diri “pelayan masyarakat”. Korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan 

karena yang menjadi korban selalu orang-orang kecil dan tak berdaya. Penindasan, 

perbudakan, perang dan korupsi (mengambil hak orang lain) merupakan kejahatan 

kemanusiaan
7
. Setiap orang, siapa pun dia, jika dihadapkan pada kekayaan dan kekuasaan, 

seolah menjadi tidak berdaya. Inilah yang disebut godaan (temptation), dan godaan ini 

tampaknya merupakan pintu gerbang pertama menuju kejahatan. 

3.4 Pengalaman Sebagai Guru Berharga 

Eric Weil mengalami kecemasan dan ketakutan yang luar biasa terhadap ancaman 

kekejaman tentara Nazi. Pengalaman telah mengajarkan bahwa di dalam hidup di dunia ini 

ada hal-ha yang  bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Tentang masa lalu, baik yang 

membahagiakan maupun memedihkan, kita tidak bisa mengubahnya. Semua yang telah 

terjadi hanya bisa diterima dan tidak bisa diubah lagi. Yang masih selalu mungkin untuk 

diubah adalah sikap dan cara pandang kita terhadapnya. Menyalahkan dan meratapi masa lalu 

hanya akan menggoreskan luka, menambah kepedihan dan menguras banyak tenaga. Belajar 

dan mencari hikmah dari apa yang sudah terjadi demi perkembangan hidup bersama di masa 

kini dan masa akan datang merupakan filosofi hidup damai. 
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 Reza A.A Wattimena, Filsafat Anti Korupsi, (Yogyakarta: Kanisius, 2012), hlm. 29 

7
C.B Mulyatno., Op.Cit. hlm. 52 
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Belajar dan selalu mengambil hikmah, merupakan jalan kebijaksanaan yang jauh lebih 

mengembangkan kehidupan dari pada sekedar meratapi apa yang telah terjadi. Itulah filosofi 

hidup damai yang dihayati oleh Eric Weil, sebuah filosofi hidup yang berorientasi pada 

pengembangan hidup. Perang dan kekerasan telah mewariskan ingatan dan kenangan pahit 

tentang sejarah manusia. Pers dan media massa yang secara terus-menerus menyiarkan berita 

perang telah memproduksi ingatan buruk itu secara luas dan membuat perang yang sudah 

redah seolah hidup kembali. Media justru sering berperan sebagai pembangkit ingatan akan 

pengalaman kecemasan dan kengeriaan. Di tengah situasi demikian, berita tentang damai dan 

upaya untuk memperjuangkan perdamaian perlu disebarluaskan. Memperjuangkan 

perdamaian merupakan panggilan dan tanggung jawab manusia untuk membela hidup, 

menjunjung tinggi martabatnya dan menumbuhkan harapan akan kehidupan masa depan yang 

lebih baik. Adalah tanggung jawab setiap orang untuk menyadari dan saling menyadarkan 

hakikat dirinya untuk membangun hidup bersama yang saling menghargai, menolong, 

mengembangkan, dan bekerja sama demi kepentingan hidup bersama yang damai. setiap 

orang dilahirkan untuk perdamaian. Oleh karena itu, Weil mengatakan bahwa, pengalaman 

adalah guru yang terbaik. Kita bisa belajar bukan hanya dari pengalaman positif yang 

menggembirakan dan meninggalkan kenangan manis. Derita dan kepahitan hidup adalah guru 

yang membuat kita tangguh, tahan uji dan peduli terhadap berbagai hal negatif yang menimpa 

sesama dan dunia. 

3.5 Kekerasan Perspekpektif Eric Weil 

Bagi Weil, kekerasan adalah cara dan tindakan yang bertentangan dengan akal budi. 

Derita dan kekerasan adalah pengalaman yang menegasakan kerinduan bahwa hidup damai 

sedemikian berharga. Weil juga mengatakan bahwa, berfilsafat tidak bisa dipisahkan dari 

realitas kekerasan. Dalam Logique de la Philosophie, Weil secara rinci membicarakan kaitan 

antara filsafat dan realitas kekerasan. Meminimalisir kekerasan merupakan salah satu 
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tanggung jawab penting filsafat. Berfilsafat merupakan proses berdialog untuk memahami 

dan mengkomunikasikan perjuangan hidup melawan kekerasan demi terwujudnya 

perdamaian. Orang yang cerdas seharusnya tidak memilih cara-cara kekerasan atau perang. 

Refleksi moral Kant berbeda dengan Weil, di mana Kant mengajarkan apa yang seharusnya 

kita buat, berbeda dengan Weil yang melihat manusia dari sisi apa yang seharusnya tidak 

dibuat. Bagi Kant manusia seharusnya melakukan yang baik, karena kebaikan adalah 

keharusan. Kesadaran moral diawali dengan kewajiban yang sifatnya mutlak. Kewajiban 

seperti ini hanya hanya bisa dibebankan kepada manusia oleh seorang pribadi lain  yang juga 

bersifat mutlak. 

Bagi Kant, kesadaran moral mewajibkan kita untuk mengusahakan “kebaikan tertinggi” 

(summum bonum) atau kebahagiaan sempurna (bukan kebahagiaan dalam arti empiris, seperti 

kesenangan, kesehatan, kekayaan atau kekuasaan yang kesemuanya ditolak Kant sebagai 

dasar imperatif kategoris
8
). Namun kebaikan tertinggi atau kebahagiaan akhir tersebut, 

menurut Kant, tidak pernah terealisasi sepenuhnya di dunia karena adanya kejahatan.
9
 

3.6 Belajar Secara Kritis 

Weil meyakini bahwa belajar terus menerus merupakan semangat dasar yang harus 

dimiliki setiap orang. Agar mampu berkiprah secara luas dan memberikan  sumbangan kritis-

reflektif untuk memecahkan persoalan-persoalan hidup bermasyarakat, seseorang juga harus 

belajar dan bekerja sama dengan banyak pihak. Hidup bersama dan perjumpaan dengan 

banyak orang merupakan kesempatan untuk belajar mengenai makna hidup. Weil mengalami 

banyak perjumpaan dengan banyak pemikiran dan tokoh. Ia sangat tertarik pada pemikiran 

para filsuf Yunani seperti Sokrates, Plato dan Aristoteles. Dari Sokrates Weil belajar 

                                                             
8
Imperatif kategoris, yang paling mencolok yaitu, dalam imperati, bahwa prinsip dasarnya bersifat sama 

sekali formal, artinya tidak mengatakan apa yang wajib dilakukan , melainkan syarat mana yang harus dipenuhi 

oleh tindakan manusia. Syarat itu merupakan kemungkinan untuk menguniversalisasikan maksim atau prinsip 

subjektif. 
9
Simon Petrus L. Tjahjadi., Op.Cit., hlm. 294-295 
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mengenai politik dan kehidupan  negara di bawah pimpinan orang-orang yang bijaksana  dan 

tanpa pamrih. 

Kualitas hidup manusia bukan diukur dari capaian jabatan dan kekayaan melainkan dari 

konsistensi untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Upaya Weil untuk 

memperjuangkan perdamaian secara khusus diinspirasikan oleh pemikiran Aristoteles 

mengenai pentingnya keterlibatan di tengah masyarakat untuk mewujudkan segala potensi 

diri dan berbagai keutamaan manusiawi. Bagi Weil, hidup di bawah bimbingan akal budi itu 

terwujud di dalam hidup saling menghargai, adil dan damai. 

 Gagasan Weil mengenai perjuangan damai di tengah masyarakat diperkaya dengan 

pemikiran Cassirer tentang manusia dan budaya. Ketertarikan Weil terhadap pemikiran 

Cassirer tampak sejak Weil masih menjalani masa studi. Dari Cassirer, Weil belajar tentang 

perwujudan diri manusia di tengah masyarakat yang ditandai oleh meningkatnya penghargaan 

terhadap kebebasan dan hak asasi manusia.
10

 Berpikir adalah tindakan khas manusia. Ketika 

seseorang berhenti berpikir, maka jati dirinya menjadi tidak jelas. Rene Descartes filsuf asal 

Prancis mengatakan bahwa, aku berpikir, maka aku ada. Berpikir, pada pengertiannya yang 

paling mendalam, juga bergerak melampaui ilmu pengetahuan dan filsafat. Begitu banyak 

konsep yang sangat rumit dan sulit dimengerti, sehingga justru membunuh kemampuan 

berpikir kritis manusia untuk  mempertanyakan hal-hal yang ada, dan kemudian mencari 

kemungkinan-kemungkinan baru
11

. Dalam situasi apa pun, ia tetap belajar dan mengisi 

hidupnya dengan pencerahan, membaca dan menulis adalah aktivitas hidupnya.  

 

  

 

                                                             
10

 C.B Mulyatno, Op.Cit., hlm. 40 
11

Reza A.A Wattimena, Filsafat Sebagai Sebuah Revolusi, Op.Cit., hlm. 157 


