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BAB IV 

 KONSEP PERDAMAIAN PERSPEKTIF ERIC WEIL 

 

4.1 Perdamaian 

4.1.1 Arti Etimologis 

Istilah perdamaian berasal dari kata  dasar damai, secara etimologis berasal dari kata 

bahasa inggris yakni “peace”. Kata peace sendiri berasal dari bahasa Anglo-Prancis yakni 

“pes”, yang juga diambil dari kata bahasa Latin “pax” yang berarti  persetujuan, diam/damai 

dan keselarasan. Berdasarkan konteks ini, maka lawan dari kata  peace ialah kata conflict 

yang juga berasal dari kata bahasa Latin yakni conflictus yang bermakna membentur, 

menolak, tidak selaras.
1
 Sedangkan pengertian peace/perdamaian secara terminologis adalah 

tidak adanya peperangan atau conflict, kekerasan, sedangkan arti perang adalah konflik 

kekerasan secara langsung, jadi perang terjadi ketika tidak bisa dicapainya penyelesaian 

konflik melalui metode tanpa kekerasan sehinggaa memaksa pihak-pihak terlibat perselisihan 

tadi untuk melakukan aksi kekerasan sebagai satu-satunya cara, dari sini bisa diperhatikan 

bahwa konflik sendiri terbagi menjadi dua, yaitu konflik tanpa kekerasan dan konflik dengan 

menggunakan kekerasan (perang). 

4.1.2 Arti Leksikal 

Perdamaian berasal dari kata “Damai”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), kata “Damai” adalah aman sentosa, tidak ada perang, aman tidak ada kerusuhan, 

tentram, tenang, keadaan tidak bermusuhan, dan perdamaian adalah penghentian 

permusuhan, penghentian perselisihan. Damai memiliki banyak arti: arti kedamaian berubah 
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sesuai dengan hubungannya dengan kalimat. Perdamaian dapat menunjuk ke persetujuan 

mengakhiri sebuah perang, atau ketiadaan perang, atau ke sebuah periode di mana sebuah 

angkatan bersenjata tidak memerangi musuh. Damai dapat juga sebuah keadaan tenang, 

seperti yang umum di tempat-tempat yang terpencil.
2
 

4.1.3 Arti Realis 

Masalah perdamain sudah lama menjadi bahan perbincangan banyak orang, dan tidak 

akan pernah selesai karena evolusi pemikiran manusia selalu menimbulkan hal baru. Hampir 

setiap manusia yang terlibat dalam masalah perdamaian antara satu dengan yang lain berbeda 

satu dengan yang lain, bahkan hingga hari ini. Namun demikian tetap ada kemiripan makna 

istilah yang digunakan. Perdamaian sangat indah, namun tak seindah dalam mewujudkannya. 

Karena perdamaian baru bisa dikatakan perdamaian kalau kehidupan masyarakat sudah 

memenuhi prasyarat kesejahteraan, yakni adanya keamanan, kedamaian dan ketentraman. 

Mengenai pengertian perdamaian, T. Jacob sebagaimana  dikutip Denny mengatakan: 

“.....Damai jelas tidak hanya dapat diberi defenisi negatif, yaitu tidak adanya perang 

(perang), tetapi dapat juga bersifat mutlak, yakni adanya harmoni yang dinamis pada 

berbagai tingkat hayat manusia....”.
3
 

4.2 Perdamaian Menurut Para Ahli 

4.2.1 Gabriel Marcel
4
 

Gabriel Marcel (1889-1973) adalah seorang Filsuf asal Prancis. Ia memiliki minat 

yang amat besar terhadap masalah perdamaian dunia. Menurutnya perdamaian dunia adalah 

kebutuhan yang amat mendesak untuk segera dicicipi oleh umat manusia. Perdamaian dunia 

yang tercipta mengandaikan terciptanya surga. Sebaliknya peperangan di dunia 
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mengandaikan adanya neraka. Perdamaian dunia tercipta, dalam arti menggejala ke dalam 

seluruh aspek kehidupan manusia adalah suatu jalan raya yang terbentang luas yang 

menghantar manusia ke alam kebahagiaan. Namun untuk mencapai perdamaian tersebut tidak 

semudah mengarungi sebuah sungai kecil. Harus ada perjuangan. Perjuangan itu bagi Marcel 

adalah adanya komitmen pribadi atas masa depan manusia. 

Perdamaian dari Marcel tidak bermakna statis, tetapi dinamis. Sehingga pada saatnya 

nanti, ketika perdamaian telah tercipta, perdamaian tidak hanya tinggal perdamaian, akan 

tetapi perdamaian itu diisi, dibuahi dan diproses menuju perdamaian yang bermakna; dalam 

hal ini bukan hanya tentang keamanan dan kedamaian tetapi juga kesejahteraan. 

4.2.2 Bertrand Russel 

Menurut Bertrand Russel, perdamain akan dapat terjadi manakala tercipta suatu 

pemerintahan dunia
5

. Menurutnya dengan adanya pemerintahan dunia, maka akan 

terhindarkan adanya persaingan antara bangsa, yang pada gilirannya nanti persaingan akan 

menimbulkan suatu peperangan. Peperangan merupakan salah satu ancaman bagi 

perdamaian, dan kehidupan manusia. Meski Russel mengakui adanya hak untuk perang, 

tetapi dia melihat bahwa perang dapat mengakibatkan kerugian besar-besaran. Dia menunjuk 

Perang Dunia II sebagai salah satu contohnya. Perang dapat menimbulkan kekacauan dan 

merusak peradaban manusia.
6
 

 Selain perang, perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat dewasa ini juga 

dianggap sebagai ancaman bagi perdamaian. Karena perkembangan ilmu pengetahuan 

mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan mendalam pada organisasi-organisasi sosial 

yang lambat laun membawa perubahan politik dan memperluas jangkauan kekuasaan atas 
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kehidupan individu. Akibatnya suatu oligarki ilmiah punya kuasa yang lebih besar dari pada 

kuasa yang dimiliki oleh oligarki apapun pada masa pra ilmiah.
7
 

 Menurut Russel, dalam suatu pemerintahan yang baik harus ada penghormatan 

terhadap kebebasan. Dalam hal ini, Russel lebih condong kepada negara Amerika Serikat. 

Karena dia mengaanggap di negara ini yang mengakui kebebasan berpendapat, berbicara dan 

juga kebebasan bertanya. Kebebasan itulah yang memiliki rasa kemanusiaan.
8

 Sebagai 

perbandingannya Russel menunjuk Rusia sebagai contoh. Rusia dipandangnya sebagai negara 

yang menghalalkan oligarki. Dalam arti negara itu kurang mengakui kebebasan individu, 

bahkan menindas kebebasan.
9
 Terhadap Rusia, Russel banyak mengambil referensi sitiuasi 

pada masa Stalin, sebuah periode kepemimpinan yang memang banyak dikacaui oleh 

berbagai kalangan, termasuk oleh Gorbachev. Meskipun Russel lebih condong ke negara 

Amerika Serikat, dia bukan seorang penganut kapitalis juga bukan komunis. Berada di luar 

kedua sistem politik tersebut. 

 Russel menghargai dan mengakui adanya hak-hak individu. Oleh karena itu, dia 

mempunyai kecendrungan  kepada negara yang mengakui hak-hak individu dari rakyatnya. 

Sebab, negara baginya adalah tempat individu-individu berharap untuk bisa mempertahankan 

kelangsungan hidup mereka. Maka sudah semestinya negara yang merupakan organisai besar 

memberi dan memperbesar kebebasan individu. 

 Tetapi dipihak lain, pemerintah sesungguhnya telah menimbulkan ketimpangan-

ketimpangan dalam pemilikan kekuasaan. Bagi yang memiliki kekuasaan lebih besar akan 

menggunakan kekusaan itu untuk mengejar keinginan-keinginan mereka sendiri yang tidak 

sesuai, bahkan kadang-kadang berlawanan dengan keinginan dan kepentingan warga negara 
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yang mempunyai kekuasaan lebih kecil dan warga negara biasa. Seandainya keadaan tersebut 

dibiarkan, maka akan menimbulkan anarkhi dan despotisme (sistem pemerintahan dengan 

kekuasaan sewenang-wenang) yang merupakan suatu bencana bagi kelangsungan hidup 

mereka. Di perlukan suatu kompromi, jika manusia ingin hidup bahagia dan damai. dalam 

karangka pengaturan kompromi tersebut diperlukanlah suatu pemerintahan dunia. 

 Lebih lanjut, Russel menjelaskan bahwa kompromi tersebut harus diatur lewat tatanan 

hukum dan kebebasan manusia yang harus diakui. Untuk memelihara kebebasan tersebut, dan 

sekaligus pembatasan akan diatur dengan meperluas bidang kekuasaan hukum yang didukung 

oleh masyarakat. Hal ini tidak hanya berlaku dalam ruang lingkup regional saja, tetapi juga 

berlaku dalam segala skala internasional. Seluruh manusia harus mentaati dan tunduk pada 

hukum, bahkan pada saat mereka menganggap hukum itu tidak adil dan kejam.
10

 

 Oleh sebab itu, untuk mengatasi segala ketimpangan  dan persoalan yang menjadi 

ancaman bagi kelangsungan manusia diperlukan  suatu hukum yang berasal dari masyarakat 

itu sendiri. Karena hukum harus berasal dari masyarakat itu sendiri. Karena hukum harus 

berasal dari masyarakat, maka otoritas negara atau pemerintahan yang akan menjalankan 

hukum itu harus dipatuhi. Hal ini merupakan suatu bentuk tanggung jawab individu untuk 

menciptakan suatu pemerintahan dunia guna mewujudkan perdamaian yang didambakan 

setiap manusia. 

4.2.3 Sayyid Qutb 

Sayyid Qutb membagi perdamai dalam empat tingkatan, di antaranya: 

Pertama, Perdamaian Individu. Menurutnya tidak akan ada kedamaian dunia, kecuali kalau 

setiap orang berdamai dengan dirinya. Karena itu, untuk menegakkan dasar kedamaian 

internasional yang kuat, setiap orang harus lebih dahulu menanamkan kedamaian dalam hati 
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kecilnya sendiri, dalam nurani setiap pribadi.
11

 Setiap orang mempunyai peran yang sangat 

penting, sebab pribadi merupakan kekuatan inti masyarakat. Pribadi adalah perwujudan diri 

yang disenyawakan ke dalam hati nuraninya dan ini tercermin dalam perbuatan seseorang. 

Kedua, Perdamaian Keluarga.Qutb memahami keluarga sebagai sebuah ikatan  suci 

yang didalamnya terdapat hubungan cinta kasih, ikatan kelembutan dan kasih sayang, lebih 

jauh lagi keluarga merupakan tempat berteduh dalam dunia ini. kehidupan sebuah keluarga 

adalah dasar menjadi tempat berinteraksi yang harmonis. Dalam keluarga terdapat hubungan 

insani yang penuh kasih sayang, dan dalam hubungan tersebut tampak adanya tujuan 

melestarikan kehidupan. Suatu keluarga tidak dapat hidup tenang dan bahagia tanpa suatu 

peraturan, kendali dan disiplin yang tinggi, karena itulah pengaturan dan keseimbangan 

dalam kehidupan keluarga sangat diperlukan.
12

 

Ketiga, Perdamaian Masyarakat. Menurut imam Munawwir, manusia adalah makhluk 

sosial, karenanya ia tidak dapat mempertahankan hidupnya sendirian tanpa tanpa kerjasama 

dengan manusia atau makhluk lainnya. Ketidakmampuan  menyendiri inilah yang akhirnya 

membentuk susunan masyarakat.
13

 Oleh karena itu, manusia tidak bisa dipisahkan dari 

masyarakat dan hanya manusia saja yang dapat hidup bermasyarakat dan hidup bersama-

sama dengan sesamanya, saling memandang sebagai penanggung kewajiban dan hak. Tetapi 

hal itu bukan berarti seseorang manusia harus hidup dalam masyarakat, melainkan makna 

yang lebih luas dan mendalam. Kemudian yang menjadi dasar yang memungkinkan manusia 

hidup bermasyarakat adalah adanya pembatasan-pembatasan sikap dan adanya kewajiban 

menaruh perhatian terhadap sesamanya. Pembatasan-pembatasan tersebut kemudian 

diwujudkan sebagai hukum yang membebankan kewajiban dan larangan yang menjadi 
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rangkaian umum yang berlaku bagi masyarakat tersebut. Beberapa paham dan teori sosial 

berpendapat bahwa hubungan antara individu yang satu dan lainnya selalu merupakan 

hubungan pertantangan dan permusuhan. Bahkan hubungan antara individu dan kekuasaan 

selamanya merupakan hubungan pemaksaan.
14

 

Keempat, Perdamaian Dunia. Perdamain ini merupakan perdamaian terakhir yang 

didambakan oleh setiap manusia di seluruh dunia. Oleh karena itu,  mewujudkan perdamaian 

dunia dalam persepsi Qutb tidaklah semudah yang diimpikan dan dibicarakan. 

Menurut Qutb, dalam mewujudkan perdamaian  dunia itu bukan sekedar mencegah 

terjadinya peperangan dengan segala resikonya, akan tetapi ia memulainya dengan 

menanamkan rasa damai terlebih dahulu dalam batin individu. Kedamaian itu harus selalu 

dirasakan dan selalu bertakhta dalam hati individu, jika demikian keadaannya maka 

kedamaian itu dengan sendirinya akan masuk kedalam lingkungan keluarga  dan kemudian 

meluas dalam lingkungan masyarakat. 

Pada saat kedamaian itu hidup dalam hati setiap individu, dan berdiri dalam keluarga, 

kemudian tersebar dalam masyarakat, berarti prinsip persaudaraan, persamaan dan keadilan 

diterjemahkan ke dalam perbuatan yang hidup, sehingga hilanglah rasa kefanatikan dan 

kezaliman. Maka perdamaian dunia akan terwujud dan menyebar di seluruh penjuru alam 

luas dan meliputi seluruh aspeknya.
15

 

4.2.4 Soejatmoko 

Soejatmoko berpendapat bahwa perdamaian akan tercipta apabila keragaman dan 

kebebasan manusia di hormati dalam kehidupan ini. Pedamaian di sini lebih di arahkan pada 

keadaan hidup manusia yang penuh kedamaian. Kedamaian di sini, berangkat dari kenyataan 
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bahwa di dalam kehidupan manusia pasti akan selalu ada perbedaan, karena masing-masing 

memiliki hak-hak individu. Perbedaan tersebut menjadikan keragaman perbedaan dan 

keragaman akan membentuk suatu kebudayaan.
16

 Dengan demikian, setiap usaha bagi 

pembebasan manusia untuk menentukan sendiri arah perkembangan dan kemajuan bagi 

dirinya sangat dihargai. 

Perkembanagan dan kemajuan manusia itu teraktualisasi dalam bentuk pembangunan. 

Setiap individu dengan masyarakatnya dan masyarakat dengan dunia berada dalam dimensi 

pembangunannya masing-masing. Hal sepert itu, sudah menjadi keharusan sejarah dan tidak 

dapat dihindari. Setiap pembangunan akan selalu terkait dengan peristiwa-peristiwa dan 

proses-proses historis, baik itu pada tingkat sub nasional maupun internsional.
17

 

Sejarah dipandang sebagai proses interaksi yang terus-menerus, sementara realita 

sosial dengan manusia dari setiap titik, pada garis waktu.
18

 Dari pemahaman tersebut, ia 

bergerak kepada pemahaman lain mengenai kepribaadian manusia. Baginya kepribadian 

nasional adalah endapan refleksi diri terus-menerus dari sikap mawas diri, dari usaha 

merenungkan hakekat dirinya sebagai bangsa, sebagai suatu keaktifan yang tidak ada 

hentinya. Dalam menghadapi realitas sosialnya, suatu bangsa itu selalu hidup dalam 

ketegangan. 

 Hasil perkembangan dan kemajuan mansuia yang teraktualisasi dalam bentuk 

perdamaian. Perdamaian diartikan dengan sesuatu yang menjamin kelangsungan hidup 

manusia. Oleh karena hidup manusia penuh dengan permasalahan, maka tidak bisa demikian 

saja mengasumsikan bahwa cara masyarakat berfungsi dan mengorganisir dirinya telah 

menjamin kelangsungan hidup spesies manusia. Karena situasi yang mengancam kehidupan 
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manusia adalah akibat dari tindakan manusia itu sendiri, atau justru dari ketidakmampuannya 

untuk bertindak. Kerusakan lingkungan  secara bertahap adalah contoh atas ketidakmampuan 

manusia untuk bertindak. Hal itu merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup manusia. 

Alternatif perdamaian mutlak diperlukan demi menjaga kelestarian dan kelangsungan hidup 

manusia. 

Perdamaian menurut Soejatmoko, dipandang sebgai sesuatu yang bermuatan nilai 

human. Sebagai seorang humanis, cita-cita perdamaiannya adalah suatu ideologi hidup untuk 

membawa  manusia kepada suatu kehidupan yang penuh kebahagiaan. Bagi Soejatmoko, 

kebahagiaan hidup merupakan satu-satunya alasan  dan hukum terakhir dalam berpolitik.
19

 

Dalam suatu pola politik internasional, perilaku dan kecendrungan budaya masing-

masing bangsa harus diperhatikan. Hal itu sangat penting dalam rangka membina suatu 

kerjasama antar bangsa. Sebab jika tidak, akan menimbulkan suatu ketegangan-ketegangan 

yang dapat mengancam kerjasama tersebut kepada kerugian-kerugian bagi masing-masing 

bangsa. 

Oleh sebab itu, dalam hubungannya dengan pembangunan, tradisi suatu bangsa tidak 

mungkin dilepaskan  begitu saja. Tradisi dan modernitas saling terpaut dalam hubungan yang 

dialektis. Cara suatu bangsa menghadapkan diri dengan kenyataan realitas sosial dalam 

perspektif kekinian masa lalu dan masa depan, akan mempengaruhi tingkah laku bangsa itu 

dalam bidang politik. 

Dengan visi perdamaian seperti di atas, Soejatmoko memang menekankan arti penting 

kebudayaan dalam praktek sosial kehidupan manusia. Eksistensi manusia, kelangsungan 

hidup dan segala sesuatu yang sifatnya lebih berkemanusiaan dalam kacamata budaya selalu 

mewarnai pembahasannya. Dalam persoalan budaya, yang dicari seharusnya adalah suatu 
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peradaban baru. Suatu kebudayaan baru yang tujuannya bukanlah perkembangan suatu 

kelimpahan yang berlipat ganda terus menerus, melainkan pertumbuhan yang terhormat dan 

pencukupan material yang tersebar merata. 

Gagasan perdamaian Soejatmoko, adalah suatu langkah antisipatif atas permasalahan 

dunia yang terjadi maupun permasalahan yang belum nampak, meliputi bidang sosial, politik, 

ekonomi dan budaya. Menurutnya, kemungkinan terbesar justru dalam kerangka kebudayaan-

kebudayaan serta agama-agamanya yang tradisionallah manusia dapat menanggulangi 

pertanyaan-pertanyaan tertinggi yang dihadapkan kepadanya seperti kehidupan, maut, tujuan 

dan makna dari kehidupan itu sendiri.
20

 

4.3 Filsafat Perdamaian Eric Weil 

4.3.1 Hidup Damai Menurut Eric Weil 

Tidak ada manusia yang hidup di luar kenyataan sejarah dengan berbagai persoalan 

konkrit yang dihadapinya. Perang Dunia II, telah menjadi persoalan dalam hidupnya, di mana 

ia bergulat di tengah kekejaman tentara Nazi. Meskipun menolak berbagai bentuk perang dan 

tindakan kekerasan, namun semuanya tindakan keji itu telah ia lalui dan di mana ia menjalani 

tugas ini sebagai misi perdamaian atau bentuk tanggung jawab sosial terhadap kepentingan 

hidup bersama. Pengalaman yang mencekam ini membuat Weil menyadari betapa hidup 

sungguh beharga dan layak di bela. Selama ia hidup dalam situasi seperti itu, tetapi ia 

mempunyai banyak waktu untuk merenungkan makna hidup. Dari situ ia menemukan bahwa 

tanggung jawab sosial merupakan prasyarat penting untuk membangun kehidupan bersama 

yang damai. 

Kekerasan tidak bisa dibiarkan atau tidak boleh dipelihara dan juga tidak bisa dilawan 

dengan kekerasan. Sebagai seorang yang berintelektual atau mendalami filsafat, ia akan 

menemukan tujuan filsafat adalah menemukan makna dan arah hidup. 
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4.3.2 Kekerasan Merupakan Problem Bagi Manusia 

Kekerasan adalah peristiwa yang mengerikan. Kekerasan meliputi tindakan, perkataan, 

sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental sosial 

atau lingkungan dan menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh. Manusia 

berubah menjadi binatang, binatang yang memanggul senjata. Konflik, pertikaian dan perang 

yang melanda dunia telah memorak-porandakan hidup seseorang yang hidup dalam 

kecemasan dan ketakutan. Kekerasan yang menindas merupakan kejahatan. Kekerasan adalah 

kekuatan yang sedemikian rupa dan tanpa aturan yang memukul dan melukai baik jiwa 

maupun badan, kekerasan juga mematikan entah dengan memisahkan orang dari 

kehidupannya atau dengan menghancurkan dasar kehidupannya
21

. Lebih dari lima puluh 

tahun yang lalu, Adolf Hitler di Jerman melakukan pembunuhan sistematis terhadap ras-ras 

non-Aria (Jerman), terutama kaum Yahudi, dan kelompok orang-orang cacat maupun 

terbelakang di Jerman. Peristiwa menyeramkan ini terus terngiang di dalam batin masyarakat 

Jerman, sampai sekarang ini, dan seolah menjadi duri bagi nurani mereka, ketika hendak 

bersikap terhadap persoalan Israel dan Palestina dewasa ini
22

. Begitu pun dengan Weil yang 

mengalami kecemasan dan ketakutan yang begitu luar biasa atas kekejaman Nazi. 

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

Kejahatan yang menjadi akibat langsung politik kekuasaan ialah kejahatan struktural. 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 menjadi 
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korban penganiayaan pula saat mereka menjalankan tugas kemanusiaan untuk melayani para 

korban dan tawanan perang. 

Eric Weil merupakan saksi keganasan dan kekejaman Rezim Nazi yang telah 

menggoreskan luka yang sangat mendalam terhadap rasa kemanusiaan. Acuan kita kepada 

martabat, kasih dan kepercayaan menunjukan bahwa kejahatan dan luka mempunyai suatu 

dampak atas inti terdalam keberadaan kita. Keduanya sangat mempengaruhi jati diri kita 

sebagai pribadi
23

. Orang yang egoistis selalu melihat yang lain sebagai yang bukan aku. Yang 

bukan aku dilihat sebagai persoalan. Karena yang lain dilihat sebagai persoalan, maka yang 

terjadi adalah “penyangkalan ekstereoritas”
24

. 

Pada abad ke-20 terjadi perdebatan antara dua filsuf terkemuka di Jerman diantaranya 

Jurgen Habermas dan Hans-Georg Gadamer. Bagi Gadamer, seorang pakar hermeneutik, 

tradisi mengandung ajaran-ajaran kebijaksanaan yang berguna untuk membimbing kita di 

masa sekarang. Sementara, bagi Habermas, tradisi tidak hanya mengandung ajaran-ajaran 

kebijaksanaan, tetapi juga penindasan-penindasan yang tersembunyi terhadap kelompok yang 

lebih lemah, seperti kaum perempuan dan kelompok minoritas. Para penganut konservatisme 

harus belajar dari perdebatan ini, bahwa tradisi selalu mengandung dua muka yang tidak 

selalu berjalan bersama, yakni muka kebijaksanaan dan muka penindasan. Dari hal-hal 

seperti ini konservatisme kembali bangkit di era globalisasi ini. 

 Indonesia, masa 1965 sampai sekitar 1970, dipenuhi dengan konflik antarwarga yang 

berakhir pada pembantaian serta penangkapan massal orang-orang yang dituduh terlibat 
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dengan G30SPKI. Militer dan massa warga saling bentrok. Ratusan ribu orang kehilangan 

hidupnya. Ada yang mayatnya dibiarkan terbangkalai di hutan belantara. Ada yang harus 

menjalani hukuman penjara, tanpa dakwaan bukti-bukti yang jelas. Ratusan ribu keluarga 

pecah dan menjalani penderitaan selama bertahun-tahun.
25

 

4.3.3 Melawan Kekerasan 

Titik tolak refleksi filosofis Weil adalah berangkat dari pengalaman negatif tentang 

kekerasan. Bertolak dari situasi itu, Weil mengatakan bahwa orang yang bijaksana adalah 

pribadi yang mampu memilih cara-cara damai dan cerdas untuk mewujudkan nilai-nilai hidup 

bersama. Ia juga menyaksikan dan mengalami bahwa ada banyak peristiwa dan tindakan 

masyarakat yang bertentangan dengan akal sehat. Salah satu yang bertentangan dengan akal 

sehat adalah perang. Ia menegaskan bahwa kekerasan dan perang bukan suatu pilihan 

bijaksana. 

 Alur pemikiran Weil ini sedikit berbeda dengan Kant. Kant dalam refleksi moralnya 

mengajarkan bahwa Apayang seharusnya kita buat, sedangkan dari Weil melihat manusia 

dari sisi Apa yang seharusnya tidak dibuat. Bagi Kant, manusia seharusnya melakukan yang 

baik karena kebaikan adalah keharusan. Sedangkan bagi Weil, manusia seharusnya tidak 

melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hakikatnya sebagai makhluk berakal budi dan 

sosial. Bertolak dari hal itu, Weil melangkah ke pembicaraan mengenai tanggung jawab 

setiap pribadi untuk mengembangkan gerakan hidup damai. Cara untuk memperjuangkan 

damai adalah mengasah kecerdasan dan memperjuangkan nilai-nilai universal. 

 Kerja sama, saling menghormati, saling menolong, dialog dan bertindak adil 

merupakan nilai-nilai universal yang semestinya dihayati oleh setiap pribadi. Suatu 

masyarakat hanya mungkin tertata dengan baik kalau dibangun dalam konstruksi hukum dan 
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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 ini, Eric Weil melihat politik dengan bertolak dari pendasaran pada moralitas. Politik 

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

menjadi politik tanpa obligasi, politik tanpa kewajiban. Politik seperti ini adalah konyol. 

 Menurut Eric Weil, moral adalah dasar bagi filsafat politik. Ia adalah titik tolak dari 

filsafat politik. Kalau politik menjadi bernilai, maka nilai yang menjadi dasarnya adalah nilai 

moral. Tetapi politik tidak dimengerti sebagai suatu doktrin yang komprehensif, seperti suatu 

ajaran atau keyakinan yang bersifat absolute. Moralitas politik di sini lebih merupakan hasil 

dari suatu proses refleksi lewat jalan timbang-timbang untuk mencapai keputusan dan 

tindakan yang baik. Filsafat mengandalkan moral, dan moral mengandalkan refleksi rasional 

sebagai prinsip dasar yang berlaku bagi tindakan manusia dalam kehidupannya. Namun, 

tindakan manusia selalu bersentuhan dengan ruang dan waktu.  

Ruang dan waktu mengandung dimensi yang luas, karena ia berkaitan dengan konteks 

historis manusia. Tindakan itu disebut politik, karena politik tidak pernah bebas dari ruang 

dan waktu. Tindakan politik dalam ruang dan waktu adalah tindakan sejarah. Hal ini sejalan 

dengan perkataan Eric Weil:  

“sollte politisches handelm in der geschichte auch ein rationaler akt sein, da est gemeinsam 

mit und  fur andere faire, moralische und gerechte institutionen betreibt”.
26

 

4.3.4 Filsafat Yang Mencerdaskan 

Berbagai peristiwa kehidupan datang silih berganti yang mewarnai kehidupan 

manusia. Seekor siput berhasil merayapi got rumah semalam suntuk. Pagi harinya ia menoleh 
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kembali. Ia sangat kagum menyaksikan sisa lendir bekas rayapannya semalam yang telah 

membentuk sebuah jalur panjang. Dengan rasa kagum ia berucap bangga: “Aku telah 

mencipta sejarah.” Sejarah merupakan medan pengalaman dan pengembangan hidup, 

sekaligus medan refleksi dan medan kajian kritis bagaimana hidup itu sepatutnya dihidupi.
27

 

 Manusia adalah pembentuk sejarah. Ia berusaha agar hidupnya berperan dan memberi 

warisan istimewa bagi generasi yang akan datang. Weil melihat bahwa perkembangan sejarah 

yang sedemikian cepat terjadi karena adanya daya kreatif dan inovatif akal budi manusia. 

Kemampuan akal budi manusia memungkinkan manusia berkembang sesuai dengan nilai-

nilai yang diperjuangkan. Oleh karena itu, bagi Weil akal budi merupakan potensi manusiawi 

yang memungkinkan manusia hidup secara rasional dan bebas. Hidup rasional berarti sebuah 

pilihan dan ketetapan hati untuk memperjuangkan nilai-nilai kehidupan bersama. Nilai-nilai 

universal yang melekat pada hakikat pribadi manusia diantaranya adalah, nilai persahabatan, 

persaudaraan, kerja sama dan perdamaian.
28

 

 Filsafat dalam kehidupan sangat berperan dalam kehidupan. Filsafat mengajak orang 

untuk berpikir sistematik, masuk akal dan mendasar tentang hidupnya, dan hidup orang-orang 

di sekitarnya. Manusia bijaksana bukan hanya manusia berilmu dan memiliki kemampuan 

rasional yang mumpuni. Manusia bijaksana adalah pribadi yang mengembangkan seluruh 

aspek hidupnya secara utuh. Manusia bijaksana adalah pribadi yang selalu haus untuk 

memahami kebenaran dalam dialog dan mencintai serta menghayati kebaikan dalam hidup 

bersama. Kebijaksanaan hidup tidak datang dengan tiba-tiba melainkan merupakan sebuah 

proses dari filsafat. Dalam pengertian Weil, berfilsafat merupakan sebuah proses dan 

sekaligus pengalaman untuk menghayati hidup bijaksana. Gagasan ini digali dari pengertian 

asal usul kata filsafat itu sendiri. 
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 Filsafat berarti mencintai kebijaksanaan. Mencintai adalah sebuah pilihan dan 

perjuangan terus-menerus atau proses untuk menghayati pilihan tersebut. Mencintai 

kebijaksanaan merupakan proses menghayati nilai-nilai manusiawi sepanjang hidup. 

Penghayatan nilai-nilai manusiawi itu berlangsung di dalam kehidupan di tengah dunia 

dengan berbagai persoalan nyata. Bagi weil, pilihan filsafat  yang merupakan  pilihan 

koherensi, adalah pilihan yang dibuat  untuk mengatasi dan merumuskan kekerasan dengan 

memberikan bentuk diskursif. Agar koherensi itu menjadi artikulasi, konkrit aktual makna, 

ini mengarahkan individu untuk menjadi sadar akan komitmen diskursif mereka melalui 

diskusi terbuka.
29 

4.4 Jalan Menuju Perdamaian 

4.4.1 Hidup Bermoral 

Setiap orang mempunyai kerinduan untuk hidup bermartabat dan bermakna bagi 

sesama. Menurut Eric Weil moral adalah dasar dari dirinya sendiri, manusia adalah makhluk 

bermartabat karena dia memiliki akal budi. Filsafat moral adalah filsafat pertama karena 

menyangkut manusia dalam totalitasnya, dengan keinginannya, hasratnya dan masalah-

masalahnya. Ia memahami dan merindukan hal-hal baik. Dengan sekuat tenaga ia 

memperjuangkan  hal-hal baik. Semakin kuat dan konsisten ia memperjuangkan kebaikan, 

semakin bermakna bagi dirinya sendiri, sesama dan dunia. Dengan demikian ia menjadi 

pribadi yang bermoral dan bermartabat. Mengingat manusia adalah makhluk sosial, maka 

kebaikan dan martabatnya dihayati dalam hidup bersama. Ia menjadi pribadi yang bermakna 

karena secara konsisten berjuang agar hidupnya memancarkan kebaikan bagi sesama, yaitu 

bagi keluarga, para sahabat dan masyarakat luas. Ketika seseorang mampu menjadikan 

hidupnya bermakna bagi banyak orang, ia  akan mengalmi kebahagiaan.  
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Hidup  bermakna selalu terkait dengan upaya mewujudkan kebaikan bersama. Inilah 

yang dimaksud Weil bahwa hidup bermoral selalu berciri sosial politik. Pribadi bermoral dan 

bermartabat adalah pelaku sejarah hidup damai yang peduli terhadap pengembangan hidup 

bersama yang damai di tengah dunia ini. Sejarah telah mengajarkan bahwa orang  akan 

merasa bahagia ketika dia bisa berarti dan bermakna bagi sesama. Para pahlawan, orang 

kudus dan para tokoh yang dikenang oleh dunia adalah orang-orang yang dikenang  oleh 

dunia adalah orang-orang yang hidupnya bermoral dan bermakna bagi banyak orang.
30

 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” serta sumbernya dalam pengertian 

otonomi. Yayasan kantian ini mengarah pada pengembangan refleksi atas gagasan aturan, 

mulai dari aturan universalisasi prinsip-prinsip. Perkembangan ini merupakan langkah 

penting yang lahir dari hilangnya kepastian atau hilangnya kepercayaan pada moralitas 

konkrit. Jika moralitas formal adalah refleksi filosofis yang mencoba untuk mendamaikan 

otonomi, aturan dan kriteria universalitas, moralitas konkrit adalah moralitas masyarakat 

yang baru saja sampai hilangnya kepastian yang diklaim untuk mengisi peran itu. Oleh 

karena itu, teori moral Weil menempatkan penekanan pada bagaimana individu menjadi sadar 

kriteria universalisasi untuk melihat diri mereka sebagai kedudukan hukum moral
31

.  

Moralitas adalah suatu sistem tanpa celah di mana semua tindakannya di gambarkan sebagai 

baik tetapi pada saat yang sama didalamnya ada beberapa ketidaksempurnaan. Ini yang ia 

sebut dengan dosa kekotoran. Moralitas muncul dari saat ketika berhubungan dengan  

moralitas yang ada.
32
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4.4.1.1 Konsep Moral. 

4.4.1.1.1 Moralitas Dan Manusia. 

Bagi Eric Weil, moralitas harus menjadi milik semua manusia karena manuisa dalam 

dirinya mengakui tindakan moral dan tindakan-tindakan bermoral. Dalam pengertian ini, 

manuisa tahu bagaimana menggambarkan tindakannya sendiri sebagai tidak bermoral dan 

bermoral. Pengakuan ini pada bagian manusia menjadikannya sebagai, makhluk amoral, yaitu 

manusia yang bermoral. Orang yang menghadapi moralitas di hadapkan dengan dua gerakan 

karena sah dan terlarang. Moralitas, khusus untuk manusia, adalah yang pertama dan 

terutama fakta yang mengklaim dirinya sendiri. Manusia mencari realitas universal dan tidak 

puas dengan fakta empiris saja. Dia mampu menguniversalkan tindakannya karena dalam 

dirinya dia memiliki alasan dan kebebasan. Alasannya karena dia tahu arti sebenarnya dari 

tindakan dan kebebasan yang di kemukakan karena dia bebas menerapkannya atau tidak 

setelah intervensi alasannya. 

4.4.1.1.2 Moralitas itu Sendiri. 

Moralitas adalah suatu sistem tanpa celah di mana semua tindakannya di gambarkan 

sebagai baik tetapi pada saat yang sama di dalamnya ada beberapa ketidaksempurnaan. Ini 

yang baginya disebut dengan dosa atau kekotoran. Moralitas muncul dari saat ketika 

berhubungan dengan moralitas yang ada, yaitu, semua moralitas merupakan refleksi atas 

moral yang ada, di sini ia juga memberikan lebih banyak tentang apa yang ada. Dan dalam 

hal ini akan bertentangan dengan yang lain yang ada. 

Moralitas, bahkan jika itu adalah fakta yang harus dituruti oleh manusia, maka harus 

diingat bahwa semua moralitas dimaksudkan dan diterapkan oleh manusia kecuali jika ia 

menemukan di dalam dirinya suatu kepentingan yang akan memberikan suatu kebahagiaan. 
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Kebahagiaan ini harus membuat manusia bebas dan berkembang kerena sebelum bertindak 

dia pergi dari alasan kebebasan. 

Moralitas adalah yang pertama dan terutama teori dan kemudian praktik. Teori dalam 

arti bahwa ini di mulai dengan wacana tentang suatu fakta dan berakhir dengan penerapannya 

dalam praktik dan diuniversalkan. Namu demikian, moralitas tetap tidak terbatas dan berlaku 

untuk orang yang pada kenyataannya adalah makhluk yang terbatas. Orang yang sudah 

bahagia karena selalu mencari yang baik dan setiap kali dia menemukan moralitas dan 

membantunya menemukan yang lebih baik dari pada yang lain, yang telah ditemukan. Di sini 

dapat dikatakan bahwa moral historis yang ada dalam kaitannya dengan mentalitas waktu, 

dan hanya dengan berevolusilah manusia menemukan ketidaksempurnaan yang 

membentuknya. 

Eric Weil juga berbicara tentang filsafat moral dan moralitas filosofis yang dimulai 

dengan teori dengan pikiran dalam manusia dan berakhir dalam praktik yang menjadi 

universal. 

4.4.1.2 Isi Moral 

4.4.1.2.1 Basis Moralitas Individu 

Tidak dapat dipungkiri bahwa semua isi filosofi, semua moralitas konkrit tidak  ada di 

dunia manusia. Moralitas filosofis harus bertindak berdasarkan moralitas historis. Ia menulis 

bahwa ada moralitas hanya ada jika ada moralitas konkrit. Dan tanpa itu, moralitas murni 

akan tetap sama sekali tidak di kenal. Harus di akui bahwa moralitas (empiris) yang konkret, 

tetapi iakan membatasi filsuf moral untuk spekulasi tentang moralitas yang ada 

(kesempurnaan, koherensi dan universalitas) dalam kehidupan individualnya. 
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Prinsip universalitas akan mengendalikan semua keputusan positif yang harus 

diambilnya dan dengan demikian, ia mengistimewakan egonya, ketenangannya terhadap 

kemungkinan tindakan positif yang akan memberinya untuk  meninggalkan kedamaian dan 

kehampaan kesadaran. Karena kondisinya sebagai manusia yang berasal dari sebuah 

masyarakat, ini bukan tempat. Pilihan ini dibatasi oleh fakta bahwa dunia mengandung hasrat 

dan kebutuhan yang pernah disahkan harus dipenuhi. Dan di sana, akan menjadi kerugian 

besar karena telah memilih untuk bertindak sesuai dengan suasana hatinya, dia akan 

menempatkan dirinya tidak bertanggung jawab di depan fakta atau kejadian dan juga membut 

orang mengambisi dalam mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain (egois). 

4.4.1.2.2 Moralitas Masyarakat: Historis Dan Empiris 

Moralitas masyarakat membuat manusia bebas. Untuk semua hal ia bebas melakukan 

apa saja baginya, bahkan jika ia menolak untuk mengakui sejarah yang terakhir sebagai dasar 

dari apa yang dia sebabkan itu menyebabkannya pergi tanpa sengaja. Jika sains dapat 

menjelaskan perkembangannya dan menjadi pada suatu komunitas tersebut (yang 

membenarkan perilaku tindakannya), tidak akan ada gunanya jika itu adalah sejarah ketika 

akan moralitas. Sebab moralitas bukanlah kebetulan, itu adalah bagian dari, positif yang 

membutuhkan landasan untuk diakui dan tidak dapat menyediakannya. Dan ini sampai pada 

alasan filosofis dan moral konflik. 

Bukan dalam peristiwa-peristiwa makna suatu komunitas harus dicari; mereka tampak 

penting atau dapat diabaikan hanya dari sudut pandang  pengertian formal yang sendiri 

merupakan sejarah dalam kesatuan. Bagian ini menunjukkan kemajuan. Tidak dapat 

dibayangkan bahwa, tindakan moral dilakukan tanpa tujuan, atau bahwa tujuan ini, tidak 

dapat tercapai; juga tidak dapat dibayangkan bahwa masa lalu yang telah berkontribusi pada 

kesadaran kebebasan dalam universalitas dan tanggung jawab yang wajar adalah kecelakaan. 
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4.4.1.2.3 Hati Nurani Moral 

Setiap orang yang mencari kebahagiaan harus hidup dengan saleh. Dan kehidupan 

moral adalah satu-satunya entitas yang dapat meyakinkannya akan kebahagiaan ini, dengan 

memahami esensi moralitas komunitasnya, ia menangkap kemungkinan kebahagiaannya 

dalam kebebasan nalar. Filosofis moral mengakui bahwa moralitas filosofis mengacu pada 

dunia manusia dan sejarahnya. Kebahagiaan dalam menghormati diri sendiri tergantung pada 

apa yang diputuskan baik atau buruk; harapan sangat diperlukan baginya dan membutuhkan 

realisasi; tetapi kesadaran ini tidak harus menjadi motif bagi tindakan individu dari makhluk 

moral. Tindakan individu, dengan konsekoensi individualnya, tidak akan pernah menjadi sifat 

harapan. Harapan didasarkan pada moralitas maksim yang mengilhami tindakan konkret, itu 

tidak harus menjadi landasan. Orang yang bertindak, sesuai dengan moralitas tidak dapat 

hidup dan tetap berhubungan dengan orang lain, tidak dapat memprotes moralitas historis, 

komunitasnya jika ya pada kondisi mengakui moralitas konkret, untuk hidup sesuai dengan 

itu. Dan memang satu-satunya refleksi pada moralitas saja tidak cukup. Refleksi moralitas 

dari mana filsafat moral lahir dan moralitas filosofis tidak hanya diakui, tetapi membutuhkan 

refleksi moral yang, mulai dari alam dan moralitas, secara sadar mencerminkan apa yang 

harus dilakukan dalam moralitas. Moralitas murni, tidak puas dengan mengacu pada 

moralitas historitas, menemukan bahwa ia harus memahaminya secara positif. 

4.4.1.2.4 Keunggulan Dari Keberadaan Rasional Atas Makhluk Hidup 

Refleksi moral pada asalnya dalam kesadaran. Tetapi orang tanpa perlindungan dan 

kehilangan kebutuhan empirisnya masuk ke dalam konflik. Ini adalah yang terakhir yang 

mendorong moralitas filosofis untuk membangun hubungan pertama antara dirinya dan 

moralitas historis yang konkret, yang kedua pada universalitas individu yang bertindak, 

membuktikan dan mengalami sendiri hanya dalam maksim tertentu dari keputusan individu. 
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Dalam hal ini, perlu untuk diperbaiki sekali dan selamanya, esensi moralitas dan moralitas 

konkret yang abadi dan tanpa sejarah. Dari masalah yang ditimbulkan oleh ilmu moral, 

filsafat moral memberikan solusi. Untuk filsafat, ketika berubah menjadi moralitas, tidak 

mencari bagaimana moralitas semacam itu mengatur masalah seperti itu; dalam suatu 

moralitas yang mungkin, dia bertanya, apa masalah moral, bagaimana ia muncul, dan 

bagaimana itu dipecahkan, apapun moralnya.
33

 

4.4.1.3 Moral Dan Filosofi 

Moralitas teoretis yang merupakan masalah individu dalam kehidupan individualnya 

dan yang ingin memaksakan dirinya sebagai moralitas universal bukanlah filsafat. Untuk 

universalitas absolute mengandaikan hilangnya individualitas dan moralitas. Untuk gagasan 

moralitas individu yang dianggap universal tidak dapat diterima. Dalam hal ini, moralitas 

konkret akan menjadi salah satu yang muncul dari perjuangan ini.  Teori moral yang 

merupakan puncak evolusi ini, bagian batas di mana keberadaan moralitas terungkap, 

persyaratan kebebasan nyata dalam universalitas, persyaratan dari pengakuan manusia bebas 

dan masuk akal sebagai sebagai tujuan itu sendiri untuk tindakan manusia. Dalam hal ini, 

hanya dimungkinkan oleh penindasan  kekerasan dan ketika komunitas dibentuk dan 

diorganisasi dengan kuat untuk universal, dalam konteks sifat historisnya, keinginan individu. 

Keinginan ini pertama-tama harus pada kendala ketertiban umum, kemudian dengan 

memiliki individu mengakui nilai moral universalitas ini, hadir untuk semua dalam bentuk 

keadilan. Pada saat itulah, moralitas menjadi masalah makna, yang bergabung dengan 

manusia dalam keberadaan empirisnya. Kebebasan 
34

 kemudian disajikan di bawah spesies 

kekosonga dan kebodohan, sebagai pertanyaan yang menanyakan apa yang dapat dan harus 
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dilakukan oleh manusia dengan hidupnya. Oleh individu yang telah dibebaskan namun tidak 

menyadari dirinya sendiri dan yang belum menginginkan kebebasan, menghilangkan 

kebaikan dan ketakutan ini merupakan suatu sukacita baginya. Karena itu tidak membuatnya 

bahagia seperti dijaman dulu, meski dia dalam keadaan sanitasi. Dengan demikian manusia 

menjadi masalah bagi dirinya sendiri, mulai dari kehidupan historisnya sendiri. Karena 

prinsip universalitas telah memasuki kehidupan ini, masalahnya menjadi suatu tatanan teoritis 

dan membutuhkan solusi universal yang valid. 

Kebutuhan untuk menempatkan moralitas yang disesuaikan dengan kondisi kehidupan 

individu yang diperlukan. Karena menghadapi kesulitan-kesulitan ini akan muncul 

kreatifitasmoral. Dan ini memungkian manusia untuk meciptakan, memberi makna pada 

keberadaannya, ia menjadi Pencipta. Sesungguhnya, moralitas formal tidak dapat dipahami 

sebagai moral manusia dan bagi manusia hanya karena menemukan didalam penemuan 

kemungkinan penerapannya. Tidaklah cukup untuk mengatakan bahwa keadilan harus 

berkuasa, kita masi harus menemukan tempat di mana yang cocok dengan kehidupan 

komunitas. Tempat ini masi didominasi oleh ketidakadilan, keadilan harus tau bagaimana 

beradaptasi atau daya cipta manusia untuk membuat moral kehidupan. Daya cipta ini 

membuat semua kebajikan aktif, ia telah memenuhi semua tugas, yang dari kehati-hatian dan 

orang lain relatif terhadap moralitas. 

Filosofi moral harus dipahami dalam realitas manusia untuk mengklaim atau 

membenarkan dan bukan sekedar ideologi ini akan membentuk suatu wacana yang koheren 

tetapi sewenang-wenang akan menunjukkan dirinya dalam sejumlah besar. Wacana ini akan 

relatif sebagai ekspresi yang berbeda dari kepentingan alam atau sejarah, dan tidak dapat 
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dimengerti dalam arti sempit karena pemahaman seperti itu dapat direduksi dan tidak 

memahami dirinya sendiri.
35

 

4.4.2 Menjadi Manusia Bijaksana 

Ketika membahas tentang kebijaksanaan hidup, Weil memberi tekanan pada 

pentingnya pengalaman hidup nyata di tengah masyarakat dan sejarah kehidupan ini. 

Kebijaksanaan bukan soal-soal abstrak, melainkan hidup nyata yang tampak dalam kesatuan 

kesadaran, sikap, dan tindakan mengembangkan semua aspek kehidupan secara utuh. Aspek-

aspek kehidupan yang selayaknya dikembangkan adalah aspek rasional (pemikiran yang 

cerdas), aspek efektif (keseimbangan emosional), aspek fisik (kesehatan raga), aspek religius 

(hidup berdasarkan nilai-nilai universal), aspek moral sosial (memperjuangkan kebaikan 

hidup bersama). 

Perjuangan untuk menjadi bijaksana masih tetap relevan atas dasar dua pertimbangan. 

Pertama, seorang filsuf atau pencinta kebijaksanaan adalah manusia biasa yang terbatas. 

Pilihan dan komitmen untuk hidup secara rasional, bebas dan bermakna harus diperbarui. 

Hidup bijaksana atau pilihan dan komitmen untuk membarui dunia menuju hidup bersama 

yang damai harus terus diperjuangkan karena adanya tekanan lingkungan dan keinginan 

bawah sadar manusia (dorongan untuk memenuhi kepentingan sendiri) yang bisa 

membelokkan arah hidup bijaksana. Kedua, dunia adalah kenyataan yang terus bergerak dan 

berubah. Tidak semua gerakan dan perubahan dunia mengarah pada kebaikan dan 

perdamaian. Adanya banyak peristiwa yang terjadi di dunia ini yang tidak mencerminkan 

hidup bermoral. Kejahatan, kekerasan dan perang merupakan contoh paling jelas kehidupan 

yang bertentangan dengan moralitas atau nilai-nilai manusiawi. Di tengah situasi masyarakat 

yang masih diwarnai kejahatan kemanusiaan, kebijaksanaan tampak dalam suara kritis 
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kenabian untuk membangun kesadaran masyarakat luas. Hidup bijaksana (rasional, bebas dan 

bermakna) menjelma dalam pemikiran, sikap dan perilaku kritis, adil dan berpihak pada 

kebenaran serta perdamaian. Hidup bijaksana bukanlah hanya sebuah perjuangan individual 

melainkan perjuangan sosial yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan yang universal. 

4.4.3 Pendidikan 

Weil menemukan tiga hal penting yang terjadi dalam  proses pendidikan di keluarga 

dan sekolah formal. Pertama, sekolah merupakan tempat untuk mengembangkan 

pengetahuan (menuntut ilmu). Kedua, sekolah merupakan  tempat untuk mengalami 

persahabatan, menghargai keragaman dan mengembangkan dialog. Ketiga, sekolah 

merupakan  komunitas (yang membekali pengetahuan yang luas  dan pengelaman hidup 

bersama) yang menumbuhkan idealisme tentang makna hidup bersama dan tanggung jawab 

sosial. Ketika sekolah mengabaikan salah satu dari tiga hal penting tersebut, pendidikan tidak 

mampu memberi sumbangan bagi terwujudnya masyarakat yang damai. Pendidikan (keluarga 

dan sekolah) yang hanya mementingkan pengembangan ilmu dengan memberikan banyak 

tugas atau PR (pekerjaan rumah), tambahan pelajaran dan les privat akan mengurangi (atau 

bahkan menghilangkan) porsi pengembangan  karkter dan tanggung jawab sosial.  

Setiap pemikir mempunyai pengaruh terhadap tindakan. Dan setiap tindakan  

memberi dampak bagi kehidupan  bersama. Maka orang harus belajar dan terus belajar  dan 

juga berdialog untuk mengembangkan pemikirannya  dan merefleksikan tindakannya. 

Suasana kehidupan bersama di tengah masyarakat memberi pengaruh terhadap 

perkembangan pemikiran seseorang. Kehidupan yang damai perlu diupayakan terus-menerus  

karena hidup damai merupakan  lahan subur bagi setiap orang untuk mewujudkan  diri dan 

mengembangkan segala potensinya. Weil menunjukkan bahwa meraih ijasah dan gelar 

bukanlah akhir dari proses belajar. Ilmu yang ia pelajari  di bangku kuliah  menjadi bekal 
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amat berharga untuk berkiprah di tengah masyarakat. Masyarakat yang terus berkembang  

secara pesat  menjadi ruang belajar dan berdialog dengan kalangan yang makin luas. Belajar 

terus-menerus merupakan semangat dasar yang harus dimiliki oleh seorang ilmuan agar 

mampu berkiprah secara luas dan memberikan sumbangan kritis reflektif untuk memecahkan 

persoalan-persoalan hidup bermasyarakat.
36

 Di tengah berbagai kasus, salah satunya korupsi, 

ada setitik harapan yang masih bisa dipegang, yakni harapan ke arah perubahan yang lebih 

baik, guna memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, harapan itu adalah pendidikan. 

4.4.4 Berfilsafat 

Bagi Eric Weil filsafat adalah yang pertama dan terutama mempertanyakan segala 

sesuatu. Kebijaksanaan hidup tidak datang dengan tiba-tiba melainkan merupakan buah dari 

proses berfilsafat. Dalam pengertian Weil, berfilsafat merupakan sebuah proses dan sekaligus 

pengalaman untuk menghayati hidup bijaksana. Dengan menegaskan hubungan erat antara 

hidup bijaksana dan tanggung jawab membangun hidup bersama dan dunia yang bermoral, 

Weil menunjukkan bahwa filsafat atau lebih tepatnya berfilsafat merupakan gerakan hidup di 

tengah situasi konkrit. Berfilsafat adalah proses menjadikan kebijaksanaan intelektual dan 

sosial semakin membumi.  Pemahaman ini lahir dari pergulatan pribadi dengan pelbagai 

makna filsafat yang tersebar di dalam sejarah peradaban manusia, mulai dari pencinta 

kebijaksanaan, sampai dengan pemahaman tentang segala sesuatu. Filsafat juga mengajak 

orang untuk berpikir sistematis, masuk akal dan mendasar tentang hidupnya, dan hidup 

orang-orang di sekitarnya.
37

 

Filsafat berarti mencintai kebijaksanaan. Mencintai adalah sebuah pilihan  dan 

perjuangan terus menerus atau proses untuk menghayati pilihan tersebut. Kebijaksanaan 

bukan merupakan objek atau status yang sudah tercapai melainkan kualitas hidup di dunia ini  
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yang terus bergerak menuju kesempurnaan. Mencintai kebijaksanaan merupakan proses 

menghayati nilai-nilai manusiawi sepanjang hidup. Penghayatan nilai-nilai manusiawi itu 

berlangsung di dalam kehidupan di tengah dunia ini dengan berbagai persoalan nyata. Proses 

berfilsafat mensyaratkan sebuah keterbukaan untuk berdialog secara rasional untuk 

memahami realitas dengan segala permasalahannya yang kompleks dan menemukan cara-

cara yang efektif untuk mewujudkan nilai-nilai manusiawi demi tercapainya hidup bersama 

yang damai. Maka berfilsafat adalah pergumulan hidup nyata yang mengarah pada 

tercapainya hidup bersama yang semakin baik, bahagia dan damai (bermoral dan 

bermartabat). Merupakan kewajiban bagi setiap orang untuk membantu tetangganya atau 

sesamanya dan menemukan dirinya dalam kesulitan adalah kewajiban setiap orang demi 

tercapainya kesejahteraan. Kant mengatakan bahwa, kewajiban yang harus di penuhi 

bukanlah maksim sederhana dari kehati-hatian untuk memastikan kebajikan orang lain. 

Karena pada kenyataannya, kebaikan pribadi seseorang bukanlah suatu sikap moral itu 

sendiri, tetapi hanya sebuaah cara untuk mengikuti alam.  

 

 


