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Ibarat sumur yang tak akan pemahkering. Itulah ungkapanyang cocok untuk filsafat.
Filsafatacapkalidirasahal yang sangatrumit bahkanmembuatorangpusing.Terlebihada yang
mengatakanbahwabelajarfilsafat itu berbahayadan tidak adamanfaatnya.Seorangtemanpernah
pemyataanbahwabelajarfilsafatitu hanyabikin gila. Memangdalamfilsafatbanyak
melontarkan
Meskipunitu hal
dan pernyataan.
Yang timbul dari ilmu ini adalahpeftanyaan
terjadikerancuan.
yangpentingatautidak.
filsuf bahwamengamatisejarahumumfilsafatmerupakansuatu
Ada kalimatdari beberapa
lebihbaik
Bahkanadaseorangfilsuf mengatakan
kerancuan.
upayamustahilbahakanmenyebabkan
'Melakukansesuatuyang buruk
melakukansesuatuyang buruk daripadatidak berbuatapapun.
daripadatidak berbuatapapun'sejenakkita perlu mengkajikalimat ini. Maknanyasangatluas.
Apakah ini berkaitandenganmasadan keadaantertentu,atau ini berkaitandengankredibilitas
yang tak berakal.
dalambekerjadan mungkinini juga merupakanungkapanseseorang
seseorang
di dunia ini tidak melakukansesuatuhal pun? Sesuatuyang baik
Bagaimanamungkinseseorang
sadarakanarti hidup untukmencapaikebahagiaan
justru akanmembawakebaikanjika seseorang
duniadan akhiratnya.Maka dari itu berbuatbaik merupakansatujalannya.
dunia.Benarkah?
akanberesbila parafilsuf memerintah
bahwasegalanya
Platomengatakan
Setiaporang-menurutGramsci-dalamarti tertentuadalahseorangfilsuf. Berartisiapapundalam
bila filsuf memimpindunia.Akan kacau
kontekstertentubisamemimpindunia.Bisadibayangkan
dunia karenaparafilsuf hanyamelakukansesuatuyang buruk kalau menurutmerekalebih baik
yangburukdaripadatidak melakukansesuatu'
melakukansesuatu
rasio atau logika.Ary Ginanjardalambukunyayang
Filsafatlebih banyakmenggunakan
jika rasiotidak dibarengidenganhati. Bisa
berjudulThe ESQ Way 165 menyatakanberbahaya
dikatakanbahwarasio akanmentuphatijika tidak diimbangidenganiman yang mantap.Banyak
orangyang terjerumusdenganrasio merekakarenamerekatidak menurutisesuatuyang benardari
tuntunandari Tuhan.
suarahati merekayangitu merupakan
filasafatmerupakansalahsatu
Bagi ilmu pengetahuan

'harla' yang harusdipelajarisecara

baik denganjalan yangbaik pula.Nilai-nilai yangadamenurutobyeknyafilsafatbersifatontologik
; menurut metodenyabernilai epistemologi; menurutsistemnyabernilai estetika;serla dari
kebenaranyang dicapainyamengandungnilai etik antropologift,filasafatmemiliki kajian yang
di duniaini.
ilmu pengetahuan
sangatluasyangmemperkaya
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CATATAN KRITIS Tl'!{2
Padabuku"FilsafatUnfirk Pemula"yang ditulis oleh RichardOsbome2001,
sayamasih kurangpahampengertianfilsafat itu sendiri.Dijelaskanbahwa di Yrurani
filsafat rnemiliki arti "cinta akan kebijaksanaan"yang mturgkinsajabetarti para filsuf
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temasuk orang-orangymrgbijaksana"Yang sayapikirkan dan menjadipertanyamrsaya
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adalah bagaimanaseorungfilsuf dapat dikatakan bijaksana'?Apakah parametemya /\ ,'(1J
| \',j

kata
sehinggaia disebutbijaksana?Apakah dilihat dari gaya bicaranya,pen[Jgunaalr
yang kompleks atau sudut pandangnyamengenaipengetahuan?Winston Churchill
pernah berkata "pelajaranpaling penting di dalam hidup adalah memahamjbahwa
bersikapbijaksana."Begitu pula kata Cato bahwa
orang tolol pun kadang-kadang
"Orangbijiiksanalebih banyakbelajardari orarrgbodohkerimbangomngbodohbelaiar
dari orangbijaksana".Sehinggaini membuatsayaberpikir bahwabisasajaorangbodolr
pun dikatakansebagaiseorangfilsuf bila merekamemangbersikapbijaksana"
Kemudianbuku tersebutjuga membahasfilsafat itr.rberpikir tentangberyikir.
filsafrt
SayapemahmembacapaperfilsaFainafilunridak terdapatnarusmnbernya.trahwa
adalahsistemberpikir yang berawaldari ragu dan berlandaskanlogika. Dan akhirnya
saya mengetahuiperbedaanantara filsafat dan ideologi. Ideologi lebih merupakan
landasanmitos. Juga d*ebutkan
sistemkepercayaan,berawal dari kepercayaan,dan
filsafat membukawawasanberpikir menujtrke arahverslehen(penghayatan).
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