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“Filsafat adalah ibu dari semua ilmu” 
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Fokus Studi : > Studi Etika Terapan
                        > Studi Filsafat Keilahian

Dr. Alexander Seran, MA 

Pengalaman saya berinteraksi dengan rekan-rekan pengajar pada Fakultas Filsafat 
UKWMS memberi kesan mendalam mengenai komitmen akan kerja sama 
menuntaskan penelitian dan publikasi di bidang etika dan filsafat. Kemauan yang 
besar untuk memajukan ilmu pengetahuan melalui kerja sama lintas universitas 
memang sukar tetapi lebih sukar adalah komitmen untuk menjalankan sampai 
tuntas. Rekan-rekan pengajar di Fakultas Filsafat UKWMS membuktikan bahwa 
komitmen untuk menyelesaikan apa yang dikerjakan bersama menjadi landasan 
untuk merencanakan kerja sama yang lebih luas di bidang etika dan filsafat di 
masa depan. Seminar hasil penelitian dalam bidang etika dan filsafat dilakukan 
melalui forum Himpunan Dosen Etika Seuruh Indonesia (HIDESI) yang didirikan 
sejak tahun 2000. Publikasi hasil penelitian bersama dapat dilakukan pada Jurnal 
Etika (Penerbit: HIDESI), Etika Sosial Respons (Penerbit: Pusat Pengembangan 
Etika Unika Atma Jaya), dan Arete (Penerbit: Fakultas Filsafat UKWMS), dll

Belajar filsafat tidak hanya belajar tentang ilmu. Filsafat mendapat tempat yang 
penting dalam perkembangan pendidikan dan karir saya sebagai psikolog. Filsafat 
adalah ilmu sekaligus dialog-dialog kritis dan sistematis dalam diri untuk bertanya 
dan menemukan jawaban akan gejala kehidupan manusia secara mendalam. 
Saya berpikir dan bahkan menghayati bahwa belajar filsafat perlu untuk semua 
ilmuwan. Belajar filsafat belajar untuk mempertanyakan bagaimana ilmu tertentu 
dapat dipertemukan dengan keragaman permasalahan kehidupan. Filsafat 
membiasakan saya  berpikir kritis, menjelajah data dan menemukan kebenaran. 
Jika kita menjalankan profesi dengan kebenaran, kualitas kehidupan manusia 
akan dijunjung tinggi. Kehidupan manusia indah dengan kebenaran. Berbincang 
dengan dosen Filsafat UKWMS, batin saya menangkap kesan mendalam tentang 
impian tenaga pendidikan yang kompeten dalam keilmuan filsafat dan aplikasi 
dalam kehidupan pribadi maupun seluruh penghuni bumi. Fakultas Filsafat 
UKWMS adalah rumah belajar yang menyediakan pendidikan filsafat dengan 
muatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis filsafat bagi 
peserta didik khususnya, dan masyarakat, pada umumnya, untuk mengejar 
kebenaran-kebenaran dalam tatanan kehidupan. Vivat Fakultas Filsafat UKWMS.

(Lektor Kepala dalam bidang Etika Bisnis pada Program S1 dan S2 Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta & 
pengajar paruh waktu pada program S3 Fakultas Ilmu Administrasi, 
Universitas Indonesia, Jakarta untuk bidang studi Filsafat Ilmu Pengetahuan 
dan Filsafat Ilmu Administrasi).

(Psikolog dan tenaga edukatif tetap Fakultas Psikologi Universitas Kristen 
Maranatha, Bandung).

Dr. Jacqueline Tjandraningtyas, M.Si.



FILSAFAT
(Alumnus Fakultas Filsafat, UKWMS; sekarang Pengajar di Cita Hati Christian 
School West Campus Surabaya)

Stevanus Findi Arianto, S. Fil. 

Belajar di Fakultas Filsafat membuat saya berpikir lebih tajam dan membuat saya 
berani berpikir mandiri melewati batas-batas pemikiran konservatif. Hal ini saya 
rasakan sangat bermanfaat terutama dalam mengupas isu-isu global, sehingga 
saya dapat memberikan pemahaman yang benar-benar benar pada anak didik 
saya. Jaya selalu fakultas filsafat UKWMS.

Kandi Aryani 
(Alumna Master S2 Utrecht Universitiet, Belanda; Dosen Fakultas Ilmu Sosial 
& Ilmu Politik, Prodi Sarjana Ilmu Komunikasi, UNAIR, Surabaya)
Filsafat menghidupkan gairah dan ingatan saya tentang apa yang semakin raib di 
masyarakat kita, kecintaan terhadap pengetahuan. Jenis cinta yang selalu 
mencari kedalaman makna, mengapresiasi nalar, dan menghayati perbedaan 
sebagai keniscayaan. Sebagai satu-satunya di kota Surabaya, Fakultas Filsafat 
bukanlah sekedar kepantasan tapi keharusan dalam menjaga agar kualitas 'kritis-
dialektis' itu tetap ada dan dirayakan dalam diri setiap manusia.

Basis Susilo, Drs., MA.
(Dosen Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Prodi Sarjana Hubungan 
Internasional, UNAIR, Surabaya)

> Pengalaman menjadi dosen hampir empat dasawarsa dan pimpinan di FISIP 
Universitas Airlangga menyadarkan saya akan kebutuhan filsafat bagi 
perkembangan masyarakat, bangsa dan negara kita.

> Problem-problem ideologi-politik-sosial-ekonomi-politik-kebudayaan, misalnya, 
bisa dijelaskan secara lebih gamblang dan mendasar ketika dilihat dengan 
pendekatan filsafat, karena filsafat mengupas pokok dan esensi persoalannya.

> Filsafat, terutama filsafat-sosial, bila dipelajari dengan sungguh-sungguh, pasti 
amat berguna.

Perkembangan dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks 
membutuhkan penjelasan dan sikap yang bernas, arif dan mendasar. Sebagai 
ilmu, Filsafat sangat strategis untuk menjawab kebutuhan itu.

P r i b a d i  ya n g  m a m p u  m e n g e m b a n g ka n  d a n 
mengomunikasikan gagasan filosofis secara kritis, kreatif 
dan sistematis dalam bentuk tulisan dan lisan.

Mata Kuliah apa saja yang dipelajari ?

> Etika Komunikasi

> Sejarah Filsafat

> Feminisme
> Globalisasi dan Neoliberalisme

> Filsafat Pendidikan

> Epistemologi

Terapan

Matakuliah 
Dasar Pendukung 

> Filsafat Sosial

Pemikiran Kritis dan Kreatif
> Metafisika

> Etika

> Filsafat Politik

> Filsafat Manusia

Matakuliah 

> Logika

> Filsafat Ekonomi

Pendukung Fokus Etika 

> Estetika
> Etika Politik
> Etika Bisnis

> Etika Lingkungan Hidup

Pendukung diskusi lintas ilmu

> Pengantar Bahasa Ibrani

Keilahian
> Filsafat Ketuhanan
> Allah Esa dan Tritunggal
> Moral Fundamental

> Pengantar Kitab Suci
> Teologi Fundamental

> Injil Sinoptik 

Matakuliah 

> Praktikum Analisa Sosial
> Kajian Budaya dan Media

> Integrated Health Sciences 
Education Program (IHSEP)

> Integrated Social Sciences and 
Humanities Education Program 
(ISSHEP)

> Etika Sosial

> Globalisasi dan Neoliberalisme

Matakuliah 
Pendukung Fokus Filsafat 

Profil Lulusan

testimoni

Mahasiswa akan diajak untuk memahami gagasan para pemikir (Filsuf) yang 
membangun pengetahuan dan peradaban manusia masa kini dan 
berargumentasi secara rasional tentangnya. Dalam berbagai model 
perkuliahan, mahasiswa akan dilatih untuk melakukan analisa, berpendapat 
secara dialogis dan mengajukan berbagai alternatif gagasan mengenai 
berbagai pemikiran dan persoalan aktual.  Kegiatan ini  akan 
diwujudnyatakan dalam tulisan, penelitian, diskusi publik, pembentukan 
komunitas budaya tanding serta pelatihan demi pengembangan 
masyarakat luas.

Sebagai sebuah ilmu, Filsafat mempelajari manusia dalam aspek-aspeknya 
seluas mungkin. Oleh karena itu, kajian-kajian yang dibahas di Fakultas 
Filsafat berupaya mendiskusikan berbagai pertanyaan seperti: Apakah dan 
siapakah manusia? Apa itu pengetahuan? Bagaimana proses mengetahui? 
Apa itu baik? Apa itu berbuat baik? Apa itu budaya? Bagaimana perubahan 
budaya itu mungkin? Apa itu politik? Bagaimana sebaiknya hidup politik 
diupayakan? Apa itu ekonomi? Bagaimana sebaiknya mengelola kehidupan 
ekonomi? Apa itu agama? Bagaimana sebaiknya beragama? Dan banyak 
pertanyaan lain yang terus dirawat dalam diskusi rasional dan dialogis demi 
mencapai tujuan filsafat, yaitu kebijaksanaan.

Apa yang dipelajari?


