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Abstrak 

  

         Eksistensialisme adalah salah satu cabang dari ilmu filsafat yang 
mengeksplorasi masalah dalam eksistensi manusia yang berpusat pada 
pengalaman berpikir, perasaan dan tindakan. Dalam cara pandang eksistensialis, 
setiap individu bisa mengeksplorasi isu-isu yang berhubungan dengan makna, 
tujuan dan arti dari eksistensi manusia 

         Eksistensialisme bukan berarti tidak mempercayai keberadaan Tuhan, 
seorang yang telah menganut pemahaman eksistensialis bisa tetap percaya kepada 
Tuhan atau tidak, yang membedakan eksistensialis dengan atheist adalah prinsip 
yang bisa menentukan eksistensi manusia dengan memberikan manusia hak penuh 
untuk menentukan tujuan hidupnya. 

         Namun akibat dari pemikiran ini bisa mengubah cara pandang manusia 
secara utuh, terutama karena manusia bisa menciptakan tujuan hidupnya sendiri 
maka manusia juga bisa menentukan nilai-nilai moral yang akan digunakan dalam 
hidupnya, hal ini berakibat pada banyaknya efek negatif yang muncul seperti 
kehilangan tujuan hidup, depresi, merasa terasing dari komunitas, merasakan 
kehampaan hidup dan sebagainya. 

         Eksistensialisme adalah pedang bermata dua, di satu sisi ia bisa merusak 
kehidupan manusia, namun jika digunakan secara baik maka justru akan bisa 
memperbaiki kehidupan manusia, namun sayangnya dalam kehidupan modern ini 
falsafah eksistensialisme justru banyak menciptakan banyak masalah baru dalam 
kehidupan manusia. 

 Dalam studi ini akan membahas perbedaan antara pemikiran eksistensialisme 
yang digagas oleh Jean-Paul Sartre den Abdul-Rahman Badawi, keduanya 
merupakan tokoh eksistensialisme yang terkenal di awal abad 20 namun berasal 
dari dunia yang berbeda, jika Sartre berasal dari Barat maka Abdul-Rahman Badawi 
berasal dari dunia Islam, walaupun kedua tokoh ini memiliki aliran filsafat yang sama 
namun karena berasal dari dua dunia yang berbeda maka pastinya terdapat 
perbedaan yang signifikan pada penerapan pemikiran eksistensialisme dan dampak 
yang dihasilkan dari pemikiran tersebut. 

  

 

 

 

 

 

 



 

Pendahuluan 

  

         Setiap hari kita menjalani hidup kita secara rutin dan teratur, semua kegiatan 
dalam hidup kita sudah menjadi rutinitas yang kita lalui dengan biasa, mulai dari 
bangun tidur, makan sarapan, bersiap berangkat ke kantor atau sekolah, 
berinteraksi dengan rekan kerja atau teman sekolah, berdiskusi, bertukar pikiran, 
saling berinteraksi, kemudian kita pulang ke rumah untuk beristirahat dan tidur 
sampai pagi hari. Semua rutinitas itu kita lalui setiap sehari, setiap bulan dan setiap 
tahun, kemudian rutinitas itu kita jalani dengan kondisi otomatis seperti pilot yang 
mengatur seting pesawatnya dengan autopilot, kita tidak peduli apakah kita dalam 
kondisi sadar atau tidak, yang penting kita bisa menyelesaikan semua pekerjaan.  

Begitu juga dengan aktifitas lainnya, mengendarai mobil, makan, mandi dan 
bahkan sholat juga kita lakukan dengan kondisi autopilot, sering kita lupa sudah 
berapa rakaat dalam sholat kita karena kita sholat dengan kondisi autopilot, kita 
tidak peduli apakah kita merasakan gairah keimanan atau merasakan ketenangan 
dalam hati, yang penting bagi kita adalah kita bisa menyelesaikan sholat yang sudah 
merupakan kewajiban dalam agama. 

         Kondisi autopilot ini bisa merusak jiwa kita, karena semua aktifitas hidup kita 
lakukan dengan kondisi mental yang pasif, hal ini akan menyebabkan jiwa kita akan 
mengalami kekeringan spiritualitas, kita akan merasakan kehampaan dalam hidup 
dan merasa gelisah karena kita kehilangan tujuan dan makna dalam hidup,  

         Manusia tidak sama seperti binatang yang hidupnya hanya untuk memenuhi 
kebutuhan biologis dan fisiknya saja, manusia diciptakan dengan ruh dan manusia 
memiliki hati dan akal untuk mencari makna dan tujuan hidupnya, agar kehidupan 
yang hanya sekali ini menjadi bermakna dan memberikan arti. 

         Imam Al Ghazali pernah mengalami kondisi krisis mental yang menyebabkan 
beliau tidak bisa mengajar, padahal ketika itu beliau sudah menjadi seorang ilmuan 
dan ulama yang terpandang, namun karena beliau memahami bahwa Allah yang 
menurunkan penyakit itu agar dirinya bisa memperbaiki kondisi jiwanya maka beliau 
melepaskan semua status, atribut dan jabatan untuk memulai perjalanan panjang 
dalam upaya mencari makna dalam hidupnya, dan akhirnya Al Ghazali berhasil 
memperbaiki jiwanya setelah sepuluh tahun dalam pengasingan, dan menjadi sosok 
yang lebih baik dari sebelumnya. 

         Maka dengan memahami pentingnya pencarian arti eksistensi manusia maka 
diharapkan kita bisa mencapai tujuan mulai dalam hidup ini, namun tentunya 
diperlukan metode cara pandang yang baik agar pencarian makna eksistensi bisa 
mencapai tujuan yang benar, bukan justru semakin menyesatkan manusia. 

  

 

 

 



 

Metodologi 

 

 Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan jenis penulisan 
deskriptif kualitatif yang akan menjelaskan gambaran secara ringkas mengenai 
pemikiran Eksistensialisme dan bagaimana pemikiran itu berkembang di awal abad 
ke-20, hingga melahirkan banyak cabang pemikiran yang kita kenal saat ini. 

 Karena aliran pemikiran Eksistensialisme ini dikembangkan oleh banyak ahli 
fisafat modern, maka penulis akan berfokus pada dua ahli filsafat Eksistensialisme 
yang sangat prominen di awal abad ke-20, yaitu Jean-Paul Sartre dari Perancis dan 
Abdul-Rahmad Badawi dari Mesir, kedua ahli filsafat Eksistensialisme itu berhasil 
mengembangkan pemikiran Eksistensialisme menjadi pemikiran yang bisa 
diterapkan dalam kehidupan masyarakat pada masanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Latar Belakang 

  

         Filsafat dari Denmark yang hidup di abad 19, Soren Kierkegaard1 adalah 
Bapak dari pemikiran Eksistensialisme, ia meyakini bahwa setiap manusia memiliki 
tanggung jawab untuk memberikan arti dalam kehidupan dan menjalankan 
kehidupan dengan penuh makna secara tulus dan autentik. 

Jean Paul Sartre adalah pemikir eksistensialis pertama yang menjelaskan 
bahwa inti dari eksistensialisme adalah eksistensi mendahului esensi 2, yang artinya 
tiap individu bisa membentuk eksistensi mereka sendiri dan tidak bisa ditentukan 
oleh esensi bawaan yang sudah ditetapkan sebelum lahir, manusia dengan 
kesadaran pemikirannya sendiri bisa menciptakan tujuan dan makna hidupnya, hal 
ini bertentangan dengan pemikiran yang lama yaitu esensi mendahului eksistensi. 

  Esensi adalah semua hal yang bisa dijelaskan secara nyata, apa adanya, 
secara hakikatnya. Menurut Thomas Aquinas, esensi adalah tentang sesuatu 
terlepas apakah sesuatu itu memiliki eksistensi atau tidak, jadi esensi berbeda dari 
eksistensi. Jika pemikiran Aristotelianisme yang mempercayai bahwa esensi 
mendahului eksistensi, maka pemikiran Eksistensialisme menganut pemahaman 
bahwa eksistensi mendahului esensi. 

Prinsip dasar Eksistensialisme ini mempengaruhi pada munculnya pemikiran-
pemikiran lainnya, misalnya Absurdisme yang mempercayai bahwa usaha manusia 
untuk mencari arti eksistensi akan berakhir pada kegagalan, karena konsep 
pemikiran ini memiliki hakikat bahwa kehidupan ini tidak memiliki makna kecuali 
yang dibuat oleh manusia sendiri, jika terjadi hal-hal dalam hidup yang tidak bisa kita 
pahami maka kita akan menganggap bahwa tujuan dari eksistensi hidup adalah 
suatu hal yang hampa atau nihil. Jika Kiekegaard masih beranggapan bahwa absurd 
masih terbatas pada aksi dan pilihan manusia, namun Albert Camus 3 beranggapan 
bahwa absurd merupakan kesadaran atas hilangnya eksistensi hidup maka tidak 
ada cara lain untuk menghentikan problem dalam hidup kecuali dengan mengakhiri 
hidup itu sendiri. 

Namun satu hal yang harus kita pahami bahwa kelahiran suatu aliran pemikiran 
baru biasanya terjadi karena pergeseran situasi politik yang sangat ekstrim, dalam 
kondisi kemunculan pemikiran eksistensialime ini terjadi saat dunia sedang 
menderita akibat perang dunia pertama dan kedua, juga akibat munculnya ideologi 
komunis yang berlawanan dengan sistem kolonialisasi dan feodalistik, maka dalam 
tulisan ini akan dibahas tentang dua tokoh utama pemikiran eksistensialisme, yang 
pertama adalah Jean-Paul Sartre, beliau adalah tokoh penting yang menyebarkan 

 
1 McDonald, William. "Søren Kierkegaard". In Edward N. Zalta (ed.). Stanford Encyclopedia of Philosophy 

(Summer 2009 Edition 

2 Sartre, Jean Paul (1992). "Chapter 1 part 3". Being and Nothingness. Translated by Hazel E. Barnes. 

New York: Washington Square Press. ISBN 978-0230006737 

3 Ronald Aronson, Camus and Sartre (University of Chicago Press, 2004, p. 48) 
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https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
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pemikiran eksistensialisme, sedangkan tokoh kedua adalah Abdul-Rahman Badawi 
yang berasal dari Mesir, yang dikenal sebagai tokoh pemikir eksistensialisme dari 
dunia Timur. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bab 1 

Jean-Paul Sartre 

Latar Belakang 

 Jean-Paul Sartre adalah ahli filsafat terkenal dari Perancis, lahir pada 21 Juni 
1905, ia pada awalnya sangat tertarik pada ideologi Marxisme dan anti-kolonialisasi, 
Sartre sangat menentang penjajahan Perancis atas negara-negara Islam di afrika 
utara terutama Aljazair, menurutnya setiap warga Perancis bertanggungjawab atas 
semua penderitaan rakyat Aljazair akibat penjajahan Perancis.  

Sebagai orang yang mengagumi pemikiran Marxisme, Sartre mendukung 
partai komunis namun tidak mau terlibat didalamnya, Sartre sangat mengagumi 
negara-negara komunis seperti Soviet, Kuba dan China, menurutnya Soviet adalah 
negara yang sangat revolusioner. Pada tahun 1960, Sartre pernah bertemu dengan 
Fidel Castro yang saat itu didampingi oleh Che Guavara, Sartre sangat terkesan 
dengan Castro dan beranggapan bahwa Castro adalah sosok intelektual dan hampir 
mendekati sosok manusia sempurna seutuhnya. 

Karena kekaguman Sartre terhadap pemikiran Marxisme, ia mengembangkan 
pemikiran atheist yang kemudian hasil pemikiran itu ia padukan dengan pemikiran 
Eksistensialisme, yang saat itu masih merupakan suatu pemikiran baru, walaupun 
Sartre tidak mempercayai eksistensi Tuhan, ia tidak membahas tentang konsep 
Tuhan, Sartre lebih memfokuskan pemikirannya pada Eksistensi manusia dan 
kesadaran diri juga etika yang harus diciptakan manusia. 

Sartre sangat anti kolonialisme, dan sangat aktif dengan Gerakan 
pembebasan Aljazair, karena keterlibatannya ini dia sempat menjadi sasaran 
pemboman oleh badan intelejen Perancis, Sartre juga sangat menentang perang 
Vietnam yang menurutnya merupakan kejahat perang oleh Amerika, sebagai 
seorang yang sangat mengagumi pemikiran Karl Marx, Sartre sering membela 
pemikiran Marxisme dan menurutnya kaum pekerja di Eropa terlalu apolitikal (tidak 
suka terlibat politik) hingga tidak mampu melakukan revolusi yang seharusnya sudah 
diprediksi oleh Karl Marx. 

Dedikasi Sartre terhadap ideologinya membuatnya menolak beberapa 
penghargaan literasi yang bergengsi, Sartre adalah orang pertama yang menolak 
penghargaan Nobel Prize, karena ia tidak ingin dirinya berubah akibat penghargaan 
itu, juga ia tidak ingin terjebak dalam kubu antara Barat dan Timur, di masa tuanya ia 
masih aktif terlibat dalam politik, Ketika terjadi revolusi “May 1968” di Paris, Sartre 
ditangkap karena terlibat dalam revolusi itu namun presiden Charles de Gaulle 
melepaskannya karena ia tidak mau menangkap seorang pemikir yang terkenal 
seperti Voltaire. 

Metode Analisa Eksistensialisme 

 Metode analisa yang digunakan oleh Sartre adalah metode pendekatan 
fenomenologikal, maka Sartre lebih cenderung mengamati eksistensi manusia di 
dalam dunia dan apa yang menjadikan seseorang menjadi manusia seutuhnya, dan 



 

tidak membahas apa dunia itu sendiri, jadi prinsip utama yang digunakan oleh Sartre 
adalah menjadikan manusia sebagai pusat dari seluruh masalah eksistensi itu. 

 Pemikiran Eksistensialisme yang digagas Sartre berpusat pada prinsip bahwa 
manusia sudah terkutuk untuk menjadi bebas4, hal ini merupakan paradoks karena 
suatu hal yang bersifat kutukan merupakan suatu hasil dari penilaian yang bersifat 
eksternal, sementara kebebasan itu merupakan pilihan, tapi menurut Sartre bahwa 
manusia terkutuk menjadi mahluk yang bebas karena dengan memiliki kebebasan 
itu maka manusia menjadi mahluk yang seutuhnya. 

 Konsep autentik dan individualitas5 yang digagas oleh Sartre adalah 
bertujuan untuk mencapai kebebasan dari setiap individual, maka setiap pilihan yang 
diambil seseorang harus dipahami apa konsekuensinya hingga seseorang bisa 
terhindar dari memilih pemahaman yang buruk bagi kehidupannya, menurut Sartre 
untuk bisa mendapatkan keaslian individualitas maka seseorang harus mengalami 
“kematian kesadaran diri” hingga bisa mampu bangkit dari kesadaran itu untuk bisa 
menemukan keaslian individualitas, maka menurut Sartre keautentikan diri itu 
didapat dari pengalaman hidup, bukan suatu hal yang bisa dipelajari secara formal.  

 Sartre menyatakan bahwa dirinya adalah penganut Eksistensial yang atheist, 
namun dalam membuat konsep pemikiran Eksistensialisme ia tidak terlalu berfokus 
pada masalah eksistensi dari Tuhan itu, apakah Tuhan itu ada atau tidak, yang 
penting adalah manusia sudah berada di dunia ini maka manusia memiliki kewajiban 
untuk menetapkan eksistensinya sebelum esensinya, definisi eksistensi mendahului 
esensi adalah ketika manusia menyadari keberadaanya di dunia maka hal pertama 
yang manusia lakukan adalah menyadari eksistensinya, kemudian mendefinisikan 
dirinya agar bisa menemukan esensi dirinya di dunia ini, jika manusia tidak mampu 
melakukan hal itu maka manusia akan menemukan kehampaan dalam hidupnya. 

Eksistensi dan Hubungan antara Manusia  

 Efek pertama dari Eksistensialisme ini adalah setiap manusia menyadari 
bahwa dirinya seutuhnya memiliki hak penuh atas kehidupannya, yang kemudian ia 
menyadari bahwa dirinya memiliki tanggung jawab penuh atas semua hal yang dia 
lakukan dalam hidupnya, maka manusia bertanggungjawab atas hidupnya sendiri, 
dan hal itu yang menjadikan prinsip Eksistensialisme yang dibuat oleh Sartre ini 
sangat bersifat subjektif.  Karena manusia menjadi tokoh sentral dalam 
kehidupannya sendiri, maka ketika diakhir hidupnya Sartre mengembangkan konsep 
etika untuk mendukung prinsip eksistensialisme yang telah dibuatnya. 

 Walaupun Sartre berprinsip bahwa manusia itu bebas dan punya kebebasan 
penuh dalam hidupnya namun ia mengakui pemahaman Karl Marx yang 
menyebutkan bahwa manusia itu memiliki keterbatasan dalam hidupnya maka 

 

4 Sartre, Jean Paul (1992). "Chapter 1 part 3". Being and Nothingness. Translated by Hazel E. Barnes. 

New York: Washington Square Press. ISBN 978-0230006737 

Sartre, Jean-Paul (2007). Existentialism Is a Humanism. New Haven: Yale University Press. ISBN 978-0-
300-11546-8. 
5  
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manusia harus saling membantu untuk mencapai tujuan dalam hidupnya, hingga 
kematian tidak menyurutkan manusia untuk mencapai tujuan hidupnya.  

 “Manusia adalah bukan apa-apa kecuali apanya ia lakukan, ia eksis selama ia 
menyadari dirinya sendiri, maka dia adalah bukan apa-apa kecuali apa yang dia 
kerjakan, tidak ada yang nyata kecuali hidupnya sendiri”  

Autentisitas dan Kebebasan 

 Jika pemikiran Eksistensialisme cederung seperti sebuah hasil pemikiran 
yang bersifat negatif dan membuat manusia seperti kehilangan harapan, maka 
pemikiran Sartre sebenarnya mengandung pesan yang sangat positif yaitu ketika 
kita menyadari bahwa kita memiliki kebebasan yang tidak terbatas maka kebebasan 
itu digunakan untuk membuat pilihan yang autentik yang bermanfaat bagi kita untuk 
melindungi diri dari pemahaman yang merusak diri kita. 

Untuk memahami prinsip autentisitas yang digagas oleh Sartre ini kita perlu 
memahami konsep kebebasan dari Sartre, menurutnya manusia memiliki kebebasan 
yang tidak terbatas dan dengan kebebasan itu manusia bisa menentukan pilihan 
dalam hidupnya, namun definisi kebebasan yang dianut oleh Sartre adalah 
kebebasan yang dimana manusia memahami setiap konsekuensi dari arti 
kebebasan itu, memang benar bahwa Sartre menyakini bahwa manusia memiliki 
kebebasan mutlak dan eksistensi adalah kebebasan, karena Sartre sangat jelas 
meyakini bahwa eksistensi mendahului esensi, maka kebebasan mutlak diperlukan 
untuk eksistensi itu. 

Misalnya seorang manusia memiliki kebebasan untuk memilih apakah ia akan 
melompat ke dalam jurang atau tidak, maka menurut Sartre bahwa manusia 
memang memiliki keterbatasan diri karena jika ia melompat ke dalam jurang maka ia 
akan mati, tetapi manusia memiliki kebebasan untuk memilih apakah dia akan 
melompat atau tidak adalah merupakan kebebasan mutlak yang dimiliki manusia, 
dan manusia harus menanggung setiap konsekkuensi dari pilihan yang dia ambil. 

Untuk mendapatkan prinsip autentisitas, manusia harus memiliki pengalaman 
hidup yang cukup memadai untuk bisa memahami prinsip kebebasan diri yang 
absolut, yang terbebas dari segala cara pandang di masyarakat yang berlaku saat 
itu, hingga dengan mendapatkan autentisitas itu maka manusia menjadi mahluk 
yang seutuhnya bebas. 

Maka dapat disimpulkan bahwa prinsip autentisitas dan kebebasan yang 
dikembangkan Sartre dari pemikiran Eksistensialisme ini bersifat sangat subjektif, 
karena berdasarkan dari cara pandang tiap orang secara pribadi, hingga tiap 
individu bisa memiliki prinsip moral yang berbeda dalam melihat autentisitas dan 
kebebasan. 

Pengembangan Pemikiran Eksistensialisme 

 Karena Sartre sangat terinspirasi oleh pemikiran Karl Marx dan sangat 
mengagumi ideologi Komunis (walaupun dirinya tidak mengaku sebagai pengikut 
komunis) maka Sartre mengembangkan pemikiran Eksistensialisme yang sejalan 
dengan pemikiran Marxisme.  



 

Pemikiran Marxisme yang mendasari konsep komunis yang bersifat 
totalitarian itu sangat menjunjung prinsip sosial, maka Sartre menetapkan batasan 
bahwa manusia bisa tetap memiliki kebebasan walaupun berada dalam struktur 
pemerintahan yang bersifat totalirarian itu, asalkan sepanjang konsep kebebasannya 
sejalan dengan tujuan dari pemerintahan tersebut, maka prinsip eksistensialisme 
bisa diterapkan pada pemerintahan yang sosialis dengan syarat selama prinsip 
kebebasan yang dianut masing-masing individu masih dalam satu cara pandang 
dengan pemerintahan tersebut. 

Dalam “Critique of Dialectical Reason”, Sartre menganalisa berbagai 
spektrum praktek dari teori Eksistensialisme yang bisa diterapkan dalam suatu 
institusi atau pemerintahan yang menganut pemahaman komunis yang totalitarian, 
konsep praktek teori ini membuat manusia bisa menginternalisasi struktur dari 
institusi yang sejalan dengan konsep kebebasannya, maka dengan demikian 
manusia bisa mencapai eksistensinya dengan kebebasan dalam suatu struktur 
institusi tertentu. 

Kesimpulan  

Prinsip dasar Eksistensialisme yang digagas oleh Jean-Paul Sartre ini 
bertujuan mengembangkan pemahaman tentang manusia dan apa yang memotivasi 
manusia untuk mengambil keputusan dalam hidupnya, oleh karena itu dibutuhkan 
kesadaran diri untuk bisa mencapai eksistensi yang diinginkan oleh tiap individu, 
manusia menjadi sosok mahluk yang bebas ketika ia bisa memahami konsep 
eksistensialisme. 

Untuk memahami eksistensialisme itu manusia perlu mengetahui 
konsekuensi dari setiap keputusan yang dia ambil dalam hidupnya, maka manusia 
bisa menghidari dirinya terjebak dalam keputusan yang salah yang bisa 
menyebabkan dirinya terjebak dalam pemahaman yang salah yang bisa berujung 
pada ketidakbahagiaan dalam hidupnya. 

 

 

  

 

  

  

  

  

 

 



 

Bab 2 

Abdul-Rahman Badawi 

 

Latar Belakang 

 Abdul-Rahman Badawi lahir pada 17 Februari 1917, adalah seorang profesor 
filsafat Mesir dan tokoh Eksistensialis Arab pertama, ia menulis lebih dari 150 buku, 
karena beliau menguasai banyak bahasa asing maka semua karyanya itu dia tulis 
dalam berbagai bahasa, mulai dari Arab, Inggris, Perancis, Spanyol, Jerman, Italia, 
Yunani, Latin dan Persia. Selain sangat aktif dalam bidang ilmu filsafat, Badawi juga 
terlibat sangat aktif dalam politik Mesir, hal ini sering membuatnya terjebak dalam 
masalah karena ia memiliki pemahaman yang berbeda dengan pemerintah, 
walaupun ia penuh dengan kontroversi, buah pemikirannya meraih penghargaan 
tertinggi di Mesir yaitu Mubarak Prize 

 Abdul-Rahman Badawi lahir dari keluarga kaya di kota kecil Sharabas, 
setelah menyelesaikan sekolah, ia kuliah di Universitas Mesir (sekarang Universitas 
Kairo), setelah lulus ia menjadi dosen di jurusan Filsafat di Universitas Mesir, ia 
mengajar mata pelajaran filsafat yang penting seperti Filsafat Yunani dan Perancis. 
Ketertarikan Badawi pada cabang ilmu filsafat yang baru yaitu Eksistensialisme 
membuatnya menekuni ilmu ini, hingga ia membuat tesis berjudul “Existensialist 
Time” untuk meraih gelar doktor.6 

 Badawi memiliki karir akademis yang sangat cemerlang, ia adalah professor 
tidak tetap di Universitas Sorbonne, Perancis dan Universitas Beirut, Lebanon, 
pengajar ilmu logika dan filsafat modern di Universitas Libia, pengajar fakultas 
teologi, Universitas Teheran, Iran, dan juga pengajar di Universitas Kuwait. 

Karir Politik 

 Badawi sangat aktif terlibat dalam politik di Mesir, terutama karena Mesir 
menghadapi situasi yang pelik setelah perang dunia dan keruntuhan Khalifah 
Utsmaniyah di Turki dan negara-negara Arab tadinya dijajah oleh bangsa Eropa, 
perubahan situasi yang sangat cepat menyebabkan munculnya kegelisahan pada 
generasi muda di negara-negara timur tengah, hingga menimbulkan kegairahan 
untuk mempelajari ilmu filsafat baru yang bermanfaat untuk mengahadapi 
peruabahan zaman, dan eksistensialisme adalah salah satu cabang filsafat yang 
sangat mendapat perhatian besar di kalangan generasi muda saat itu. 

 Berbagai pemikiran baru yang melahirkan kelompok-kelompok baru dengan 
corak yang sangat beragam, seperti Ikhwanul Muslimin, Pan-Arab, Pan-Islamisme, 
dan juga Eksistensialisme sebagai ilmu filsafat yang baru untuk membentuk identitas 
baru agar generasi muda siap menyongsong masa depan yang lebih menantang. 

 
6 Philosophers of The Arabs. (2008). Diakses 17 September 2021, dari 
http://www.arabphilosophers.com/English/philosophers/modern/modern-
names/eAbdul_Rahman_Badawi.htm 



 

 Situasi politik Mesir yang authoritarian, menyebabkan Badawi memilih untuk 
berkarir di luar Mesir, walaupun ia berhasil mengembangkan pemikiran 
Eksistensialisme untuk diterapkan di dunia Arab, Badawi terasing dan kurang 
diterima di dunia Arab itu sendiri, dia terlalu aktif di dunia akademik hingga 
menyebabkan ia tidak punya waktu untuk membangun komunitas yang bisa 
digunakan untuk menjadi motor politiknya, berbeda dengan Ikhwanul Muslimin yang 
awalnya hanya dari gerakan madrasah yang kemudian berhasil membangun 
jaringan komunitas yang solid dan sangat terorganisir, Badawi tidak memiliki 
kelompok atau partner yang bisa menyokong ide-idenya yang cemerlang itu. 

 Walaupun karir politiknya tidak secemerlang kiprahnya di dunia akademisi, 
Badawi sangat banyak berkontribusi di bidang filsafat dan sastra. Sumbangan 
terbesar dari Badawi kepada dunia Arab adalah dedikasinya terhadap 
perkembangan ilmu pemikiran 

Landasan Filsafat 

 Badawi banyak menerjemahkan karya-karya filsafat barat ke dalam bahasa 
Arab, ia sangat berjasa mengenalkan berbagai cabang ilmu filsafat ke dunia Arab, 
terutama karena ia penganut Aristotelian maka banyak karya-karya ahli filsafat yang 
sealiran dengan cabang itu disadurnya dan ditafsirkan ke dalam bahasa Arab. 

 Tidak seperti Sartre yang menentang aliran Aristotelian untuk mendukung 
konsep Eksistensialisme, Badawi tidak mengalami masalah dengan hal itu, 
walaupun Badawi sangat fanatik dengan Eksistensialisme, hal itu tidak 
menyebabkannya menolak pemahaman Aristotelian yang justru berseberangan 
dengan Eksistensialisme. Jika Sartre banyak menghabiskan waktu untuk membahas 
konsep-konsep dasar Eksistensialisme, maka Badawi justru lebih terfokus pada 
pengembangan konsep Eksistensialisme agar bisa diterima oleh dunia Arab. 

 Badawi memang sangat terbuka pada berbagai pemikiran dari Barat, bahkan 
dia juga tidak menolak pemikiran atheist dan menerjemahkan beberapa buku aliran 
atheist ke bahasa Arab, namun dia juga menulis beberapa karya ilmiah yang 
membela Islam dari serangan orientalis barat, buku pertama Badawi berjudul 
“Nietzche” adalah awal mulanya dia tertarik untuk mengembangkan pemikiran barat, 
namun walaupun Badawi sangat terbuka pada berbagai pemikiran barat yang 
berseberang dengan Islam, hal itu tidak menyebabkannya menjadi penghianat dari 
agamanya sendiri, sepanjang hidupnya Badawi tetap menjadi pemikir muslim 
progresif yang loyal pada agama Islam. 

 Setelah terkenal dengan sebagai Bapak Eksistensialisme Arab, Badawi justru 
berbalik arah mendalami karya-karya pemikiran klasik Yunani dan Islam masa 
keemasan, ternyata pemikiran-pemikiran klasik sangat menginspirasinya untuk 
menambah fondasi pemikiran modern, Badawi menejermahkan berbagai karya 
klasik dari Plato, Aristoteles, Ibnu Rusdi, Imam Al Ghazali dan lainnya. Kemudian 
Badawi lebih terfokus pada aspek politik dari pemikiran Yunani dan Islam masa 
keemasan.  

 Warisan intelektual Badawi terhadap dunia Arab sangat banyak, terutama 
karena ia menjadi jembatan antara pemikiran-pemikiran Barat dan Islam, walaupun 



 

ia menempatkan posisinya di tengah-tengah dua dunia, Badawi tetap konsisten 
membela Islam jika mendapat serangan dari pemikiran orientalis dan atheist.  

Konsep Eksistensialisme Arab 

 Pertama kali Badawi melontarkan ideolosi Eksistensialisme ketika sidang 
disertasinya yang berjudul “Existential Time” pada bulan Mei 1944, momen itu 
kemudian disebut sebagai hari kelahiran ilmu filsafat Arab Modern, dan juga sebagai 
momen kelahiran pemikiran Eksistensialisme Arab. Enam tahun kemudian Badawi 
melakukan beberapa refisi dari konsep Eksistensialisme yang sudah digagasnya itu 
agar bisa diaplikasikan kepada kaum Arab, terutama agar konsep eksistensialisme 
bisa sejalan dengan kemunculan generasi muda paska kolonialisasi di Arab. 

 Maka konsep Eksistensialisme yang diramu oleh Badawi bukan sekedar 
mengkopi dari Barat saja, tapi adalah suatu konsep adaptasi yang baru dan selaras 
dengan teologi Islam dan semangat generasi muda yang haus untuk mencari 
identitas dan eksistensi diri agar bisa menyongsong masa depan yang penuh 
tantangan. Karena setelah masa peperangan dan kolonialisasi di awal abad 20, 
bangsa muda Arab merasa perlu mencari identitas diri yang baru agar bisa segera 
mengejar ketinggalannya dari Barat, dan dengan pemikiran Eksistensialisme yang 
telah diformulasikan untuk bangsa Arab ini diharapkan bisa memberikan angin segar 
untuk modernisasi kehidupan bangsa Arab yang selaras dengan agama dan budaya 
Arab. Dengan semangat baru ini maka pemikiran Eksistensialisme mendapatkan 
sambutan yang cukup hangat di kalangan kaum pemikir Arab muda. 

 Dalam disertasinya yang berjudul Existential Time (Al-Zaman Al-Wujud), 
Badawi meneliti bagaimana waktu membentuk eksistensi individu, ia menyatakan 
bahwa eksistensi yang sejati adalah berasal dari individual, karena individu itu 
adalah subjek dari kebebasan yang dibutuhkan, arti dari kebebasan adalah 
eksistensi. Dengan menetapkan konsep itu maka Badawi menggabungkan dua 
aksiom dari filsafat eksistensialis yaitu “Individualis yang radikal” dan kebebasan. 
Konsep Eksistensialisme ini yang membuat Badawi mendapatkan gelar sebagai 
Bapak Filsafat Modern Arab. 

 Badawi tidak berhenti sampai mengenalkan Eksistensialisme kepada dunia 
Arab, ia memadukan pemikiran Eksistensialisme dengan filsafat Sufi yang bersifat 
mistik itu, dalam bukunya berjudul “Insan Kamil” (Manusia Sempurna) ia 
menggabungkan doktrin sufi dengan doktrin fundamental dari Eksistensialisme yang 
dibuat oleh Kierkegaard dan Heideggerian. Dengan harapan konsep adaptasi 
Eksistensialisme itu bisa membangkitkan generasi muda Arab. 

 Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa Badawi sangat popular di 
kalangan akademisi, bagaimanapun ia kurang mendapatkan dukungan di dunia 
politik, hal itu terjadi karena semua konsap pemikiran yang sudah diciptakannya itu 
kurang aplikatif di dunia nyata, hingga semua konsep Eksistensialisme Arab itu 
hanya sekedar bertengger di angan-angan saja dan tidak membumi seperti gerakan 
revolusioner lainnya yang marak di dunia Arab. Berbeda dengan Sartre yang 
langsung mendapatkan sokongan penuh dari generasi muda dan juga menjadi 
filsafat selebritis di dunia barat dan juga dunia Arab, Badawi seperti kurang memiliki 
kharisma untuk menarik perhatian dari generasi muda Arab. 



 

 Kalau Sartre bisa plesiran keliling dunia dan mendapatkan sambutan publik 
yang hangat di berbagai negara berkat konsep Eksistensialisme itu, Badawi cukup 
puas mendapatkan sambutan hangat di dunia akademisi. 

Kesimpulan 

Abdul-Rahman Badawi adalah tokoh Eksistensialis Arab yang pertama, ia 
sama sekali tidak memiliki masalah dengan semua pemikiran dari dunia Barat, 
bahkan menurutnya dunia pemikiran Barat dan Timur itu saling memiliki hubungan 
dan saling melengkapi antara satu sama lainnya, hingga Badawi bisa dengan mudah 
memakai pemikiran Eksistensialisme yang berasal dari Barat untuk diramu dan 
diterapkan di dunia Arab. 

Bagaimanapun Badawi dan Sartre adalah dua tokoh Eksistensialisme yang 
hidup pada satu masa yang penting di abad ke-20, walaupun kedua tokoh ini tidak 
pernah saling bertemu, namun keduanya memiliki peran penting dalam kemajuan 
pemikiran di dunia Timur dan khususnya di Arab.  Berbeda dengan Sartre, Badawi 
tidak mengalami masalah dengan konsep dasar Eksistensialisme yang 
berseberangan dengan pemikiran Aristotelian, Badawi berusaha membuat pemikiran 
Eksistensialisme menjadi aliran baru yang bisa dengan mudah diterima oleh 
generasi Arab yang baru dan bertujuan agar munculnya generasi Pan-Arab atau 
Pan-Islamisme yang memiliki ciri khas dan autentisitas baru yang bisa membawa 
dunia Arab menjadi lebih modern tanpa meninggalkan esensi dasar dari tauhid 
Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kesimpulan 

 

 Jean-Paul Sartre dan Abdul-Rahman Badawi adalah dua tokoh 
Eksistensialis dari dua dunia yang berbeda yang hidup dalam satu masa yang paling 
menantang di abad ke-20 yaitu ketika dunia mengalami berbagai banyak situasi 
yang mengubah hidup semua orang secara radikal, dan kedua tokoh pemikir ini 
telah berhasil mengenalkan pemikiran Eksistensialisme kepada dunia dan mencoba 
menerapkannya kepada publik agar bisa mencapai tujuan dari pemikiran 
Eksistensialis yaitu menghasilkan manusia yang memiliki kemerdekaan utuh dan 
autentisitas yang sejati. 

Sartre yang terkenal dengan ucapannya : “manusia terlahir dengan kutukan 
kebebasan” ini telah berhasil menciptakan aliran Eksistensialisme menjadi suatu 
gerakan yang bertujuan untuk membasmi kolonialisme dan imperialisme, pada 
awalnya Sartre mendapatkan sambutan luarbiasa di beberapa negara Arab yang 
baru merdeka, dengan harapan bahwa Sartre bisa mendukung kemerdekaan 
mereka dari Barat, namun karena tekanan dari dunia barat maka Sartre lebih 
berfokus pada dunia akademisi dan menghabiskan sisa umurnya untuk membuat 
konsep etika yang berlandaskan pemikiran Eksistensialisme. 

Pemikiran Eksistensialisme yang digagas Sartre memang lebih ditujukan 
untuk dunia barat pada umumnya, terutama karena partnernya, Simone de Beauvoir 
mengembangkan pemikiran Eksistensialisme untuk membuat konsep feminisme 
modern yang menjadi acuan dasar gerakan feminisme saat ini, Simone memakai 
pemikiran Eksistensialis untuk menerapkan prinsip kebebasan wanita, hingga wanita 
modern tidak memerlukan pria untuk menentukan kehidupannya. 

Berbeda dengan Sartre, sejak awal Badawi mengembangkan pemikiran 
Eksistensialisme ini tidak pernah berseberangan dengan agama Islam, justru 
Badawi berusaha membuat keselarasan antara agama Islam dan Eksistensialisme, 
dan juga Badawi tidak berkutat pada dasar Eksistensialisme yang berbeda dari 
pemikiran Aristotelian, jadi Badawi langsung menggunakan pemikiran 
Eksistensialisme untuk mencari jati diri bangsa Arab yang baru di masa paska 
kolonialisasi. 

Namun sayangnya Badawi tidak mendapat sambutan seperti Sartre, Badawi 
memang terlibat dalam aktifitas politik dan sempat diasingkan oleh Mesir, Nampak 
jelas bahwa Badawi adalah “one man show” dan tidak memiliki cukup pendukung 
untuk melebarkan pemikiran Eksistensialisme agar bisa menjadi gerakan 
revolusioner bagi Arab, kekurangan Badawi ini menyebabkannya lebih suka 
beraktifitas di dalam kampus dan banyak mendalami pemikiran klasik dan menulis 
banyak buku. 

Mungkin satu hal yang paling menarik dari Badawi adalah ia menghubungkan 
pemikiran Eksistensialisme dengan sufi, salah satu bukunya “Al-Insan Kamil” adalah 
usahanya untuk bisa membuktikan bahwa sufi bukan hal yang mistis, tapi bisa 
memiliki wujud dengan eksistensi, ia memakai prinsip dasar Eksistensialisme dari 
Kiekergaard untuk menggabungkan pemikiran Eksitensialisme dan sufi yang bisa 
digunakan untuk mencari jati diri bangsa Arab yang sejati. 
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