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SAMBUTAN DEKAN

Dr. Arqom Kuswanjono

Selamat datang di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Didirikan pada ta-

hun 1967 di kota budaya dan kota pendidikan Yogyakarta, Fakultas Filsafat Univer-

sitas Gadjah Mada merupakan Fakultas Filsafat terbesar di Indonesia dan terbaik 

untuk beberapa ranking. Sejak awal didirikan, Fakultas Filsafat UGM merupakan 

tempat belajar generasi muda yang datang dari berbagai daerah di Indonesia den-

gan budaya dan bahasa lokal yang berbeda, mengasah intelektualitas dan integritas, 

menjadikan para lulusan Fakultas Filsafat menjadi orang-orang hebat di bidangnya.

Sejalan dengan rencana program internasionalisasinya, mahasiswa asing yang 

ingin belajar di Fakultas Filsafat UGM semakin banyak. Selain dikarenakan kami 

mempunyai program skala internasional dengan beberapa universitas terkemuka 

di dunia, kami juga menerima mahasiswa asing yang melalui berbagai program bisa 

mengikuti berbagai macam kegiatan. Hal ini membuat suasana belajar di Fakultas 

Filsafat UGM terasa nasional Indonesia dan sekaligus internasional.

Dengan kekayaan peminatan yang ada di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah 

Mada, mahasiswa mempunyai pilihan studi yang sangat banyak dan bervariasi. Ma-

hasiswa bisa memperdalam Etika, Filsafat Sosial dan Politik, Filsafat Agama dan Bu-
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daya, dan Filsafat Ilmu dan Teknologi. Hal ini sekaligus memberikan kesempatan 

kepada para mahasiswa untuk memperkaya ilmu pengetahuan, pengalaman pene-

litian dan pendekatan interdisipliner di Fakukltas Filsafat Universitas Gadjah Mada.

Kenyamanan dan dukungan fasilitas di dalam kampus ini juga didukung oleh 

lingkungan kampus yang kondusif. Berlokasi di Yogyakarta yang merupakan kota 

pendidikan yang kaya peninggalan sejarah dan kaya akan warisan budaya, para ma-

hasiswa serta peneliti dan dosen tamu juga akan memperoleh pengayaan kearifan 

lokal, pengetahuan dan pengalaman menjadi warga Yogyakarta. Selain Kraton Yo-

gyakarta, lokasi kampus UGM juga cukup dekat dengan dua candi terkemuka di 

dunia, yaitu Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Hal ini memberi pengertian 

bahwa Yogyakarta adalah kota berperadaban tinggi sejak dahulu kala.

Informasi lebih lanjut tentang Fakultas UGM akan kami jelaskan dalam lem-

bar-lembar berikut. Namun, informasi yang lebih lengkap dan lebih terbarukan bisa 

dilihat di dalam web kami. Kami senang Selamat bergabung bersama kami. Selamat 

berkarya. Selamat berfilsafat. Selamat menemukan kebijaksanaan.
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PENGANTAR

Rr. Siti Murtiningsih
Wakil Dekan Bidang 
Akademik dan Kemahasiswaan

Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada senantiasa berusaha untuk mere-

spon kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan keahlian filsafat yang 

bermutu. Buku Saku Mahasiswa Filsafat Tahun 2019 ini disediakan sebagai buku 

pendukung kepada mahasiswa agar mahasiswa lebih memahami secara lebih jauh 

tentang lingkungan belajarnya di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Dengan 

memahami dimana mereka belajar diharapkan mereka bisa belajar lebih baik dan 

akhirnya mampu melahirkan pemikiran-pemikiran yang kreatif dan inovatif di bidang 

filsafat serta dapat berprestasi di bidangnya masing-masing. Dengan mempertim-

bangkan pentingnya peningkatan mutu pendidikan, maka buku ini sudah sepan-

tasnya dimiliki oleh setiap mahasiswa baru di Fakultas Filsafat UGM. Ucapan terima 

kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan buku ini 

khususnya kepada para kontributor. Semoga buku sederhana ini bermanfaat. 
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SEJARAH

Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada didirikan pada tanggal 18 Agustus 1967, 

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Nomor 90/1967 

Tanggal 7 Agustus 1967. Pelaksanaan penerimaan mahasiswa serta perkuliahan 

dimulai pada tahun 1968. Gagasan mendirikan Fakultas Filsafat tercetus terutama 

karena kebutuhan yang mendesak pada pembinaan pendidikan dan pengemban-

gan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan dasar, pengetahuan umum 

(studium generale), serta didasarkan pada suatu kenyataan bahwa ilmu filsafat 

mempunyai kedudukan yang sentral dalam ilmu pengetahuan.

Sebelum Fakultas Filsafat berdiri secara mandiri, di lingkungan Universitas Gad-

jah Mada telah ada Fakultas Sastra, Pedagogik, dan Filsafat. Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 tahun 1950 pasal 5 ayat (1) huruf (d) tertanggal 14 Agustus 

1950 dinyatakan bahwa Fakultas Sastra, Paedagogik dan Filsafat di UGM terdiri 

dari: Bagian Sastra, Bagian Paedagogik, dan Bagian Filsafat – yang disingkat SPF. 

Fakultas tersebut diresmikan pada tanggal 23 Januari 1951, dengan ketuanya ada-

lah Prof. Drs. Abdullah Sigit. Berdasarkan Keputusan 

Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan 

Nomor 5375 tanggal 15 September 1955, dibentuk-

lah Gabungan Fakultas Umum dan Filsafat dengan 

disertai penjelasan antara lain bahwa pembentukan 

Fakultas Umum ini dimaksudkan untuk memeliha-

ra dan menyelenggarakan kepentingan pendidikan 

dan pengajaran yang bersifat dasar dan pengeta-

huan umum (studium generale). Pimpinan Gabun-

gan Fakultas Umum dan Filsafat Periode 1958-1962 

adalah Prof. Drs. Notonagoro, S.H. (Dekan) dan Drs. 

Koento Wibisono (Sekretaris).

Pada tahun 1961 dengan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 32/1961 tanggal 

8 Agustus 1961, Fakultas Filsafat ditiadakan dan kemudian disusul dengan Surat 

Keputusan Menteri PTIP Nomor 144/1962 tertanggal 27 November 1962 yang men-

yatakan bahwa Fakultas Umum dihapuskan. Berdasarkan Surat Keputusan Rektor 

UGM Nomor 1/1963 tanggal 25 Januari 1963, dibentuklah Biro Penyelenggaraan 

1
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Kuliah-Kuliah Chusus di UGM, disingkat BPKKC, untuk menyelenggarakan tugas-tu-

gas yang semula ditangani oleh Gabungan Fakultas Umum dan Fakultas Filsafat 

yang telah dibubarkan. Tugas BPKKC adalah memelihara dan menyelenggarakan 

kuliah Filsafat, Ideologi Negara, Pendidikan Agama, Studium Generale di lingkun-

gan Universitas Gadjah Mada. Tugas BPKKC telah dilaksanakan mulai tahun 1962. 

Setelah Fakultas Filsafat UGM berdiri kembali berdasarkan SK Direktur Jenderal Per-

guruan Tinggi tanggal 7 Agustus 1967 Nomor 90/1967, maka berdasarkan Keputu-

san Rektor UGM tanggal 23 September 1969 Nomor 44/1969, BPKKC diintegrasikan 

ke dalam Fakultas Filsafat yang berlaku sejak Januari 1969. 

Fakultas Filsafat bercita-cita melahirkan para cendekiawan yang terlatih untuk 

berpikir kritis, logis, integratif, serta mampu mengintegrasikan dan mengaplikasikan 

keahlian mereka dalam kesatuan hidup, terutama pada masyarakat negara Indone-

sia. Pengetahuan filsafat bermanfaat bukan hanya untuk mengembangkan kemam-

puan berpikir, namun juga bermanfaat untuk mengembangkan karakter mental ke-

budayaan masyarakat Indonesia sebagaimana tertuang dalam nilai-nilai Pancasila 

dan Filsafat Nusantara.

Menjadi Fakultas Filsafat yang terpercaya sebagai pusat pendidikan, pengka-

jian, dan pengembangan filsafat dan kearifan lokal yang menghasilkan lulusan 

unggul berjiwa Pancasila.

Misi

Visi

1. Meningkatkan mutu pendidikan filsafat dan kearifan lokal untuk menghasilkan 

sarjana yang unggul dan berjiwa Pancasila.

2. Meningkatkan mutu penelitian di bidang filsafat dan kearifan lokal yang meno-

pang pendidikan dan pengabdian pada masyarakat.

3. Meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat, terutama dalam bidang 

filsafat dan kearifan lokal. 

4. Meningkatkan mutu manajemen kelembagaan, SDM, administrasi, dan ke-

uangan dalam rangka mendukung pendidikan, pengkajian, pengembangan, 

dan pengabdian dalam bidang filsafat dan kearifan lokal.

5. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pendidikan, 

pengkajian, pengembangan, dan pengabdian dalam bidang filsafat dan kea-

rifan lokal.

VISI DAN MISI2
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A. Sikap:

B. Pengetahuan:

1. Bertakwa kepada Tuhan YME dan mampu menunjukkan sikap religius; 

2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika;

3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;

4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki na-

sionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;

6. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyar-

akat dan lingkungan;

7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri;

10.Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

1. Mampu mengkritisi secara sistematis, komprehensif akar filosofis dari berbagai 

konsep dasar terkait Filsafat Timur

2. Mampu mengkritisi secara sistematis, komprehensif akar filosofis dari berbagai 

konsep dasar terkait Filsafat Agama 

3. Mampu mengkritisi secara sistematis, komprehensif akar filosofis dari berbagai 

konsep dasar terkait Filsafat Barat 

4. Mampu mengkritisi secara sistematis, komprehensif akar filosofis dari berbagai 

konsep dasar terkait Filsafat Pancasila 

5. Mampu mengkritisi secara sistematis akar filosofis dari berbagai konsep dasar 

terkait Filsafat Filsafat Nusantara

6. Mampu mengkritisi secara sistematis akar filosofis dari berbagai konsep dasar 

terkait Etika

7. Mampu mengkritisi secara sistematis akar filosofis dari berbagai konsep dasar 

terkait Filsafat Filsafat Sosial dan Politik

8. Mampu mengkritisi secara sistematis akar filosofis dari berbagai konsep dasar 

CAPAIAN PEMBELAJARAN 
LULUSAN 

3
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terkait Filsafat Ilmu dan Teknologi

9. Mampu mengkritisi secara sistematis akar filosofis dari berbagai konsep dasar 

terkait Filsafat Agama dan Budaya

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 

bidang keahliannya;

2. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengeta-

huan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora 

sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah da-

lam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni; 

3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 

masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; 

4. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 

di bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara 

mandiri; mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan me-

nemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;

1. Memiliki kemampuan meneliti mengomunikasikan dan mengaplikasikan kon-

sep, teori dan asas kefilsafatan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.

2. Mampu merancang, melaksanakan, dan mengorganisasi penelitian filsafat 

maupun penelitian interdisipliner.

3. Mampu berpikir kritis terhadap suatu masalah dan mampu mengemas hasil 

pemikiran kritis tersebut sehingga dapat dimengerti dan dipahamioleh mas-

yarakat umum.

4. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan kepada masyarakat se-

bagai penghubung antara masyarakat dengan berbagai otoritas lainnya dan 

mengembangkan kegiatan dan layanan bagi untuk mewujudkan aspirasi 

masyarakat 

5. Mampu bertindak sebagai pendengar dengan empati dan simpati yang dimi-

liki, sehingga dapat merefleksikan problem yang ada dan mempertimbang-

kan problem solving yang bijak sesuai kebutuhan.

6. Mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan memberi solusi atas problem 

mendasar kemasyarakatan terutama problem keilmuan dan teknologi, etika 

terapan, sosial politik, atau religi dan budaya.

C. Keterampilan Umum

D. Keterampilan Khusus
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7. Mampu menganalisis dan mengkritisi kebijakan yang ada secara komprehensif 

untuk memberikan alternatif yang lebih bijaksana.

8. Mampu mengomunikasikan pemikiran dan ide-ide yang dimiliki berdasar hasil 

penelitian dan pemikiran kritis yang dimiliki untuk dipublikasikan kepada mas-

yarakat umum

KEUNGGULAN FILSAFAT

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PENDIDIK

Keunggulan Program Studi Sarjana Filsafat Universitas Gadjah Mada adalah 

mampu menghasilkan lulusan atau Sarjana Filsafat yang memiliki kompetensi ses-

uai dengan standar kualitas akademik. Kompetensi ini dicapai dengan memberikan 

peluang bagi mahasiswa untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman, keteram-

pilan, kemampuan dan sikap sesuai dengan karakteristik bidang filsafat. Kompetensi 

unggul lulusan filsafat adalah:

Fakultas Filsafat menyelenggarkan Program Sarjana Ilmu Filsafat (S1), Master 

Ilmu Filsafat (S2), dan Doktor Ilmu Filsafat (S3). Berdasarkan penilaian Badan Akred-

itasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada tahun 2015, seluruh program studi 

baik S1, S2, S3, terakreditasi A.

Fakultas Filsafat memiliki 1 Program Studi Ilmu Filsafat dan membawahi 3 De-

partemen, yakni  Departemen Filsafat Barat, Departemen Filsafat Timur, Departe-

Memiliki wawasan yang luas dan pemahaman mendalam tentang 

masalah filsafat, sejarah filsafat, teori, teori dan cabang-cabang dan 

aliran filsafat, sains dan teknologi; politik sosial; dan etika dengan 

perspektif Pancasila dalam spektrum global.

Memiliki kemampuan merefleksikan, menganalisis dan mensin-

tesis, menafsirkan, dan mengevaluasi berbagai macam teori dan 

masalah praktis di bidang agama dan budaya; sains dan teknologi, 

politik sosial; dan etika.

Memiliki kemampuan meneliti, menerapkan hasil penelitian, 

menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan masyarakat 

dan ilmu pengetahuan secara filosofis dan berkomunikasi di tingkat 

lokal, nasional, dan internasional.

Memiliki kemampuan menyusun konsep dan pemikiran filsafat, dan 

menyampaikan gagasan secara komprehensif.

4
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men Filsafat Agama. Terdiri dari 4 konsentrasi kajian, yaitu: Etika, Filsafat Ilmu dan 

Teknologi, Filsafat Agama dan Budaya, Filsafat Sosial dan Politik. 

Buku Panduan Akademik dapat diunduh di:

http://filsafat.ugm.ac.id/file/panduan-akademik/ 

Fakultas Filsafat memiliki 40 Staf Pendidik (Dosen), terdiri 3 Guru Besar (Profesor), 

19 bergelar Doktor, 6 Kandidat Doktor, dan 12 bergelar Master. Profil lengkap Staf 

Pendidik dapat diakses melalui link berikut:

Departemen Filsafat Agama: 

https://filsafat.ugm.ac.id/en/religion-department/

Departemen Filsafat Timur: 

https://filsafat.ugm.ac.id/en/eastern-department/

Departemen Filsafat Barat: 

https://filsafat.ugm.ac.id/en/western-department/

PENGELOLA FAKULTAS

Pimpinan Senat Fakultas Filsafat UGM

Prof. Dr. Armaidy Armawi, M.Si. (Ketua)

Prof. Drs. Mukhtasar Syamsuddin, M.Hum., PhD of Arts (Sekretaris)

Pimpinan Fakultas Filsafat UGM 

Dr. Arqom Kuswanjono (Dekan)

Dr. Rr. Siti Murtiningsih (Wakil Dekan Bidang Akademik & Kemahasiswaan)

Dr. Agus Himawan Utomo, M.Ag. (Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset & SDM)

Dr. Septiana Dwiputri Maharani (Wadek Bidang Penelitian, Pengabdian, Kerjasama  

& Alumni)

Kantor Administrasi Fakultas Filsafat UGM

Zainal Mustofa, S.S. (Kepala Kantor Administrasi)

Dian Titisari, SE (Kepala Seksi Administrasi, Keuangan & Umum)

Sudarmono, SH (Kepala Seksi Akademik &  Kemhasiswaan)

Kepala Program Studi

Dr. Sudaryanto (Kepala Program Studi Sarjana Ilmu Filsafat)

Dr. Hastanti Widy Nugroho (Kepala Program Studi Master Ilmu Filsafat)

Dr. Misnal Munir (Kepala Program Studi Doktor Ilmu Filsafat)

6
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UNIT-UNIT KERJA

LABORATORIUM DAN PUSAT KAJIAN

Kantor Urusan Internasional

Kepala: Rona Utami, S.Fil., M.Ph.Sc.Arts.

Informasi: http://oiac.filsafat.ugm.ac.id/ | IG: @oiacphilougm

Kanal Pengetahuan dan Informasi (KPI)

Ketua: Drs. Farid, M.Hum. 

Informasi: https://kanalpengetahuan.filsafat.ugm.ac.id/

Youtube: KPI Filsafat UGM

Jurnal Filsafat

Pemimpin Redaksi: Syarif Hidayatullah, M.Ag., M.A. 

Informasi: https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom

Unit Jaminan Mutu

Ketua: Drs. Imam Wahyudi, M.Hum. 

Unit Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) 

Kepala: Drs. Musthofa Anshori Lidinillah, M.Hum. 

Informasi: @mpk_ugm (twitter)

Laboratorium Filsafat Nusantara

Kepala: Dr. Rizal Mustansyir

Informasi: http://lafinus.filsafat.ugm.ac.id/

Pusat Kajian Wayang

Ketua: Prof. Dr. Lasiyo, MA, MM

Informasi: http://filsafatwayang.filsafat.ugm.ac.id/

Pusat Kajian Filsafat Islam

Ketua: Dr. Ridwan Ahmad Sukri, M.Hum.

Informasi: http://filsafatagama.filsafat.ugm.ac.id/

Pusat Kajian Etika

Ketua: Dr. Hastanti Widy Nugroho

Informasi: http://etikaterapan.filsafat.ugm.ac.id/

Institute for Ethics and Applied Philosophy

Ketua: Agus Wahyudi, MA, MSc, PhD

Informasi: @ieap.ugm (Instagram)

7
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MENARA ILMU

Menara Ilmu Fakultas Filsafat UGM adalah katalog website yang menyajikan be-

ragam kajian ilmu di bidang kefilsafatan, termasuk filsafat praktis yang berhubun-

gan langsung dengan berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, politik, sosial, 

budaya, dan ideologi. Seluruh website ini dikelola oleh Kanal Pengetahuan dan 

Informasi (KPI) Fakultas Filsafat UGM (http://kanalpengetahuan.filsafat.ugm.ac.id/). 

Melalui Menara Ilmu, mahasiswa, dosen dan peneliti di lingkungan Fakultas Filsafat 

UGM diharapkan dapat saling bertukar pikiran, gagasan, dan ide-ide segar melalui 

karya tertulis.

Update Video Kegiatan Fakultas

Youtube: KPI Fakultas Filsafat UGM

https://www.youtube.com/channel/UC0A9pE9IY9xQ3h_1hGlbi2g

Menara Ilmu Pancasila

http://pancasila.filsafat.ugm.ac.id/

Menara Ilmu Filsafat Sosial Politik

http://sosialpolitik.filsafat.ugm.ac.id/

Menara Local Wisdom

http://localwisdom.filsafat.ugm.ac.id/

Menara Ilmu Etika

http://etikaterapan.filsafat.ugm.ac.id/

Menara Ilmu Filsafat Ilmu

http://filsafatilmu.filsafat.ugm.ac.id/

Menara Ilmu Religi dan Budaya

https://religidanbudaya.filsafat.ugm.ac.id/

Menara Ilmu Filsafat Agama

http://filsafatagama.filsafat.ugm.ac.id/

Menara Ilmu Filsafat Wayang

http://filsafatwayang.filsafat.ugm.ac.id/

9
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PERPUSTAKAAN

FASILITAS PENDUKUNG MAHASISWA

Perpustakaan Fakultas Filsafat merupakan unsur penunjang utama dalam pro-

gram pendidikan di Fakultas Filsafat UGM. Saat ini, Perpustakaan Filsafat UGM 

mempunyai koleksi sebanyak 11.217 judul dan 16.124 eksemplar (buku, jurnal, lapo-

ran penelitian); dikelola oleh 2 staf dan seorang pustakawan. Perpustakaan Filsafat 

memiliki berbagai layanan untuk pemustaka antara lain: Interlibrarion Loan, lang-

ganan e-journal dan e-book dari seluruh dunia, serta Diskusi Great Philosophers 

(bulanan).

Dengan menggunakan Sistem Layanan Terintegrasi (SIPUS), yang dapat mel-

ayani peminjaman koleksi dari semua Fakultas di lingkungan Universitas Gadjah 

Mada, para pemustaka dapat meminjam secara langsung dan perpanjangan pin-

jaman secara online sehingga memudahkan pemustaka dalam pencarian literatur 

yang dibutuhkan. 

Berikut beberapa link yang bermanfaat:

Teknologi Informasi

Fakultas Filsafat juga menyediakan ruang komputer dan email UGM khusus ma-

hasiswa yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kelanaran kegiatan belajar 

mahasiswa dan menjalin komunikasi secara online di lingkungan UGM. Untuk Infor-

masi fasilitas dan gangungan sistem informasi dan teknologi, dapat menghubungi 

Hananto Kusumajati, A.Md. (hjati@ugm.ac.id)

Gadjah Mada Medical Center (GMC)

Gadjah Mada Medical Center adalah badan penyelenggara jaminan kesehatan 

yang bersifat not for profit dan merangkap sebagai pusat pelayanan kesehatan 

primer yang biasa dikenal dengan sistem managed care. Klinik Gadjah Mada Medi-

Informasi Perpustakaan Filsafat UGM: http://perpus.filsafat.ugm.ac.id/

Katalog OPAC (Online Public Access Catalog) Intergasi UGM: http://

opac.lib.ugm.ac.id/

E-Resources: http://lib.ugm.ac.id/ind/?page_id=165 

Jurnal Filsafat (Terakreditasi Sinta 2): https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom

Jurnal Online Universitas Gadjah Mada: https://jurnal.ugm.ac.id/

Katalog Jurnal Internasioal (Terideks Scopus): https://www.scimagojr.

com/

Katalog Jurnal Nasional Terakreditasi DIKTI: http://sinta2.ristekdikti.go.id/
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BIRO KEGIATAN MAHASISWA

cal Center didukung oleh dokter-dokter berkualitas dan juga merupakan klinik dok-

ter keluarga. Jenis pelayanan yang terdapat di Klinik Gadjah Mada Medical Center 

adalah Dokter Umum, Dokter Gigi, Laboratorium, Farmasi. Mahasiswa yang me-

merlukan pendampingan kesehatan dapat menghubungi GMC melalui informasi: 

https://gmc.ugm.ac.id/

Fasilitas Lainnya

Untuk menunjang kelancaran mahasiswa dalam menempuh pendidikannya, 

Fakultas Filsafat berupaya menyediakan suatu lingkungan belajar yang kondusif 

dan representatif. Beberapa fasilitas yang bermanfaat untuk mahasiswa diantaran-

ya; peralatan musik (band), mushola, kantin, fasilitas olahraga, gamelan, dan ruang 

belajar yang nyaman dan reprentatif.

Untuk mewadahi minat, hobi, dan kesenangan mahasiswa yang beragam, ter-

bentuk setidaknya 10 Biro Kegiatan Mahasiswa yang ada di lingkungan Fakultas Fil-

safat. BKM-BKM tersebut setiap tahun mengadakan rekruitmen anggota baru dan 

secara berkala mengadakan kegiatan komunikasi antar-BKM melalui wadah Forkom 

(Forum Komunikasi) Filsafat. Ketua Forkom Filsafat tahun 2019 adalah Maheswara 

Nuswantoro (082134294612). Berikut profil-profil BKM tersebut:

Biro Pers Mahasiswa Filsafat (BPMF) PIJAR

Biro Pers Mahasiswa Filsafat (BPMF) PIJAR adalah badan kegiatan mahasis-

wa Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM) yang didirikan untuk men-

gakomodasi minat pada bidang jurnalistik. Sebagai lembaga pers, BPMF PIJAR 

mengedepankan sikap reflektif, kritis dan kreatif. 

BKM yang dibentuk pada 7 Maret 1988 ini terdiri dari 

beberapa divisi, yaitu: Divisi Redaksi, Divisi Peneli-

tian dan Pengembangan, Divisi Artistik, Divisi Peru-

sahaan Umum. Kegiatan rutin BPMF PIJAR adalah 

diskusi rutin Kawah Candradimuka, pelatihan bagi 

awak, dan liputan di sekitar Yogyakarta. Instagram: 

@bpmfpijar | OA Lin: @ccn3066e | Facebook: BPMF 

PIJAR | Produk Liputan: bpmfpijar.com

Ketua: Leonardus Aditya Krisnadi (081219717913) | 

Sekretaris: Aris Novita Rahayu (085806051776)

12
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Lembaga Mahasiswa Fakultas Filsafat (LMFF)

Lembaga Mahasiswa Fakultas Filsafat (LMFF) merupakan sebuah wadah 

untuk terus mengasah kemampuan dalam struktur organisasi. LMFF tergolong 

BKM yang masih muda, lahirnya 4 tahun silam di bulan Desember 2014, menco-

ba untuk menjaring mahasiswa yang menyukai akan kegiatan berorganisasi dan 

memiliki simpati terhadap teman mahasiswa di Fakultas Filsafat untuk menga-

jukan haknya sebagai mahasiswa. LMFF bukan sebuah lembaga eksekutif, mel-

ainkan lembaga yang memiliki fungsi advokasi dalam menjembatani informasi 

antara mahasiswa dengan pihak akademik Fakultas Filsafat. Meskipun advokasi 

adalah peran utama LMFF, namun ada 4 divisi lain yang ikut menyokong dan 

membentuk bagaimana LMFF ini berdiri. Divisi-divisi yang ada di LMFF antara 

lain: 1) Humas (Hubungan Masyarakat); Sebagai divisi penyambung lidah antara 

mahasiswa lain dengan LMFF.  Humas sering 

mengadakan pertemuan antara lembaga yang 

ada di fakultas lain, atau bahkan fakultas filsa-

fat di Universitas lain membawa nama LMFF. 

Melakukan futsal bersama fakultas lain, dsb. 2) 

PSDM (Pengembangan Sumber Daya Manu-

sia); Divisi yang tujuan utamanya berguna un-

tuk mempererat tali persatuan anggota LMFF. 

Dengan mengadakan bonding atau kegiatan 

guna penyemangat anggota dalam berkuliah 

di Fakultas Filsafat. Selain itu, PSDM mengatur 

bagaimana pendaftaran anggota LMFF terjadi. 

3) Medinfo (Media dan Informasi); Berkaitan 

dengan sosial media dan perekaman sejarah LMFF melalui media foto, divi-

si Medinfo bertujuan untuk mempublikasikan informasi yang telah didapat di 

dalam LMFF dan berguna bagi mahasiswa, seperti beasiswa, pengumuman 

dari akademik, dll. Namun, saat ini, medinfo belum aktif secara efektif karena 

keterbatasan SDM. 4) Sosmas (Sosial Masyarakat); Baru berdiri di tahun 2019, 

Sosmas adalah divisi yang melihat kebutuhan masyarakat luar di prioritas 

utamanya. Sosmas bertujuan agar bantuan yang bisa diberikan oleh mahasis-

wa tersalurkan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Tahun 

ini, Sosmas telah mengajar anak-anak di salah satu tempat secara sukarela. 5) 

Advokasi dan Kajian Strategis; Advokasi di LMFF adalah tujuan utama terben-

tuknya LMFF di tahun 2014 silam. Advokasi adalah jembatan antara mahasiswa 

dengan pihak akademik Fakultas Filsafat. Mencoba menyuarakan hak mahasis-

wa kepada akademik. Contoh terbesar kegiatannya adalah “Hearing Dekanat” di 
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Lembaga Studi Filsafat (LSF) COGITO

LSF Cogito atau Lingkar Studi Filsafat Cogito didirikan pada 14 Mei 2014 di 

Bulaksumur, Yogyakarta. LSF Cogito berstatus otonom sebagai Biro Kegiatan 

Mahasiswa (BKM) Fakultas Filsafat, yang didirikan berdasarkan Surat Kepu-

tusan Dekan Fakultas Filsafat No 789/FI/SK/KM/2014 tanggal 14 Mei 2014. 

Bertempat di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, LSF Cogito berperan 

sebagai BKM yang mewadahi mahasiswa Fakultas Filsafat UGM dalam hal pe-

nulisan ilmiah dan diskusi filosofis. Sebagai BKM 

otonom di Fakultas Filsafat UGM, LSF Cogito 

turut mengembangkan wacana ilmiah secara 

filosofis yang bercita-cita luhur dan menjunjung 

tinggi nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, 

dengan berorientasi ke masa depan yang ber-

tanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, 

dan negara. Menjadi wadah pengembangan 

minat mahasiswa dalam membaca dan menulis 

kreatif secara filosofis. Serta mengembangkan 

wacana interdisipliner untuk berdialog dengan 

ilmu-ilmu lain. LSF Cogito memiliki kegiatan 

rutin, yaitu diskusi mingguan yang diselenggarakan setiap akhir pekan. Diskusi 

tersebut membahas permasalahan dan isu-isu kontemporer. Selain itu terdap-

at penerbitan Jurnal Ilmiah, Media Online, dan atau penerbitan-penerbitan lain, 

serta menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang pengem-

bangan LSF Cogito. Kepengurusan LSF Cogito dipegang oleh mahasiswa Fakul-

tas Filsafat Universitas Gadjah Mada strata satu yang terpilih dan diangkat pada 

saat Muktamar, kemudian diamanatkan untuk menjalankan organisasi. Masa 

bakti pengurus LSF Cogito adalah 1 (satu) periode kepengurusan. Jika memu-

ngkinkan dapat dipilih kembali, maksimal 2 (dua) periode kepengurusan. Satu 

periode kepengurusan adalah 1 (satu) tahun. Penerimaan dan pemberhentian 

pengurus LSF Cogito diatur oleh Anggaran Rumah Tangga.

Ketua: Diska Mulyadini (082134953160) | Sekertaris: Elegi Nuansa (082140342254)

mana dekanat bersama mahasiswa mendiskusikan yang terbaik bagi Fakultas 

Filsafat, rumah kita sendiri. Beberapa waktu, advokasi mengadakan Kajian yang 

mengasah pola pikir dan lebih menjurus kepada permasalahan aktual di Fakul-

tas Filsafat. #BerjuangDenganCinta

Ketua: Yogie Stefanus (081217320818) | Sekretaris: Tri Nurdiantri
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MAJAPARA “Panta-Rhei”

Mahasiswa Pencinta Jagat Raya Panta-Rhei, lebih dikenal pula sebagai 

MAPAJARA Panta-Rhei merupakan salah satu Badan Kegiatan Mahasiswa (BKM) 

tingkat Fakultas Filsafat di Universitas Gadjah Mada. Panta-Rhei Berdiri pada 15 

November 1979 dan saat ini akan memasuki usianya yang ke-40 pada tahun 

2019. Kegiatan Mapajara Panta-Rhei umumnya berkisar pada kegiatan di alam 

terbuka (outdoor activities), olahraga ekstreme, dan lingkungan. Kegiatan di 

alam terbuka ini meliputi kegiatan gunung hutan, panjat tebing, telusur gua, dan 

arung jeram serta dengan memperhatikan lingkungan hidup. Empat kegiatan 

alam tersebut umum diketahui sebagai 4 divisi kegiatan alam dan Lingkungan 

hidup. Setiap anggota Panta-Rhei diharuskan memiliki kemampuan dasar da-

lam setiap divisi tersebut yang diwujudkan melalui rangkaian pendidikan. Da-

lam berkegiatan alam Panta-Rhei menekankan pada aspek keamanan dalam 

berkegiatan.  Sehingga mengharuskan ang-

gotanya untuk melalui pendidikan dasar dan 

pendidikan lanjut untuk membekali anggot-

anya dalam aktivitas outdoor. Oleh karena itu 

seseorang dapat dikatakan anggota panta-rhei 

setidaknya setelah melaksanakan pendidikan 

dasar yang menjadi bekal dalam berkegiatan di 

alam. Beberapa anggota Panta-Rhei juga turut 

memiliki prestasi di berbagai bidang kepecin-

taalaman. anggota dapat aktif pada berbagai 

divisi kegiatan kepecintaalaman di Panta-Rhei 

dan difasilitasi dalam berkegiatan yang memu-

ngkinkan capaian prestasi dalam kegiatan kepecintaalaman. Beberapa prestasi 

yang ada di panta-rhei yaitu berhasil menjadi atlet panjat tebing nasional dalam 

persiapan World Olympic 2020, memenangkan lomba-lomba panjat tebing da-

lam perlombaan regional dan tingkat mahasiswa, dan juga ikut menjadi bagian 

dari SAR daerah.

Ketua: Mikael Risyad Salim (085264301181) | Sekretaris: Unsa Qoyimah 

(081215738602)

Komunitas Musik “Sandemonink”

Komunitas Musik Sande Monink adalah sebuah BKM yang bergerak dibi-

dang music yang berdiri pada bulan Oktober, tahun 1996. Nama Sande Mon-

ink sendiri berawal dari kegiatan rutin untuk bermusik setiap hari Minggu pagi 

di depan Fakultas Filsafat. Pada awalnya, di kawasan Graha Sabha Pramana 
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UGM banyak masyarakat Yogyakarta yang melakukan aktivitas olahraga seperti 

Jogging, bersepeda, jalan santai, atau sekedar duduk-duduk santai di bawah 

pohon rindang. Disitulah muncul keinginan teman-teman Sande Monink untuk 

sedikit memberikan hiburan untuk masyarakat sekaligus untuk meningkatkan 

kemampuan bermusik dan sekedar bersilaturahmi. Di saat itu juga mulai ban-

yak pedagang pedagang kaki lima yang ikut berjejer di depan Fakultas Filsafat 

hingga sekarang dan dikenal sebagai pasar Sunday Morning UGM. Komunitas 

Musik Sande Monink saat ini mempunyai agenda rutin “Pulang”, yaitu bermain 

music di Pasar Sunday Morning UGM setiap hari Minggu di minggu terakhir set-

iap bulannya. Selain itu, Sande Monink biasa mengadakan jammingan bersama 

teman-teman komunitas music di kluster humanio-

ra setiap bulannya. Dan agenda tahunannya adalah 

Ulang Tahun Sande Monink pada bulan Oktober. 

Dalam menerima anggota, Komunitas Musik Sande 

Monink tidak menetapkan persyaratan tertentu. 

Asal mereka berminat di music, baik sebagai pe-

main, penikmat, atau pengamat music dan bervisi 

yang sama untuk meningkatkan kemampuan ber-

musik dan memajukan Komunitas Musik Sande 

Monink. Pada tahun 2019 ini anggota Komunitas 

Musik Sande Monink yang masih aktif berkuliah di 

Fakultas Filsafat berjumlah kurang lebih 65 orang. 

Dalam Komunitas Musik Sande Monink, tidak ada 

istilah mengkotak-kotakkan music, tidak ada batasan mau bermain music den-

gan genre apapun, mulai dari pop, dangdut sampai rock. Sande Monink juga 

memiliki studio sendiri yang terletak disebelah timur selasar Fakultas Filsafat 

UGM. Hingga saat ini, sudah banyak band-band yang terlahir dari Komunitas 

Musik Sande Monink, seperti Burjois, John Tobing + Sande Monink, Affectoxim 

dan lain-lain.

Ketua: Muhammad Faisal Alfarisi (081249468113) | Sekretaris: Septian Awang 

Nugroho

Pusaka Filsafat UGM

Pusaka Filsafat adalah sebuah komunitas kesenian musik tradisional karaw-

itan mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Berfokus pada 

pengembangan dan pelatihan kemampuan musik karawitan Jawa. Baik beru-

pa kemampuan bermain instrumen gamelan maupun vokal/wiraswara. Jenis 

musik karawitan yang dilatih tidak hanya jenis musik karawitan klasik, maupun 
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berdasarkan kedaerahan Gagrak Yogyakarta atau Gagrak Surakarta, tetapi juga 

gaya musik kreasi dan kontemporer. Kegiatan rutin yang dilakukan adalah lati-

han rutin setiap hari Jumat pukul 15:00, pentas wisuda, pentas (undangan), disk-

usi kebudayaan. Komunitas Pusaka dibentuk oleh I Made R. Suputra S. yang se-

kaligus menjadi ketua pertama pada tahun 2015. Kemudian dan hingga sampai 

kepengurusan telah melewati beberapa kali pergantian ketua yaitu Izad Haque 

(2016), Rofian Dafa (2016-2017), Surya Aditya (2017-2018), dan Dhimas F. Imanda 

(2018-sekarang). Meskipun masih bersifat komunitas dan bukan BKM di Fakul-

tas Filsafat UGM. Pusaka Filsafat sudah diakui oleh dosen-dosen bahkan jajaran 

dekanat untuk dipercayai mengisi pentas-pentas pada setiap acara di kampus. 

Nama awal Pusaka adalah PUSAKA MAFIA (Paguyuban Seni Karawitan Maha-

siswa Filsafat) akan tetapi kemudian berubah 

menjadi PUSAKA FILSAFAT UGM (Paguyuban 

Seni Karawitan Filsafat UGM) yang merupakan 

komunitas seni karawitan mahasiswa Fakultas 

Filsafat UGM. “Pusaka” sendiri memiliki artian 

sebagai “benda warisan”, “keramat”, “pening-

galan leluhur” dengan tujuan agar komunitas 

ini berusaha melestarikan salah satu bentuk 

kebudayaan berupa seni budaya adiluhung 

dari leluhur Nusantara. Sehingga setiap ang-

gota akan mencintai dan tetap melesatarikan 

kebudayaan asli Indonesia. Kegiatan utama 

yang dilakukan adalah latihan rutin setiap Jumat pukul 15:00 ataupun opsional 

sesuai kebutuhan. Latihan dibimbing oleh pelatih profesional, dan setiap ang-

gota yang terdaftar bisa memilih instrumen gamelannya sendiri sesuai kesu-

kaan atau keahlian. Tetapi juga ada pelatihan dasar jika memang anggota baru 

belum bisa memainkan gamelan. Bakat lain selain bermain gamelan berupa 

wiraswara/vokal dan tari tradisional juga dapat bergabung berlatih bersama. 

Tertarik ingin ikut bergabung dengan Pusaka? Pendaftaran anggota baru dibuka 

saat BKM Expo PPSMB Dialektika Filsafat UGM 2019 maupun di sekre tempat 

latihan rutin setiap Jumat di Ruang Gamelan Fakultas Filsafat UGM. PUSAKA! 

JAYA NUSANTARA!

Ketua: Dhiemas F. Imanda | Sekertaris: Mila Damayanti
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KEGIATAN INTERNASIONAL

School for International Training (SIT)

Kantor Urusan Internasional dan Kerjasama Fakultas Filsafat bekerja sama 

dengan Student International Training (SIT), setiap bulan Februari dan Septem-

ber, menyelenggarakan program memperkenalkan filsafat dan kebudayaan In-

donesia kepada pelajar internasional dari Amerika Serikat. Melalui program ini, 

mereka belajar tentang Pancasila, budaya, kearifan lokal, agama dan bahasa 

Indonesia. Pada kegiatan ini, mahasiswa Filsafat diberikan kesempatan untuk 

menjadi volunteer dan Liaison officer  (LO) untuk menjalin persabatan interna-

sional.

Trisakti dan Saemaul University Undong 

Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Korea un-

tuk menggambarkan implementasi Saemaul Undong dalam rangka mencapai 

pembangunan pedesaan berkelanjutan di negara-negara berkembang untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

International Conference on Nusantara Philosophy (ICNP)

Konferensi diselenggarakan untuk mengumpulkan naskah terbaik di seluruh 

dunia yang secara khusus membahas tentang tema-tema spesifik dalam disku-

si filsafat nusantara. Diselenggarakan setiap tahun di Universitas Gadjah Mada.

Summer Course on Ethics and Applied Philosophy

Diskusi internasional diselenggarakan untuk mengumpulkan ahli dan pik-

iran-pikiran terbaik di pakar bidang etika dan etika terapan untuk membahas 

13

Christian of Philosophy (Chrisphy)

Ketua: Maheswara Musantoro (082134294612)

Sekretaris: Zarah Lyntang A. (085966360938)

Colosseum

Ketua: Hafidh Dzulfikri (085708060369)

Sekretaris: Sandy Kurniawan

Keluarga Muslim Filsafat 

Ketua: Aulia Abdul Rahman

Sekretaris: Alfina M.

FSB Retorika

Ketua: Fauzan Rahmatullah Bhayu (081329932908)

Sekretaris: Ruhol mouzak
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tema-tema spesifik dalam diskusi etika dan etika terapat. Diselenggarakan set-

iap tahun di Universitas Gadjah Mada.

Philosophy Essay Competition (PEC)

PEC adalah kompetisi kepenulisan yang menghimpun naskah terbaik dari 

putra-putri pelajar terbaik di Indonesia. Setiap tahun diselenggarakan oleh 

Fakultas Filsafat sebagai media untuk memperluas kesadaran publik tentang 

perlunya mengkaji secara mendalam persoalan-persoalan kefilsafatan yang 

berhubungan dengan realitas masyarakat Indonesia. 

KEGIATAN DOSEN (NON-AKADEMIK)

KARAFi (Karawitan Filsafat)

Karawitan Filsafat beranggotan dosen dan tenaga kependidikan, berlatih 

seminggu sekali, dimulai 30 menit sebelum jam kantor usai pada setiap hari Se-

lasa. Sampai saat ini, Karafi aktif mengisi kegiatan di fakultas seperti menjamu 

tamu ketika wisuda, program School of International Training  (SIT) Study Abroad, 

dan berbagai kegiatan Fakultas lainnya. Koordinator KARAFi: Dr. Sartini

Archipelago Band

Adalah komunitas musik lintas-genre yang beranggotakan para dosen filsa-

fat. Jadwal latihan berubah-ubah, tergantung dari tingkat kesibukan para dosen 

yang beragam. Sampai saat ini, Archipelago Band selalu ditunggu musik-musi-

knya melalui kegiatan-kegiatan kefakultasan, terutama ketika acara Family Gath-

ering, Wisuda, PPSMB, Festival Nusantara, dan Arisan Dosen. Koordinator: Drs. 

Farid Mustofa, M.Hum.
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Jl. Olahraga, Bulaksumur Yogyakarta 55281
Telp.: 0274-6491191/ 0274-515368, Faks.: 0274-515368,
E-mail: filsafat@ugm.ac.id | Website: www.filsafat.ugm.ac.id | 
IG: @filsafat_ugm


