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Bukan untuk sekolah kita belajar, tetapi untuk hidup. Inilah 

sebuah filsafat tua yang menerangkan tujuan kita belajar. 

Kita belajar bukan demi prestasi di sekolah, tetapi agar kita 

bisa hidup kelak. Apa gunanya Anda bersekolah tinggi-

tinggi, kalau Anda tidak sungguh-sungguh hidup dengan 

baik? Apakah hidup yang baik itu? Ialah kalau Anda hidup 

benar, dan menjadi bahagia karena kebenaran itu. Tapi 

untuk mengerti kebenaran, Anda juga harus belajar.  

STF Seminari Pineleng menghantar orang mengamalkan 

kebijaksanaan ini…. menghantar para mahasiswa dan 

civitas akademika, untuk menjadi berguna bagi kehidupan 

manusia… menghantar mereka bertemu dengan nilai dan 

tujuan hidup ini…. yang tak lain berasal dari Yang Ilahi, 

dan berbekal itu semua menjadi pemimpin yang berspiritu-

alitas melayani.  

Ini sesuai dengan mottonya: Fides, Veritas, Ministerium… 

iman, kebenaran dan pelayanan.  

Non Scholae, sed Vitae Discimus 
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“Non Scholae, 

sed Vitae 

Discimus” 

Bukan untuk sekolah 

kita belajar, tetapi 

untuk hidup.  

(Seneca, Filsuf abad 3 SM) 

“Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia 

tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat 

diberikannya sebagai ganti nyawanya?”  

(Matius  16:26 ) 

Fides Veritas Ministerium 

Iman Kebenaran Pelayanan 

SEKOLAH TINGGI 
FILSAFAT  

SEMINARI PINELENG 

PROGRAM STUDI S-1 (Gelar S.Fil)  

TERAKREDITASI BAN PT 



Dunia rindu kebenaran, karena realita telah 

dimanipulasi oleh aneka kepentingan ke-

lompok. 

Dunia rindu akan penegakan nilai kemanusiaan, 

karena martabat manusia yang luhur sering 

dikerdilkan menjadi sekedar  sarana ekonomi 

dan mesin kekuasaan. 

Dunia haus akan damai sejati karena harmoni 

kehidupan telah goyang akibat persaingan  

sengit memperebutkan eksistensi hidup. 

Bahkan alam semesta telah hancur karena 

keserakahan. 

Dunia butuh iman yang kokoh dan membumi, 

karena banyak orang makin ragu akan campur 

tangan Tuhan dalam hidup ini. Banyak yang 

beragama, tetapi tak sungguh-sungguh 

percaya. 

Singkatnya dunia membutuhkan bukan 

hanya pekerja-pekerja, tetapi manusia-

manusia yang berkepribadian, mempunyai 

visi, berkarakter, bermoral dan beriman.  

Mengapa perlu belajar FILSAFAT? 

Filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan (bhs. Latin: filos—sophia). Sebagai 

ilmu tertua, filsafat menyelediki nilai-nilai dasar keberadaan, memberikan 

logika berpikir dan metode menganalisa  kehidupan berdasarkan prinsip-

prinsip kebenaran. 

Yang dipelajari:   

Logika: agar kita berpikir secara benar, runtut dan bertanggungjawab.  

Filsafat Manusia:  mempelajari jatidiri manusia itu. Apa yang menjadikan 

manusia itu manusia?  

Sejarah Filsafat: mencakup sejarah pemikiran kebijaksanaan dari jaman 

Kuno, sampai jaman Kontemporer 

Etika: apakah prinsip kebaikan? Bagaimana mewujudkannya? Etika mena-

warkannya dalam aneka bidang: Etika dasar, Etika Medis, Etika Politik, 

Etika bisnis dsb.  

Filsafat Kebudayaan: belajar kebijaksanaan dari  dunia Yunani, India, Cina, 

dan Nusantara  

Filsafat Pendidikan: apa dasar pendidikan? Apa yang mau diperjuangkan 

dalam pendidikan?  

Metafisika dan Filsafat Ketuhanan: ada apa dibalik semua yang fisik ini? 

Bagaimana kita memahami adanya dan sifatnya Tuhan? 

Sosiologi, Psikologi dan Musik 

Apa itu Filsafat Keilahian dan mengapa perlu belajar? 

Filsafat Keilahian adalah perkembangan nama sesuai nomenklatur Indone-

sia untuk program studi Teologi. Ilmu ini menghantar kita pada pengertian 

iman dengan memberikan dasar-dasar, menelusuri sejarahnya dan mene-

gaskan hubungannya dengan kehidupan aktual umat 

beriman masa kini.  

Yang dipelajari a.l: 

Teologi Fundamental: apakah beriman itu? Mengapa iman 

tetap perlu bagi dunia? 

Pengetahuan Kitab Suci dan ilmu tafsir (hermeneutic). 

Bagaimana memahami wahyu dan kebijaksanaan Allah 

dalam Kitab Suci?  

Patrologi dan Sejarah Gereja.  

Dogma, Sakramen dan Liturgi: Ajaran dan Tradisi Gereja, 

bagaimana munculnya, bagaimana dipahami dan bagaimana 

kita hidup olehnya? 

Ajaran Sosial Gereja: belajar dari Gereja sebagai  guru ber-

pengalaman menyikapi tantangan dunia. 

Teologi Moral: bagaimana hidup sesuai dengan kehendak 

Allah di tengah dunia ini? Hidup sesuai dengan makna sakra-

men babtis, tobat serta perkawinan kudus. 

Spiritualitas dan Katekese (Pendidikan) Hukum Gereja, 

Ekumene, Ilmu agama-agama  dan Teologi Pastoral 

 

Life has no meaning the moment you lose 

the illusion of being eternal. 

Jean-Paul Sartre 
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Socrates (Filsuf  

Athena 469 SM - 

399 SM). Ia 

mengajak orang 

merenungkan apa 

sebenarnya arti 

bijak dengan dialog. 

“To know is to know 

that we know 

nothing”. Dengan 

begitu ia 

menantang orang 

untuk selalu berani 

merumuskan 

kembali apa itu  

kebenaran.  


