
Filsafat Seni 
Musik dan Filsafat  

 
(Edited_2017) 



Bicara tentang Budaya 

• Budaya tidak tentang hitam putih,  
antar budaya memiliki kemiripan. 
 

• Sulit membedakan, asli dan tidak 
asli dalam hal kesenian. Siapa yang 
lebih dahulu, atau siapa yang meniru 
siapa. 



• Kebudayaan terus bergerak, Ada hal 
yang dulu boleh, sekarang dilarang, 
atau sebaliknya. 
 

• Manusia, menginginkan humanitas tp 
mereka berdiri diatas kesatuan sejarah 
masing-masing. 
 

• kebudayaan adalah manifestasi dari 
upaya yang dipengaruhi oleh 
kompleksitas eksistensial manusia untuk 
mencapai puncak martabatnya. 



Peta dari budaya, seni, 
filsafat dan keilmuan-

keilmuuan lainnya. 





• Ilmu, Seni dan Agama merupakan 
bagian dari kebudayaan. Ketiganya 
merupakan cara ungkap dari sebuah 
“pengalaman”. 
 

• Pertanyaan adalah bentuk pertama 
dari pengetahuan, tahu dan 
mengetahui adalah kesadaran pada 
subjek mengenai adanya sesuatu. 
 
 



Kira-kira, 
 
Apa yang dimaksud dengan 

pengetahuan? 
 
Apakah pengetahuan selalu benar? 
 
Lantas, Apa beda pengetahuan dan 

ilmu pengetahuan? 
 



Seni 



• Apakah seni adalah ungkapan pengalaman yang 
telah terendap, tersadari, dengan hasil yang 
tinggi atau hanya sebuah keganjilan dan 
ketidakwarasan? 
 

• Menempatkan seni pada suatu kebudayaan sama 
dengan mengada-ada. Krn kehidpan telah 
dikelola pasar. Seni hanya sebuah desain, siasat 
komunikasi pasar, strategi pembiusan untuk 
memperoleh keuntungan. (adorno, danto) 
 

• Mari berpikir tentang selera dan hasrat dalam 
seni. Apakah ada selera yang masih murni atau 
semua sudah tergantung oleh pasar?  

Diskusi 



MUSIK 
• Musik terasa mudah saat 

didengarkan, jelas dan berpengaruh. 
 
 

• Ketika musik diperbincangkan dan 
dicari definisinya, bertemulah kita 
pada sesuatu yang abstrak. 



• Mengapa musik begitu sulit 
didefinisikan? Manusia mana yang 
menurut kalian tidak suka dengan 
musik? adakah masyarakat yang 
tidak memiliki musik? 
 

• Musik masuk dalam bahasa, sastra, 
memiliki bentuk sains, gaib namun 
terasa, terdengar. 



Beragam Definisi Musik 
• David Davies argues all forms of art 

areactions, and in music in particular 
are the compositional actions of their 
composers (2004).  
 

• Seni(musik) merupakan ekspresi 
keindahan yang merupakan objek 
intelegensi dan menyangkut 
pengalaman yang teratur. 



 
• Collingwood (1938) and Sartre 

(1940) are both Idealists (A belief 
that is guided more by ideals than 
by practical considerations) 
Collingwood believe musical works to 
be imaginary objects and 
experiences. 
 



 Nominalists (who follow the doctrine 
that universals or general ideas are 
merely names without any 
corresponding reality, and that only 
particular objects exist) believe that 
musical works are collections should be 
thought of as individual scores and 
performances (Goodman 1968, 
Predelli1995, Caplan and Matheson 
2006) 



Grcyk dan Kania: Suara yang diproduksidan 
diorganisir dengan arah setidaknya 
memiliki 1 ciri musik yaitu nada atau 
ritme. 

 
Selanjutnya Kania mendefinisikan lagi, dan 

berkembang jadi: 
Apapun yang diproduksi dan diorganisir 

dengan arah untuk didengar dan baik, 
yang memiliki ciri musikal maupun yang 
dingarkan untuk mendapati ciri-ciri 
tersebut 

  
 



Filsafat 
 

• Secara sederhana Filsafat bisa diartikan 
sebagai kegiatan menyadari. Penyadaran 
atas apa yang kita lakukan. Kekuatan 
filsafat adalah kekuatan kesadaran.  
 

 
 

 



Misalnya: 
Mengapa ada nada? Dari mana 

asalnya? 
Mengapa musik dapat membuat saya 

bahagia? 
Mengapa instrumen bisa berbunyi?  
Mengapa semua tangga nada diatonis 

sama di seluruh dunia? 
 



Mengapa Filsafat dibutuhkan 
dalam berkesenian 

1. filsafat dapat memantik kreativitas 
karena filsafat menajamkan 
kepekaan kita pada dunia hari ini. 
 

2. Karena filsafat belajar berkesadaran, 
menyadari dan merenungkan. Tanpa 
berkesadaran maka kita akan 
menjadi pribadi yang terus-menerus 
melakukan hal sama tanpa 
menyadari asal dan tujuan. 



Musik dan Filsafat-sebuah 
korelasi 

• Dalam filsafat dan Seni yang paling 
penting adalah Seniman dan 
ciptaannya.  



 
• Pemusik tidak mencipta nada, nada 

sudah terhampar di semesta. Dia 
hanya mendisain, mengelola dan 
mengorganizir, bukan membuat. 
 



• Filsafat musik, bukanlah makna-
makna dibalik instrumen yang 
menghasilkan nada atau makna dari 
nada, melainkan makna dari sebuah 
karya musik yang telah terjalin utuh. 
 



• Musik dalam karya manusia harus 
dibedakan dengan suara alam. 
 

• Musik sebagai karya seni merupakan 
hasil gambaran manusia yang indah 
tentang semesta, bersifat subjektif. 
Oleh sebab itu persoalan musik 
merupakan ekspresi yang perlu 
diiterjemahkan. 



Apresiasi dan Diskusi 

1. Horse walking, The relaxing sound 
of horses hooves 1 hour 30 minutes 

2. Horses neighing # Horse sounds for 
relaxing, meditation, sleep. 

3. John Cage's 4'33 
4. pierre schaeffer - _etude aux 

chemins de fer_ 



Sumber Bacaan 
1. Filsafat Seni, Penerbit ITB, Jakob 

sumardjo 
2. Seni Apa Itu, dari Platon sampai 

Danto. Kanisius. Michael Hauskeller  
3. Untuk Apa Seni, Penerbit Matahari, 

Bambang Sugiharto 
4. Philosophy of Music, RA Sharpe 
5. Karina Andjani, Apa itu musik. 
6. Nada-Nada Radikal, Sukatmi 

Susantina 
 


