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Pendahuluan 
  

Aktivitas Pendidikan dan keilmuan di Perguruan Tinggi Umum dan Perguruan Tinggi 

Agama di tanah air sekarang ini mirip-mirip seperti pola kerja keilmuan awal abad renaissance 

hingga era revolusi informasi, yang sekarang ini mulai diratapi oleh banyak kalangan1. Hati 

nurani terlepas dari akal sehat. Nafsu serakah menguasai perilaku manusia cerdik pandai. 

Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme merajalela. Alam lingkungan rusak berat. Tindakan 

kekerasan dan mutual distrust mewabah dimana-mana. M. Kamal Hasan meringkas kegalauan 

jaman ini sebagai berikut : 

“ The advent of the new millennium brings with new challenges of the 
negative aspects of globalization and environmental crises which, if 
unchecked, would put the whole planet earth in peril, in addition to the old 
threat of nuclear war, unresolved international conflicts in the Middle East 
and Eastern Europe, tribal warfare in Africa, the AIDS scourge, increasing 
crime of all forms, breaking of the family institution, drug abuse, urban 
decay, obscenity and a host of social ills. Religions which preach the goals 
of peace, justice, holistic wellbeing and righteous living have to address the 
the above issues while they continue to oppose social injustices, oppression, 
corruption, abuse of power, greed, materialism, racism, sexism, hedonism 
and nihilism”.2  
 
Terjemahan bebas sebagai berikut: “Millenium baru membawa tantangan-
tantangan yang negatif arus globalisasi dan krisis lingkungan hidup. Jika 
tidak diwaspadai akan membuat seluruh planet bumi hancur. Tambahan 
pula, ancaman lama perang nuklir, konflik-konflik internasional yang belum 
terpecahkan di Timur Tengah dan Eropa Timur, perang antar suku di Afrika, 
penderitaan AIDS, semakin bertambahnya kejahatan dalam berbagai 
bentuknya, rusaknya kelembagaan keluarga, penyalahgunaan obat, 
kerusakan kehidupan kota, dekadensi moral dan berbagai penyakit sosial 
lainya. Agama-agama yang mengajak kearah perdamaian, keadilan, 
kesejahteraan hidup secara utuh menyeluruh dan kehidupan yang baik harus 
menanggapi isu-isu tersebut diatas, sementara ia tetap terus menentang 

                                                
* Diasmpaikan dalam Pertemuan dan Konsultasi  Direktur Program Pasca Sarjana Perguruan Tinggi  

Agama Islam, Hotel Setiabudi, Jakarta, 24-25 Nopember 2002.  
1 Seyyed Hossein Nasr, Knowledge and the Sacred, Lahore : Suhail Academy, 1988, h. 6, 45, 85. 
2 M. Kamal Hasan, “The Expanding Spiritual-Moral  ……., p.51 
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ketidakadilan sosial, penindasan, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan,  
keserakahan, materialisme, rasisme, seks, hedonisme dan nihilisme”  
  

Jauh sebelumnya, dalam sejarah kependidikan Islam telah pula terpola pengembangan 

keilmuan yang bercorak integralistik-ensiklopedik   di satu sisi, yang ditokohi para ilmuan 

seperti Ibn Sina, Ibn Rusyd, Ibn Khaldun, berhadapan dengan pola pengembangan keilmuan 

agama yang spesifik-parsialistik di sisi lain yang dikembangkan oleh para ahli hadis dan ahli 

fikih. Keterpisahan secara diametral antara keduanya dan sebab-sebab lain yang bersifat 

politis-ekonomis, berakibat pada rendahnya mutu pendidikan dan kemunduran dunia Islam 

pada umumnya. Dalam ketiga revolusi peradaban manusia, yaitu revolusi hijau, revolusi 

industri dan revolusi informasi, tak satupun ilmuan Muslim tercatat  namanya dalam lembaran 

tinta emas pengembang ilmu pengetahuan.3 Perkembangan dan pertumbuhan ilmu-ilmu sekuler 

sebagai simbol keberhasilan Perguruan Tinggi Umum yang tersebut dari akar moral dan etik 

kehidupan manusia di seluruh dunia di satu pihak, dan perkembangan dan pertumbuhan 

Perguruan Tinggi Agama (baca: Islam) yang hanya menekankan ilmu-ilmu keagamaan dan 

teks-teks keislaman normatif era klasik dengan berbagai dampaknya pada penciptaan tenaga 

terampil dalam dunia ketenagakerjaan di lain pihak, menjadikan kedua-duanya mengalami 

proses pertumbuhan yang tidak sehat serta membawa dampak negatif bagi pertumbuhan dan 

perkembangan kehidupan sosial-budaya, sosial-ekonomi, sosial-politik dan sosial-keagamaan 

di tanah air. 

Kegelisahan akademik ilmuan Islamic Studies kontemporer  : Kesinambungan dan perubahan 

untuk wilayah “gread  tradition” dan studi keislaman. 

Beberapa pemikir Muslim kontemporer, sebut saja diantaranya almarhum Fazlur 

Rahman, Mohammad Arkoun, Hassan Hanafi, Muhammad Shahrur, Abdullahi Ahmed al-

Na’im, Riffat Hassan, Fatima Marnisi menyorot secara tajam paradigma keilmuan Islamic 

Studies khususnya paradigma keilmuan fikih. Fikih dan implikasinya pada pranata sosial dalam 

Islam dianggapnya terlalu kaku sehingga kurang responsif terhadap tantangan dan tuntutan 

perkembangan jaman, khususnya dalam hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan 

hudu>d, hak asasi manusia, hukum publik, wanita, dan pandangan tentang non-Muslim. 

Meskipun pintu ijtihad telah dibuka, —banyak juga yang berpendapat bahwa sebenarnya pintu 
                                                

3 Mahathir Muhamad, Globalisation and the New Realities, Selangor : Pelanduk Publications (M) Sdn 
Bhd, 2002, p.54,61. 

Idealnya, profil lulusan program Sarjana perguruanTinggi agama Islam dimasa depan adalah seorang 
sosok yang dapat menjembatani gap atau jurang terlalu lebar antara keduanya. 
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ijtihad tidak pemah ditutup— tetapi tetap saja ‘Uhu>nudi\n khususnya ilmu syari’ah atau ilmu-

ilmu fikih tidak dan belum berani mendekati, apalagi memasuki pintu yang selalu terbuka 

tersebut. Tegasnya, ilmu-ilmu fikih yang berimplikasi pada tatanan pranata sosial dalam 

masyarakat Muslim belum berani dan selalu menahan diri untuk bersentuhan dan berdialog 

langsung dengan ilmu-ilmu baru yang muncul pada abad ke-18-19, seperti antropologi, 

sosiologi, budaya, psikologi, filsafat dan begitu selanjutnya.4 

Adalah Richard C. Martin seorang ahli studi keislaman dari Arizona University dalam 

bukunya Approaches to Islam in Religious Studies5 dan Muhammed Arkoun dari Sorbonne, 

Paris dalam bukunya Ta>ri\khikhiyyah al-Fikr al-’Araby aI-Isla>my6 juga Nasr Hamid Abu 

Zaid dari Mesir dalam bukunya Naqd al-Khita>b al-Di\niy7 yang dengan tegas ingin membuka 

kemungkinan kontak dan pertemuan langsung antara tradisi berpikir keilmuan dalam Islamic 

Studies secara konvensional atau apa yang disebut oleh Imam Abu Hamid al-Ghazzali sebagai 

‘Ulu>muddi\n pada abad ke-10-11 dan tradisi berpikir keilmuan dalam Religious Studies 

kontemporer yang telah memanfaatkan kerangka teori dan metodologi yang digunakan oleh 

ilmu-ilmu sosial dan humanities yang berkembang sekitar abad ke-18 dan 19. Dialog dan 

pertemuan antara keduanya telah mulai dirintis oleh ilmuan-ilmuan muslim kontemporer yang 

sebahagian diantara mereka telah disebutkan dimuka.8 

Ketika kedua tradisi pola pikir keilmuan tersebut bertemu dan berdialog, maka kerangka 

teori, metode dan epistemologi yang digunakan pun perlu berubah. Kerangka teoritik yang 

digunakan Faziur Rahman menganggap bahwa tidak lagi cukup memadai untuk menggunakan 

teori fikih/ usul fikih yang biasa sangat populer di kalangan usuliyyun dan fuqaha> yaitu 

“qat’iyyat” dan “zanniyyat”. Ia telah memodifikasinya dalam formula “ideal moral” al-Qur’an 

                                                
4 Kegelisahan akademik para ilmuan Islamic Studies sebahagian dihimpun secara baik 

oleh Charles Kurzman (Ed.), Liberal Islam A Sourcebook, (New York:Oxford University 
Press, 1988). Sudah barang tentu ungkapan ini terlalu digeneralisasikan, karena mulai ada 
beberapa cendekiawan muslim Indonesia yang menyadari pentingnya hal ini sehingga 
mendorong munculnya matakuliah Sejarah Sosial Hukum, Islam. Lebih lanjut M. Atho 
Mudzhar, “Social History Approach to Islamic Law” al-Jami’ah, No. 61/1998, h. 87-88. 

5 Richard C. Martin (Ed.), Approaches to Islam in Religious Studies, (Tucson:The University of Arizona 
Press, 1985), khususnya h. 1-18. 

6 Mohammed Arkoun, Ta>ri\khiyyah al-Fikr al-’Araby al-’Islamy,(Libanon,:Markaz alinma’ al-qaumy, 
1986), h. 51-63 

7 Nasr Hamid Abu Zaid, Naqd al-Khita>b, al-Di\niy, (Qahira, Sina li al-nasyr, 1994). 
 
8 Sebagai penbandingan lihat “Kata Pengantar” yang penulis tulis untuk tenjemahan buku Richard C. 

Martin dalam bahasa Indonesia Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama, (Surakarta: Muhammadiyah 
University Press, 2001), h. iii-ix 
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dan “legal spesifik” fikih dan syari’at.9 Muhammed Arkoun mempertanyakan menghilangnya 

dimensi “ta>ri\khiyyat” (historisitas) dari keilmuan fikih dan Kalam. Ia dengan tegas 

mempertanyakan keabsahan pengekalan teori-teori Kalam, fikih dan sudah barang tentu 

tasawwuf yang disusun beberapa puluh abad yang lalu untuk diajarkan terus-menerus pada era 

sekarang setelah permasalahan dan tantangan jaman terus-menerus berubah tidak lagi seperti 

sediakala. Saya kutip penggalan pendapat Arkoun sebagai berikut: 

 

… para ahli fikih yang sekaligus teolog (Mutakallimu>n) tidak mengetahui hal itu. 

Mereka mempraktikkan jenis interpretasi terbatas dan membuat metodologi tertentu, 

yakni fikih dan perundang-undangan. Dua hal ini mengubah diskursus Al-Qur’an yang 

mempunyai makna mitis-majazi, yang terbuka bagi berbagai makna dan pengertian, 

menjadi diskursus baku yang kaku dan ... telah menyebabkan diabaikannya historisitas 

norma-norma etika-keagamaan dan hukum-hukum fikih. Jadilah norma-norma dan 

hukum-hukum fikih itu seakan-akan berada di luar sejarah dan di luar kemestian sosial; 

menjadi suci: tidak boleh disentuh dan didiskusikan ... Para ahli fikih telah mengubah 

fenomena-fenomena sosio-historis yang temporal dan bersifat kekinian menjadi semacam 

ukuran-ukuran ideal dan hukum transenden yang kudus/suci, yang tak dapat diubah dan 

tak dapat diganti. Semua bentuk kemapanan dan praktik yang lahir dari hukum-hukum 

dan ukuran-ukuran ini kemudian mendapat aarde (ardiyyah) pengkudusan/pensakralan 

dan transendensi ketuhanan yang mencabutnya dari fondasi atau dari persyaratan-

persyaratan biologis, sosial, ekonomi, dan ideologis. Demikianlah, historisitas diabaikan 

dan dibuang oleh ortodoksi yang mapan. Keadaan seperti itu berlangsung terus sampai 

hari ini, bahkan pembuangan historisitas itu menjadi bertambah-tambah dengan 

perjalanan waktu.8 

Al-Na’im mempertanyakan teori naskh — mansu>kh yang biasa dipahami ulama usul 

fikih selama ini dengan mengajukan tesis bahwa ayat-ayat Makkiyyah yang lebih menekankan 

pada bobot nilai-nilai universal kemanusiaan tidak dapat dihapus begitu saja oleh ayat-ayat 

Madaniyyah yang lebih berorientasi pada persoalan yang lebih partikular - spesifik.9 

                                                
9 Faziur Rahman, Islam dan Modernity:Transformation of an Intellectual Tradition, (Chicago dan 

London:The University of Chicago Press, 1982), khususnya 13-42. 
8 Muhammed Arkoun, Al-Isla>m: al-Akhla>q wa al-Siya>sah,(Beirut :Mankaz al-inma’ 

al-qaumi, 1986), h. 172-173. Terjemahan dalam bahasa Indonesia oleh Penulis. 
9 Abdullahi Ahmed An-Na’im, Toward an Islamic Reformation:Civil Liberties, Human Right and 

International Law, (New York: Syracuse University Press, 1990). 
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Sedangkan Fatima Mernissi, Riffat Hassan, dan Amina Wadud - Muhsin dan banyak yang lain 

mempertanyakan keabsahan hadis-hadis missoginik10 dengan menggunakan perangkat analisis 

gender. Jika analisis mereka benar dan diterima secara luas oleh kalangan akademisi dan 

praktisi dalam masyarakat muslim kontemporer, maka dampaknya pada keilmuan hukum Islam 

dan fikih atau Ulumuddin in its classical paradigm pada umumnya akan sangat luas sekali. 

Karya-karya Muhammad Shahrour seperti al-Kitab wa al-Qur’an, juga mempertanyakan 

akurasi analisis dan kerangka keilmuan Islam klasik jika harus diterapkan seluruhnya pada era 

kontemporer.11 Kesemuanya ini hanyalah dimaksudkan untuk mengupayakan “pengembangan” 

dan pengayaan wacana analisis keilmuan dan penelitian Dirasat Islamiyyah (Islamic Studies), 

khususnya dimensi fikih dan pranata sosial, lantaran cara berpikir, beribadah dalam artian luas, 

bergaul, berdialog berhubungan dengan orang lain, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

era abad ke-20 dan lebih-lebih abad ke-2l adalah sama sekali berbeda dari era abad ke-10 

ketika kerangka fondasi formulasi keilmuan Islam era asr tadwin itu dilakukan. Istilah yang 

muncul belakangan sesuai dengan perkembangan paradigma filsafat ilmu adalah adanya 

keinginan bahkan tuntutan untuk melakukan humanisasi hukum Islam, bahkan lebih luas lagi 

yaitu humanisasi ilmu-ilmu keislaman12 dan Ulumuddin yang berbeda dari cara kerja Islamisasi 

ilmu Pengetahuan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                

10 Fatima Mernissi, Beyond the Veil : Male-Female Dynamics in the Modern Muslim Society, 
(Bloomingtoon:Indian University Press, 1987). 

11 Muhammad Shahrour, Al-Kitab wa al-Qur’an : Qira’ah mu’asirah, (Dimasq, 1990). 
12 Istilah “humanistik” begitu populer sekarang sebagai counter theory terhadap kecenderungan 

“positivistik” dalam filsafat ilmu. Perubahan paradigma filsafat ilmu ini merambah kemana-mana sampai-sampai 
ada judul buku yang diberi titel Humanizing the classrom oleh John P. Miller. Tanpa terkecuali, wacana tersebut 
juga masuk ke ilmu-ilmu keislaman. 
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SKEMA KEGELISAHAN AKADEMIK ILMUAN ISLAMIC STUDIES 
 
 
Great Fradition 
 Syari’ah 
 Tasawuf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  Little Fradition 
  *Fikih 
  *Tarekat 
 

“Filsafat Ilmu” ilmu-ilmu keislaman : perangkat alat analisis keilmuan yang hilang? 

Ilmu apapun yang disusun, dikonsep, ditulis secara sistematis kemudian 

dikomunikasikan, diajarkan dan disebarluaskan baik lewat lisan maupun tulisan tidak bisa 

tidak mempunyai paradigma kefilsafatan. Asumsi dasar seorang ilmuan berikut metode (proses 

dan prosedur) yang diikuti,13 kerangka teori, peran akal, tolok ukur validitas keilmuan, prinsip-

prinsip dasar, hubungan subjek dan objek14 adalah merupakan beberapa hal pokok yang terkait 

dengan struktur fundamental yang melekat pada bangunan sebuah bangunan keilmuan, tanpa 

terkecuali baik ilmu-ilmu kealaman, ilmu-ilmu sosial, humaniora, ilmu-ilmu agama 

(Ulumuddin), studi agama (religious studies) maupun ilmu-ilmu keislaman. Dengan demikian, 

tidak ada sebuah ilmupun —lebih-lebih yang telah tersistimatisasikan sedemikian rupa—yang 

tidak memiliki struktur fundamental yang dapat mengarahkan dan menggerakkan kerangka 

                                                
13 Untuk menyebut diantaranya adalah metode deduksi qiya>s mantiqy untuk bidang 

aqidah, analogi qiya>s fiqhy utuk bidang syari’ah, proses falsifikasi (ta’arudl al-adillah) dan 
verifikasi (tahqi\q). 

14 Lebih lanjut bandingkan dengan skema perbandingan antara tradisi keilmuan Bayani, Irfani dan Burhani 
pada halaman 17-20 tulisan ini. 
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kerja teoritik maupun praksis keilmuan serta membimbing arah penelitian dan pengembangan 

lebih lanjut. Struktur fundamental yang mendasari, melatarbelakangi dan mendorong kegiatan 

praksis keilmuan adalah yang dimaksud dengan filsafat ilmu dalam tulisan ini. 

Dalam membahas wilayah kerja filsafat ilmu Harold I. Brown menulis sebagai 

berikut: 

“Most scientific research consists, in this view of a continuing attempt to interprete 
nature in terms of a presupposed theoretical framework. This framework plays a 
fundamental role in determining what problems must be solved and what are to count 
as solutions to these problems; the most important events in the history of science are 
revolutions which change the framework. Rather than observations providing the 
independent data against which we test our theories, fundamental theories play a 
crucial role in determining what is observed, and the significance of observational 
data is changed when a scientific revolution takes place. Perhaps the most important 
theme of the new philosophy of science is its emphasis on continuing research, rather 
than accepted result, as the core of science. As a result, analysis of the logical 
structure of completed theories is of much less interest than attempting to understand 
the rational basis of scientific discovery and theory change.”15 

 

Terjemahan bebas ke dalam bahasa Indonesia oleh penulis kurang lebih sebagai 

berikut: “Sebahagian besar penelitian keilmuan merupakan usaha terus-menerus untuk 

menafsirkan dan memahami seluk-beluk alam (dalam tulisan ini penulis kembangkan 

menjadi sosial, kemanusian, keagamaan, keislaman) lewat kerangka kerja teoritik 

yang disusun terlebih dahulu oleh para ilmuan/peneliti : Kerangka kerja teoritik 

memainkan peran yang sangat besar dalam menentukan permasalahan (problem) 

apakah yang harus dipecahkan dan hal-hal apa sajakah yang dapat dianggap sebagai 

pemecahan terhadap permasalahan tersebut; sebahagian besar peristiwa-peristiwa 

penting yang tercatat dalam sejarah ilmu pengetahuan (history of science) selalu 

merupakan temuan-temuan radikal (revolution) yang mampu merubah kerangka kerja 

teoritik keilmuan yang disusun oleh para ilmuan sebelumnya. Bukannya penelitian 

dan pengamatan (observation) yang menyuguhkan data-data lepas dan dengan data-

data tersebut kita uji teori-teori yang kits miliki, tetapi teori-teori yang 

fundamentallah yang lebih memerankan peran yang sangat berarti didalam 

menentukan arti data yang sedang diteliti. Lebih-lebih lagi, dalam kenyataan di 

                                                
15 Sebagai bahan perbandingan Harold 1. Brown, Perception, Theory and Commitment : The New 

Philosophy of Science, (Chicago and London : The University of Chicago Press, 1977), h. 9-11. Untuk wilayah 
humanities dan Social Sciences lihat Steve Fuller, Social Epistemology, (Bloomingtooon and Indianapolis, 
Indiana University Press, 1988). 
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lapangan, arti penting data-data yang terkumpulkan dari lapangan akan segera berubah 

maknanya ketika revolusi ilmu pengetahuan terjadi. Boleh jadi, tema-tema yang 

paling penting dalam filsafat ilmu yang baru adalah penekanannya pada penelitian 

yang berkesinambungan dan bukannya pada hasil-hasil yang telah diterima sebagai 

inti pokok kegiatan ilmu pengetahuan. Sebagai hasilnya, analisis terhadap struktur 

logika dari teori-teori yang telah mapan dan sempurna tidak lagi begitu menarik 

dibandingkan usaha-usaha untuk memahami basis-basis rasionalitas dan penemuan-

penemuan ilmiah dan perubahan-perubahan kerangka teori”16 

 

Dalam sudut pandang filsafat ilmu, Kerangka Teori ternyata sangat pokok dan 

memiliki kedudukan yang vital dalam wilayah kerja keilmuan, karena basis rasionalitas 

keilmuan memang ada disitu. Tidak hanya itu, arah dan kedalaman analisis akademik juga 

dapat dilacak dan dipantau dari kerangka teori yang digunakan. Untuk itu, adalah tugas para 

pemerhati, praktisi, dan pengajar islamic Studies dan ‘Ulumuddin pada umumnya untuk 

menjawab, mencermati dan merumuskan ulang kerangka berpikir filsafat ilmu dalam wilayah 

Islamic Studies. Jika Islamic Studies adalah bangunan keilmuan biasa, karena ia disusun dan 

dirumuskan oleh ilmuan agama, ulama, fuqaha>, mutakallimu>n, mutas}awwifu>n, 

mufassiru>n, muhaddithu>n, dan cerdik pandai pada era terdahulu dengan tantangan 

kemanusiaan dan keagamaan yang dihadapi saat itu seperti layaknya bangunan ilmu-ilmu yang 

lain, maka tidak ada alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menghindarkan diri 

dari pertemuan, perbincangan dan pergumulannya dengan telaah filsafat ilmu.17 

Terus terang saya pribadi agak ragu apakah semua dosen yang mengajarkan ilmu-ilmu 

keislaman di IAIN maupun di STAIN memahami dengan baik persoalan yang amat 

fundamental ini. Jangan-jangan mereka mengajarkan cabang-cabang keilmuan Islamic Studies 

(Dira>sat Isla>miyyah), yang mungkin saja sudah sangat mendetail, tetapi terlepas begitu saja 

dan kurang begitu memahami asumsi-asumsi dasar dan kerangka teori yang digunakan oleh 
                                                

16 Dalam perspektif filsafat ilmu post positivistik, ungkapan bahwa ilmu-ilmu al Qur’an 
telah “matang dan gosong” justru dianggap tidak menarik karena dengan demikian menutup 
rapat-rapat kemungkinan dilakukannya penelitian terhadap basis-basis rasionalitas yang 
melatarbelakangi rumusan-rumusan atau dalil-dalil keilmuan keagamaan yang dianggap 
matang tersebut. 

17 Lebih lanjut M. Amin Abdullah, “Preliminary Remarks on the Philosophy of Islamic 
Religious Science” al-Jami’ah, No.61, TH. 1998, h. 1-26; juga “Kajian ilmu Kalam di LAIN 
Menyongsong Perguliran Paradigma Keilmuan Keislaman Pada Era Milenium Ketiga” a1-
Jami’ah, No. 65/VI/2001. h. 78-101. 
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bangunan keilmuan tersebut serta implikasi dan konsekwensinya pada wilayah praksis sosial-

keagamaan. Apalagi sampai mampu melakukan perbandingan antara berbagai sistem 

epistemologi pemikiran keagamaan Islam dan melakukan auto kritik terhadap bangunan 

keilmuan yang biasa diajarkan untuk maksud pengembangan lebih lanjut. Belum lagi 

kemampuan menghubungkan asumsi dasar, kerangka teori, paradigma, metodologi serta 

epistemologi yang dimiliki oleh satu disiplin ilmu dan disiplin ilmu yang lain untuk 

memperluas horizon dan cakrawala analisis keilmuan. 

Belum lagi jika harus pula mempertimbangkan perkembangan diskusi filsafat ilmu era 

post positivistik. Pada era post positivistik, tidak ada satu bangunan keilmuan dalam wilayah 

apapun —termasuk didalamnya wilayah agama — yang terlepas dan tidak terkait sama sekali 

dari persoalan-persoalan kultural, sosial dan bahkan sosial politik yang melatarbelakangi 

munculnya, disusunnya dan bekerjanya sebuah paradigma keilmuan. Dengan demikian, untuk 

era sekarang, filsafat ilmu tidak dapat berdiri sendiri. Ia perlu berdampingan dan berdiskusi 

dengan sosiologi ilmu pengetahuan.18 Jika persentuhan dan dialog antara keduanya tidak 

dilakukan maka apa yang disinyalir oleh Muhammed Arkoun, tentang adanya gejala 

pensakralan pemikiran keagamaan (Taqdi\s al-afka>r al-di\niyyah) di lingkungan umat Islam 

baik di lingkungan orang awam, para aktivis gerakan sosial - keagamaan maupun para pengajar 

dosen-dosen Islamic Studies di IAIN, STAIN dan dosen-dosen agama pada perguruan-

perguruan tinggi umum dapat dipahami. Akibatnya, hanya lantaran perbedaan kerangka teori, 

metodologi, epistemologi serta variasi dan kedalaman literatur yang digunakan, umat Islam 

mudah sekali saling murtad-memurtadkan bahkan saling kafir mengkafirkan. Dengan lain 

ungkapan, fenomena taqdi\s al-afka>r aI-di\niyyah lebih mudah menyulut emosi individu dan 

kelompok dibandingkan kemampuannya untuk mematangkan kepribadian, membina integritas 

dan mendewasakan cara berpikir individu dan kelompok. 

Dalam kenyataan di lapangan, agak sulit diperoleh jawaban mengapa dosen-dosen 

yang mengajarkan Islamic Studies atau ‘Ulu>muddi\n (Kalam/Aqidah, Fikih, Falsafah Islam, 

Nahwu, Balaghah, Ulum al-Qur’an, Ulum al Hadis, Tasawuf, juga Pendidikan dan Dakwah) di 

IAIN, STAIN dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta kurang begitu tertarik untuk 

                                                
18 Gregory Baum, Truth Beyond Relativisme : Karl Mannheim’s Sociology of 

Knowledge. Telah diterjemahkan ha dalam bahasa Indonesia oleh Achmad Mustajib (dkk) 
dengan judul. Agama, dalam bayang-bayang telativisme : Sebuah analisis sosiologi 
pengetahuan Karl Mannheim tentang sintesa kebenaran historis-nomiatif (Yogyakarta: PT. 
Tiara Wacana, 1999). 
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memahami asumsi dasar, kerangka teori, paradigma, epistemologi, cara kerja dan struktur 

fundamental keilmuan yang melatarbelakangi dibangunnya ilmu-ilmu tersebut oleh generasi 

pencetus ilmu-ilmu tersebut ratusan tahun yang lalu. Salah satu jawaban yang paling mudah 

diperoleh diantaranya adalah oleh karena belum banyak penelitian dan buku yang disusun 

khusus untuk wilayah kajian tersebut. Sedang jawaban IAIN yang dapat diduga lebih umum 

dijumpai adalah bahwa wilayah filsafat dan epistemologi keilmuan Islamic Studies atau 

‘Ulu>muddi\n memang sengaja dihindari pembahasannya, karena wilayah yang lebih bersifat 

“konseptual—fiosofis” (pure sciences) ini lebih rumit dan lebih pelik pembahasannya dari pada 

pembahasan dan pengajaran ilmu-ilmu praktis yang telah “jadi” dan “mapan” dan tinggal 

melaksanakan atau mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan rahasia lagi bahwa 

diskusi falsafah pada umumnya, apalagi filsafat ilmu sangat dihindari oleh para fuqaha> dan 

mutakallimu>n19 karena dianggap akan membingungkan umat. 

Dengan demikian, secara otomatis dan alami terjadi proses kekeringan dan bahkan 

pengeringan sumber mata air dinamika keilmuan keislaman yang merupakan jantung dan 

prasyarat bagi pengembangan keilmuan Islamic Studies dan ‘Ulu>muddi\n khususnya dalam 

menghadapi tantangan-tantangan baru yang muncul kepermukaan sebagai akibat langsung dari 

pengembangan jangkauan wilayah pengalaman manusia. Pada gilirannya, hal ini meng-

akibatkan “terpencilnya” Islamic Studies dan Ulumuddin dari wilayah pergaulan keilmuan 

sosial dan budaya dan sulitnya upaya pengembangan wilayah (contribution to knowledge) bagi 

Islamic Studies atau Dira>sat Isla>miyyah itu sendiri.20 

Sedikit ilustrasi di lapangan dapat penulis kemukakan di sini. Ketika penulis 

mengintrodusir perlunya mencermati, mencari dan membangun metode, epistemologi, 

kerangka teori, bahkan pentingnya prior research untuk pengembangan keilmuan keislaman 

(contribution to knowledge) kepada mahasiswa program magister (S2),juga program doktor 

(S3) di IAIN, mereka merasa sangat asing terhadap pertanyaan-pertanyaan dan persoalan-

persoalan tersebut. Hampir semua alumni Fakultas Adab, Dakwah, Syari’ah, Tarbiyah maupun 

Ushuluddin, baik yang dikelola oleh IAIN, STAIN maupun PTAIS, belum lagi institusi-

institusi keilmuan yang dikelola oleh pesantren-pesantren, menyatakan bahwa mereka belum 
                                                

19 Muhammad Abid al-Jabiry mengungkapkan bahwa hampir selama 400 tahun (dan tahun 150 H s.d 550 
H) seluruh khazanah intelektual Muslim yang tertulis dalam bahasa Arab (baca kitab kuning) menyerang dan 
memojokkan filsafat, baik sebagai metode, epistemologi maupun disiplin. Lebih lanjut baca Bunyah al-’Aqlal-
’Araby:Dirasah tahi\liyyah naqdiyyah li nudzumi al-ma’rifah fial-thaqafah al-’Arabiyyah, (Beirut : Markaz 
dirasah al-wihdah al-arabiyyah, 1990), h. 497-8. 

20 Fazlur Rahman, Islam dan Modernity, op.cit h. 157-8. Juga Hasan Hanafi, “Fi al fikr al-Islamy al-
mu’asir” dalam bukunya Dira>sat Isla>miyyah, Qahira : Maktabah al-anjilo al-misriyyah, h. 345-456. 
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pernah dikenalkan hal-hal tersebut oleh dosen-dosen mereka pada level S1 terdahulu. Mereka 

mengenal serba sedikit istilah-istilah tersebut dan diakui oleh mereka bahwa pengenalan 

tersebut sangatlah tidak memadai—karena kalaupun ada pintu masuk pengenalannya lewat 

matakuliah Metodologi Penelitian di masing-masing fakultas. Padahal Metodologi Penelitian 

yang mereka peroleh juga sangat praktis dan hanya terbatas pada bidang social-sciences, belum 

terlalu terkait dengan persoalan-persoalan humanities, lebih-lebih lagi dalam hubungannya 

dengan filsafat ilmu dan sosiologi ilmu pengetahuan. Idealnya setiap dosen yang mengajarkan 

Islamic Studies dan ‘Ulu>muddi\n pada umumnya perlu memberi porsi yang cukup memadai 

untuk menjelaskan bagaimana kerangka filsafat keilmuan dan epistemologi ilmu-ilmu Islamic 

Studies yang akan dipelajari serta operasionalisasinya dalam wilayah penelitian dan 

pengembangannya dalam bidang masing-masing. Penyampaian hal tersebut tidak perlu harus 

menunggu diberikannya mata kuliah Metodologi Penelitian, yang seringkali diberikan terlalu 

jauh melenceng dan vocal focus yang dibutuhkan oleh masing-masing disiplin keilmuan 

Islamic Studies. 

Dari uraian ini dapat digarisbawahi bahwa prasyarat yang harus dipenuhi untuk 

mengembangkan ilmu-ilmu keagamaan Islam (Ulumuddin) dan studi keislaman pada 

umumnya (Islamic Studies/Dira>sat Isla>miyyah) adalah perlunya bersentuhan dan berdialog 

seintensif mungkin terlebih dahulu dengan filsafat ilmu dan sejauh mana ilmuan Ulumuddin 

mampu berdialog dan bersentuhan dengan disiplin-disiplin keilmuan sejenis yang lain 

khususnya yang terkait dengan ilmu-ilmu sosial dan humanities seperti, sosiologi, sejarah, 

filsafat, kritik sastra, linguistik, hermeneutik cultural studies, psikologi, antropologi dan begitu 

seterusnya.21 

Agama dalam arti luas merupakan wahyu Tuhan, yang mengatur hubungan manusia 

dengan Tuhan, diri sendiri, dan lingkungan hidup baik fisik, sosial maupun budaya secara 

global. Seperangkat aturan-aturan, nilai-nilai umum dan prinsip-prinsip dasar inilah yang 

sebenarnya disebut “Syari’at”.10 Kitab suci Al-Qur’an yang diturunkan merupakan petunjuk 

                                                
21 Fazlur Rahman, “Approaches to Islam in Religious Studies: Review Essay” dalam 

Richard C. Martin (Ed.), Approaches to Islam in Religious Studies, p. 196. Juga Mohammed 
Arkoun. “Tatbiq ulumi al-insan wa al-mujtama’ ‘ala dirasat al-Islam” dalam bukunya al-Fikr 
al-’Islamy : Qiraah ‘Ilmiyyah, terjemahan Hashim Salih, (Beirut : Markaz al-inma’ alqaumi, 
1987), h.87-112. 

10 Bandingkan Al-Qur’an, Surah al-Jatsiyah (45), ayat 17: “ Kemudian kami jadikan kamu berada diatas 
suatu syari’at dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syari’at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang 
yang tidak mengetahui”. Juga al-Maidah (5), ayat 48. Pengertian dan pemahaman syari’at sebagai seperangkat 
aturan dan niali-nilai serta prinsip-prinsip dasar, lebih lanjut lihat Zaiuudin Sardar, “The Ethical Connection: 
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etika, moral, akhlak, kebijaksanaan dan dapat menjadi teologi ilmu serta Grand Theory ilmu. 

Wahyu tidak pernah mengklaim sebagai ilmu qua ilmu seperti yang seringkali diklaim oleh 

ilmu-ilmu sekuler.  

 Agama memang mengklaim sebagai sumber kebenaran, etika, hukum, kebijaksanaan, 

dan sedikit pengetahuan. Agama tidak pernah menjadikan wahyu Tuhan sebagai satu-satunya 

sumber pengetahuan dan melupakan Tuhan. Menurut pandangan ini, sumber pengetahuan itu 

dua macam, yaitu yang berasal dari Tuhan dan yang berasal dari manusia. Perpaduan antara 

keduanya disebut teoantroposentrisme. 

 Modernisme dan sekuralisme sebagai hasil turunannya yang menghendaki diferensiasi 

yang ketat dalam berbagai bidang kehidupan sudah tidak sesuai lagi dengan semangat zaman. 

Spesialisasi dan penjurusan yang sempit dan dangkal mempersempit jarak pandang atau 

horizon berpikir. Pada peradaban yang disebut pasca modern perlu ada perubahan. Perubahan 

dimaksud adalah gerakan resakralisasi, deprivatisasi agama dan ujungnya adalah    

dediferensiasi  (penyatuan dan rujuk kembali). Kalau diferensiasi menghendaki pemisahan 

antara agama dan sektor-sektor kehidupan lain, maka dediferensiasi menghendaki penyatuan 

kembali agama dengan sektor-sektor kehidupan lain, termasuk agama dan ilmu.  

 Agama menyediakan tolok ukur kebenaran ilmu (daruriyyat; benar, salah), bagaimana 

ilmu diproduksi (hajiyyat; baik, buruk), tujuan-tujuan ilmu (tahsiniyyat; manfaat, merugikan). 

Dimensi aksiologi dalam teologi ilmu ini penting untuk digarisbawahi, sebelum manusia keluar 

mengembangkan ilmu. Selebihnya adalah hak manusia untuk memikirkan dinamika internal 

ilmu. Selebihnya adalah hak manusia untuk memikirkan dinamika internal ilmu. Selain 

ontology (whatness) keilmuan, epistemologi keilmuan (howness), agama sangat menekankan 

dimensi aksiologi keilmuan (whyness).  

Ilmu yang lahir dari induk agama menjadi ilmu yang objektif (mengalami proses 

objektifikasi). Dalam arti, bahwa ilmu tersebut tidak dirasakan oleh pemeluk agama lain, non-

agama, dan anti-agama sebagai norma (sisi normativitas) tetapi sebagai gejala keilmuan yang 

objektif (sisi historisitas-empirisitas) semata. Meyakini latar belakang agama yang menjadi 

sumber ilmu atau tidak, tidak menjadi masalah. Ilmu yang berlatarbelakang agama adalah ilmu 

yang objektif, bukan agama yang normatif. Maka objektifikasi ilmu adalah ilmu dari orang 

beriman untuk seluruh manusia, tidak hanya untuk orang beriman saja, lebih-lebih bukan untuk 

                                                                                                                                                     
Christian-Muslim Relations in the Postmodern Age”, Islam and Christian – Muslim Relations, Volume 2, Number 
1, June 1991, h. 66.  
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pengikut agama tertentu saja. Contoh objektifikasi ilmu, antara lain dapat disebutkan disini: 

Mekanika dan astropisika (tanpa dikait-kaitkan dengan budaya Yudeo-Kristiani), akupuntur 

(tanpa harus percaya konsep Yin-Yang Taoisme), pijet urat (tanpa harus percaya konsep 

animisme-dinamisme dalam budaya leluhur), yoga (tanpa harus percaya Hindhuisme), khasiat 

madu lebah (tanpa harus percaya kepada Al-Qur’an yang memuji lebah), perbankan Syari’ah 

(tanpa harus meyakini Etika Islam tentang ekonomi). 

 Selama ini para cerdik pandai telah tertipu. Ilmu-ilmu sekuler yang mengklaim sebagai 

value free (bebas dari nilai dan kepentingan) ternyata penuh muatan kepentingan. Kepentingan 

itu diantaranya ialah dominasi kepentingan ekonomi (seperti sejarah ekspansi negara-negara 

kuat era globalisasi)11, dan kepentingan militer/perang (seperti ilmu-ilmu nuklir)12, dominasi 

kepentingan kebudayaan Barat (Orientalisme).13 Ilmu yang lahir bersama etika agama tidak 

boleh memihak atau partisan seperti itu. Produk keilmuan harus bermanfaat untuk seluruh umat 

manusia tanpa pandang corak agama, bangsa, kulit maupun etnisnya. (rahmatan lil ‘alamin).  

 Paradigma keilmuan baru yang menyatukan, bukan sekedar menggabungkan, wahyu 

Tuhan dan temuan pikiran manusia (ilmu-ilmu holistik-integralistik) tidak akan berakibat 

mengecilkan peran Tuhan (sekularisme) atau mengucilkan manusia sehingga teralienasi dari 

dirinya sendiri, dari masyarakat sekitar, dan lingkungan hidup sekitarnya. Diharapkan konsep 

integralisme dan reintegrasi epistemologi keilmuan sekaligus akan dapat menyelesaikan 

konflik antar sekularisme ekstrim dan fundamentalisme negatif agama-agama yang rigid dan 

radikal dalam banyak hal. 

 Contoh dibawah akan memberi gambaran tampilan ilmu yang integralistik bersama 

prototip sosok ilmuan integratif yang dihasilkannya. Contoh dapat diambil dari Ilmu Ekonomi 

Syari’ah, yang sudah nyata ada praktik penyatuan antara wahyu Tuhan dan temuan pikiran 

manusia. Ada BMI (Bank Mu’amalat), Bank BNI Syari’ah, Bank Mandiri Syari’ah, Takaful  

Syari’ah, usaha-usaha agrobisnis, transportasi, kelautan, dan sebagainya. Agama menyediakan 

etika dalam perilaku ekonomi diantaranya ialah bagi hasil    (al-mudharabah), dan kerjasama 

(al-musyarakah). Disitu terjadi proses objektifikasi dari etika agama menjadi ilmu agama  

yang dapat bermanfaat bagi orang dari semua penganut agama, non-agama, atau bahkan anti-

agama. Dari orang beriman untuk seluruh manusia (rahmatan lil ‘alamin). Kedepan pola kerja 

                                                
11  Mahathir Muhamad, Globalisation …. , h. 21-23. 
12 Ali A. Mazrui, “The Ethics of war and the rhetoric of politics:  “The West and the rest”, Islamic 

Millennium, Volume II, Number 2, January-March 2002, h. 1-10.  
13 Edward W. Said, Orientalism, New York: Vintage Books, 1979.  
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keilmuan yang terintegralistik dengan basis moralitas keagamaan yang humanistik  ini dituntut 

dapat memasuki wilayah-wilayah yang lebih luas seperti psikologi, sosiologi, antropologi, 

social work, lingkungan, kesehatan, bioteknologi, ekonomi, politik, hubungan internasional,  

hukum dan peradilan dan begitu seterusnya. 

Gambar dibawah mengilustrasikan hubungan jaring laba-laba keilmuan yang bercorak 

teoantroposentris-integralistik. Tergambar disitu bahwa jarak pandang dan horizon keilmuan 

integralistik begitu luas (tidak myopic) sekaligus terampil dalam perikehidupan sektor 

tradisional maupun modern lantaran dikuasainya salah satu ilmu dasar dan keterampilan yang 

dapat menopang kehidupan era informasi-globalisasi. Disamping itu tergambar sosok yang 

terampil dalam menangani dan menganalisis isu-isu yang menyentuh kemanusiaan dan 

keagamaan era modern dan pasca modern dengan dikuasainya berbagai pendekatan baru yang 

diberikan oleh ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu sosial dan humaniora kontemporer. Di atas 

segalanya, dalam setiap langkah yang ditempuh, selalu dibarengi landasan etika-moral 

keagamaan yang objektif dan kokoh, karena keberadaan Al-Qur’an dan al-Sunnah yang 

dimaknai secara baru (hermeneutis) selalu menjadi landasan pijak pandangan hidup 

(weltanschauung) keagamaan manusia yang menyatu dalam satu tarikan nafas keilmuan dan 

keagamaan. Kesemuanya diabdikan untuk kesejahteraan manusia secara bersama-sama tanpa 

pandang latar belakang etnisitas, agama, ras maupun golongan.  

                         

 

 

 

 

 

JARING LABA-LABA KEILMUAN 

TEOANTROPOSENTRIS-INTEGRALISTIK 

 

 



 

 

15 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dalam kondisi yang ada sekarang ini aktivitas keilmuan di Perguruan Tinggi Agama, 

khususnya IAIN dan STAIN di seluruh tanah air hanya terfokus dan terbatas pada lingkar 1 

dan jalur lingkar lapis 2 (Kalam, Falsafah, Tasawuf, Hadits, Tarikh, Fiqh, Tafsir, Lughah). 

Itupun boleh disebut hanya terbatas pada ruang gerak pendekatan keilmuan humaniora klasik. 

IAIN pada umumnya belum mampu memasuki diskusi ilmu-ilmu sosial dan humanities 
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kontemporer seperti tergambar pada jalur lingkar 2 (Antropologi, Sosiologi, Psikologi, Filsafat 

dengan berbagai pendekatan yang ditawarkannya). Akibatnya, terjadi jurang wawasan 

keislaman yang tidak terjembatani antara ilmu-ilmu keislaman klasik dan ilmu-ilmu keislaman 

baru yang telah memanfaatkan analisis ilmu-ilmu sosial dan humaniora kontemporer14.  

Kesenjangan wawasan keilmuan ini cukup berakibat pada dinamika kehidupan sosial 

keagamaan dalam masyarakat Indonesia mengingat alumni IAIN Sunan Kalijaga  banyak yang 

menjadi tokoh di masyarakat dimanapun mereka berada. Lebih-lebih, kesenjangan wawasan 

keilmuan ini juga dirasakan oleh mahasiswa dan alumni perguruan tinggi umum, khususnya 

yang mengambil jurusan eksakta. Upaya-upaya untuk menjembatani jurang wawasan tersebut 

dilakukan oleh Program Strata 2 (Magister) tetapi tidak semua IAIN dapat melakukannya. 

Karena keterbatasan sumber daya tenaga pengajar yang memahami dan menguasai ilmu-ilmu 

keislaman sekaligus ilmu-ilmu sosial dan humanities kontemmporer. Yang dapat melakukan 

pun, akan menemui banyak kesulitan karena selain keterbatasan sumber daya manusia, juga 

mind set mahasiswa Strata 1 sudah sedemikian kental warna studi teks klasik-normatif tanpa 

tersentuh oleh wawasan Iptek, ilmu sosial maupun humaniora.15  

Isu-isu sosial, politik, ekonomi, keagamaan, militer, gender lingkungan, ilmu-ilmu 

sosial  dan humanities kontemporer pasca modern, seperti yang tergambar pada jalur lingkar 

lapis 3 hampir-hampir tidak tersentuh sosial dan oleh kajian keislaman ditanah air khususnya di 

IAIN. Ungkapan seperti “to be religious today is to be interreligious” terasa masih sangat 

absurd dan unthinkable, bahkan mustahil untuk dipikirkan bagi tradisi keilmuan lingkar lapis 

2, meskipun era globalisasi-informasi memaksa manusia beragama era sekarang untuk berpikir 

demikian. Ada benarnya pernyataan Ebrahim Moosa, ketika memberikan kata pengantar karya 

Fazlur Rahman, Revival and Reform in Islam: A Study of Islamic Fundamentalism, sebagai 

berikut: 

… “having raised the question of international relations, politics, and 

economics, that does not mean that scholars of religion must become 

economists or political scientists. However, the study of religion will suffer if its 
                                                

14  Para ilmuwan Muslim Postkolonial antara lain M. Arkoun, Muhammad Abid al-Jabiri, Nasr Hamid 
Abu Zaid, Abdullahi Ahmed al-Naim, Muhammad Shahrur, Abdul Karim Soroush disamping Hasan Hanafi, 
Seyyed Hossein Nasr, Fazlur Rahman dan lain-lain telah menggunakan dan memanfaatkan pisau analisis baru 
dimaksud. Terjemahan karya-karya mereka ke dalam bahasa Indonesia mulai banyak beredar di tanah air dan 
banyak diantara mahasiswa IAIN dan Perguruan Tinggi Umum serta kelompok-kelompok Studi Islam 
membacanya.  

15 Lebih lanjut M. Amin Abdullah, “ Muhammed Arkoun: Perintis Penerapan Teori Ilmu-Ilmu Sosial Era 
Post-Positivis Dalam Studi Pemikiran Keislaman” , dalam Mohammed Arkoun, Membongkar Wacana Hegemonic 
dalam Islam dan Post Modernisme, terjemahan Drs. Masyur Abadi, Surabaya: Al-Fikr, 1992, h. iii-xvi   
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insights do not take coqnizance of how the discources of politics, economics, 

and culture impact on the performance of religion and vice-verse”16 

 

Terjemahan bebas sebagai berikut: Setelah mengungkap berbagai persoalan 

hubungan internasional, politik dan ekonomi, hal demikian berarti bahwa 

ilmuan dan ahli-ahli agama (termasuk di dalamnya ahli-ahli ilmu keislaman: 

tambahan penulis) harus juga menjadi ahli ekonomi atau ahli politik. Namun 

demikian, studi agama (termasuk di dalamnya studi Islam) akan mengalami 

kesulitan berat – untuk tidak menyebutnya menderita – jika pandangan-

pandangannya tidak menyadari dan tidak mempertimbangkan bagaimana 

wacana yang berkembang dalam politik, ekonomi dan budaya berpengaruh 

terhadap penampilan dan perilaku keagamaan dan begitu pula sebaliknya”.  

 

 

 Kedepan, kesulitan ini akan semakin diperparah dengan realitas di lapangan bahwa 

ilmu-ilmu agama (baca: Islam) ini memang tidak dirancang terintegrasi dengan ilmu-ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memberi bobot ketrampilan untuk hidup secara lebih luas,      

-- untuk tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan birokrasi pemerintah, c.q. Departemen 

Agama -- bersama-sama alumni perguruan tinggi yang lain. Ilmu-ilmu Kauniyyah (Iptek) ini 

terpisah jauh dari inti ilmu-ilmu Qauliyyah (Teks-naskah), dan kemudian masing-masing 

berdiri sendiri-sendiri, tanpa kontak dan tegur sapa. Bahkan nyaris seringkali terjadi bahwa 

ilmu-ilmu keagamaan Islam seperti yang disajikan sekarang ini hampir-hampir tidak dapat 

membekali perangkat lunak yang diperlukan untuk menjaga, memelihara, mengawasi dan 

mengontrol moralitas dan kesalehan publik. Sudah barang tentu fenomena ini kurang 

menguntungkan anak didik bagi kehidupan bangsa secara luas karena dari awal mula telah 

menyebrang dari pola pokok ajaran Al-Qur’an yang selalu mengintegrasikan ilmu-ilmu umum 

dan ilmu-ilmu agama. Bukankah al-ulum al-diniyyah, al-ulum al-kauniyyah, al-ulum al-

insaniyyah, al-ulum al-diniyyah, al-ulum al-tarikhiyyah, dan al-ulum al-falsafiyyah – al-

                                                
16 Ebrahim Moosa, “Introduction”, dalam Fazlur Rahman, Revival and Reform in Islam: A Study of 

Islamic Fundamentalism, Oxford: Oneworld Publication, 2000. p.28  
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akhlaqiyyah  menyatu padu dalam kosa-kosa kata al-Qur’an sehingga perlu digali dan 

dikembangkan secara terpadu dan proporsional?17 

 

Upaya-upaya pengembangan akademik dan kelembagaan ke depan 

 Perjalanan sejarah Umat Islam Indonesia setelah Kemerdekaan 1945 rupanya berbeda 

dari alur sejarah yang dilalui oleh umat Islam di negara-negara lain. Enam bulan setelah 

merdeka, Pemerintah Republik Indonesia meresmikan Departemen Agama pada tanggal 3 

Januari 1946 untuk melayani “birokrasi” berbagai keperluan umat Islam Indonesia. Dalam 

perjalanannya yang panjang, Departemen Agama diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk 

menyelenggarakan sendiri pendidikan agama dari tingkat Sekolah Dasar (MI), Sekolah 

Menengah Pertama (MTs), Sekolah Menengah Umum (MA) dan Perguruan Tinggi (IAIN, 

STAIN). 

 Di negara-negara lain, sebutlah Turki, dengan penduduk sekitar 60 juta misalnya, 

kewajiban negara untuk menyelenggarakan pendidikan umum maupun agama sepenuhnya 

diserahkan kepada Kementerian Pendidikan (Milli Egitim). Bahkan penyelenggaraan 

pendidikan agama yang mirip-mirip dengan MTs dan MA di tanah air, disebut Imam Khatib 

School/lisesi juga diselenggarakan juga oleh Kementerian Pendidikan. Ketika perkembangan 

Imam Khatib School begitu pesat dan tamatannya menyebar ke berbagai lapisan masyarakat, 

pemerintah yang “sekuler” menaruh curiga dan akhirnya menutup sekolah tersebut karena 

dianggap tidak sejalan dengan nasionalisme-sekuler. Hubungan antara agama dan negara 

disana memang tidak mudah dan kaku, tidak sefleksibel dan selentur hubungan agama dan 

negara di tanah air.  

Di Indonesia dengan penduduk 200 juta, pengelolaan pendidikan agama diserahkan 

sepenuhnya kepada Departemen Agama dan tidak diserahkan kepada Departemen Pendidikan. 

Memang hingga kini masih menjadi berbincangan nasional mengapa anggaran 

penyelenggaraan pendidikan agama masih dialokasikan di bawah mata anggaran sektor 

“agama” yang relatif kecil dan belum diambil dari bagian integral dari alokasi anggaran 

“Pendidikan”. 

Sehubungan adanya usulan untuk mendirikan UIN atau IAIN with Wider Mandate dari 

berbagai tempat di tanah air, sebahagian warga masyarakat mempertanyakan efektifitas dan 

                                                
17 Konsep integrasi keilmuan umum dan agama lewat perspektif epistemology Bayani, Irfani dan 

Burhani, dapat diperiksa lebih lanjut artikel penulis “Al-Ta’wil al-Ilmi : Kearah perubahan Paradigma Penafsiran 
Kitab Suci”, Al-Jami’ah, Volume 39, Number 2, July – December 2001, h. 359-391.   
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efisiensi penyelenggaraannya, karena terkait dengan banyak hal sejak dari anggaran, sumber 

daya manusia, dan infra struktur (gedung, laboratorium dan begitu seterusnya). Bukankah lebih 

baik, jika IAIN tertentu di cangkok kan saja ke Perguruan Tinggi Umum Negeri terdekat? 

Taruhlah sebagai contoh, IAIN Syarif Hidayatullah dicangkokkan saja ke UI atau IAIN Sunan 

Kalijaga  ke UGM, seperti halnya program Islamic Studies dicangkokkan di University McGill, 

Montreal, Canada?. 

Taruhlah usulan pencangkokan tersebut dirasa lebih efektif, tetapi dalam tahap 

realisasinya akan sangat rumit. Mungkin saja, Departemen Pendidikan akan membuka Islamic 

Studies di perguruan-perguruan tinggi umum, seperti halnya UGM sekarang telah membuka 

pada tingkat jenjang Magister, Studi Perbandingan Agama dengan bekerjasama dengan Temple 

University Amerika Serikat. Lagi-lagi, hasil cangkokan ini belum menjawab isu program 

reintegrasi epistemologi keilmuan. Belum lagi memecahkan persoalan apakah 5 fakultas yang 

ada di IAIN sekarang masih berdiri sendiri seperti sekarang ini adanya, sedang program 

umumnya di cangkokkan kepada Perguruan Tinggi Umum? Program integrasi epistemologi 

keilmuan seperti terurai diatas apakah dapat dilaksanakan dengan model program 

“pencangkokan” atau bahkan semacam twin programme sekalipun?. 

Dengan perkembangan-perkembangan baru di tanah air, khususnya setelah diresmikan 

UIN Jakarta Mei 2002, seluruh komponen bangsa dan lebih-lebih Departemen Agama perlu 

menyusun blue print baru dan jelas ke depan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan-

kemungkinan perkembangan yang akan terjadi. Bukankah Departemen Agama sekarang tidak  

hanya menjadi induk semangnya IAIN dan STAIN, tetapi juga UIN? 

Departemen Agama sebagai induk semang IAIN, STAIN dan UIN perlu berpikir lebih 

sungguh-sungguh dan sistematis sebagaimana menata ulang lalu lintas percaturan pendidikan 

agama dan pendidikan umum di bawah naungan Departemen Agama. Untuk tingkat sekolah 

dasar sampai tingkat menengah atas, secara kelembagaan tampaknya sudah cukup mapan, 

meskipun masih ada apa yang disebut dengan MA dan MAK (Madrasah Aliyah Keagamaan). 

Tetapi, untuk tingkat Perguruan Tinggi, persoalannya jauh lebih tidak sederhana lagi. 

Bukankah ini semua merupakan bagian dari catatan sejarah panjang yang hendak diukir oleh 

umat Islam Indonesia dalam menghadapi era globalisasi-informasi ? Perlu dicatat untuk akhir 

tulisan ini sekali lagi bahwa umat Islam telah tertinggal oleh dua peristiwa penting sejarah 

peradaban dunia, yaitu era Revolusi Hijau dan era Revolusi Industri. Akankah sekarang umat 

Islam juga tertinggal lagi oleh Revolusi Informasi? Jika umat Islam tidak segera mengambil 
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langkah strategis ke depan dengan tindakan korektif-evaluatif terhadap paradigma keilmuan 

yang di miliki sekarang ini dan memberi tawaran-tawaran baru untuk menyongsong perjalanan 

yang masih jauh ke depan, kapan lagi akan dimulai? 

 

IAIN Sunan Kalijaga   

Yogyakarta, 24 Oktober 2002  
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