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Pengantar 
 Perjalanan panjang  cita-cita konversi IAIN Sunan Kalijaga ke UIN (Universitas 
Islam Negeri) Sunan Kalijaga seolah-olah hampir berakhir ketika Keputusan Bersama 
Menteri Pendidikan dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 1/0/SKB/2004; 
Nomor : ND/B.V/I/Hk.00.1/058/04 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Isam Negeri 
(IAIN) Sunan Kalijaga menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga 
Yogyakarta ditandatangani di Departemen Pendidikan Nasional Jakarta pada tanggal 23 
Januari 2004.1  Perjalanan panjang ini belum berakhir, karena proses menunju konversi 
secara formal telah dimulai sejak tahun akademik 1997/1998 bersama IAIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta. IAIN Syarif Hidayatullah telah berubah menjadi UIN Syarif 
Hidayatullah, Jakarta  dengan turunnya KEPPRES pada tanggal 20 Mei 2002. Sebagai 
langkah persiapan jauh ke depan, selama 6 tahun terus menerus dari mulai 1997/1998 
sampai tahun 2002/2003, IAIN Sunan Kalijaga mengayunkan langkah kedepan dengan cara 
mengembangkan kemampuan tenaga pengajar, dengan mendorong dosen-dosen untuk 
mengambil program S2 di dalam maupun di luar negeri dalam bidang-bidang Umum 
seperti Pendidikan, Psikologi, Sosiologi, Perpustakaan, Sejarah, Managemen, dan 
Komunikasi, selain studi keislaman itu sendiri.2 Selain itu, IAIN Sunan Kalijaga juga mulai 
membuka prodi-prodi baru sebagai persiapan dibukanya prodi-prodi  umum kelak di 
kemudian hari. Antara lain program studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam (IPII) 
sebagai embrio pembukaan program studi ilmu-ilmu humaniora pada UIN, program studi 
Keuangan Islam (KUI) sebagai embrio pembukaan program studi ilmu-ilmu Ekonomi, 
program studi Agama dan Masyarakat (Sosiologi Agama) sebagai cikal bakal pembukaan 
program studi bidang ilmu-ilmu sosial, selain terus merekrut dosen baru untuk jurusan 
Tadris Matematika, Biologi, Kimia dan Fisika pada fakultas Tarbiyah sebagai cikal bakal 
pembukaan program-program studi pada rumpun keilmuan Sains, Teknologi dan 
Kesehatan di masa depan. 

                                                
* Disampaikan dalam Konferensi Internasional Antar Bangsa Asia Tenggara, Universitas Gadjah 

Mada, 10 – 11 Desember 2004. 
1 Berita Penandatanganan Keputusan Bersama di harian Kompas, tanggal 24 Januari 2003. Dari segi 

administratif, penandatanganan Keputusan Bersama tersebut barulah sebagai "payung besar" sekaligus 
prasyarat yang harus dilalui sebelum langkah-langkah berikutnya yang terkait dengan rencana Keputusan 
Presiden (KEPPRES) dan Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Organisasi Tatalaksana (ORTALA) 
Universitas Islam Negeri.  

2 Upaya tersebut dapat dibaca dari statistik bahwa dosen bergelar S2 tahun 2000 berjumlah 131 
orang (38,08%) sedang pada tahun 2003 meningkat menjadi 187 orang (52,23%). Dosen bergelar S3 tahun 
2000 semula berjumlah 14 orang (4,07%), meningkat menjadi 30 orang (8,38%). Sedang dosen bergelar S1, 
tahun 2000 berjumlah 199 (57,85%), pada tahun 2003 menurun menjadi 141 orang (39,39%). Jumlah total 
dosen 5 fakultas tahun 2000 berjumlah 344, sedang pada tahun 2003 berjumlah 358 orang. Lihat buku 
Statistik IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2003. 
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 Selain itu, secara kelembagaan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mulai bekerja 
lebih keras untuk melengkapi kebutuhan dasar layaknya sebuah "Universitas" yang 
diidamkan, setelah memperoleh persetujuan Senat Institut pada tanggal 7 Januari 2002.3 
Hampir selama 2 tahun penuh, Master Plan Kampus Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga terdiri dari  faculty building, administrative building, laboratorium,  dan berbagai 
fasilitas perguruan tinggi yang lain seperti gedung multi purpose, student center, training 
center, fasilitas olah raga,  dan lain-lain mulai dirancang, didiskusikan dan dikritisi oleh 
seluruh pimpinan Institut, fakultas, pusat-pusat studi dan unit-unit lain yang terkait secara 
berkesinambungan dari pertengahan tahun 2002 s/d pertengahan tahun 2003. Master Plan 
dirancang di atas filosofi sebuah bangunan kampus yang kompak, yang memadukan 
arsitektur ke-Indonesian, ke-Islaman, kemoderenan, dan lokalitas Jawa. Sosialisasi rencana 
pengembangan kampus dilakukan secara intensif ke 5 fakultas, mahasiswa dan karyawan 
IAIN Sunan Kalijaga masing-masing pada tanggal 22 Juli 2002 untuk fakultas Adab dan 
Dakwah, 23 Juli 2002 untuk fakultas Syari'ah dan Tarbiyah. 24 Juli 2002 Fakultas 
Ushuluddin, 27 Juli  2002 untuk seluruh pegawai Biro ADKUM, AKPI, PPs, Pusat 
Pengabdian Masyarakat dan Perpustakaan, 29 Juli 2002 DEMA, SEMA, UKM, BEM-
BEM serta kepada seluruh dosen dan karyawan yang tinggal di rumah dinas IAIN pada 
tanggal 9 Juli 2002.  Dalam periode waktu yang sama kelompok kerja (pokja) akademik 
terus bekerja menyusun proposal pembukaan prodi baru untuk diajukan ke Kementrian 
Pendidikan Nasional melalui Departemen Agama.4 
 Ketika IAIN Sunan Kalijaga mengajukan usulan pembukaan prodi-prodi umum 
kepada Departemen Pendidikan Nasional pada bulan Juni 2003, sebagai persyaratan yang 
harus dipenuhi sesuai PP. 60/1999, IAIN Sunan Kalijaga sebenarnya  telah memenuhi 
persyaratan akademik dan administratif sebagai Universitas.5 Oleh karenanya, 6 bulan 

                                                
3 Rektor IAIN Sunan Kalijaga yang baru untuk periode 2001-2005 dilantik oleh Menteri Agama di 

kampus IAIN Sunan Kalijaga pada tanggal 29 Desember 2001. Tanggal 7 Januari 2002 adalah Sidang Senat 
Institut pertama dalam periode kepemimpinan IAIN yang baru mengambil keputusan penting tentang 
persetujuan Senat Institut perlunya dikembangkan IAIN ke arah Universitas. Sebelum tanggal 7 Januari 2002, 
diskusi tentang rencana konversi IAIN ke UIN telah dilakukan di forum senat Institut, bahkan pernah 
menghadirkan Prof. Djohar, mantan rektor IKIP Yogyakarta, untuk mempresentasikan pengalaman IKIP 
ketika berubah menjadi UNY beberapa tahun sebelumnya. 

4 Ceritera panjang yang tidak kalah menarik diikuti adalah bagaimana pengajuan proposal untuk 
memperoleh dana bantuan IDB (Islamic Development Bank) untuk pembangunan fisik kampus lewat 
Departemen Agama, BAPPENAS, Departemen Keuangan, Departemen Kehakiman dan HAM dan IDB 
sendiri. Perbaikan proposal terdahulu (1997/8) dilakukan sekitar bulan Februari s/d Maret 2002. Proses 
panjang tersebut sejak dari pengiriman proposal ke Departemen Agama agar mengirim proposal 
pengembangan IAIN ke BAPPENAS, formal request pemerintah RI ke IDB (2 Mei 2002), jawaban IDB (2 
Juni 2002), kunjungan tim IDB untuk fact finding (3 Juli 2002), ditandatangani draft Aide Memoire (11 Juli 
2002), kunjungan Appraisal team dari IDB (20 dan 21 Desember 2002), Penandatanganan Aide Memoire 
antara Pemerintah RI c.q. Departemen Keuangan, IDB dan Rektor IAIN Sunan Kalijaga  Yogyakarta (24 
Desember 2002), usulan project diterima oleh Sidang Dewan Board IDB (Februari 2003), Rapat 
Interdepartemental di Departemen Keuangan membahas draft loan agreement antara RI dan IDB (3 Juli 
2003), No Objection Letter for Signing the Financial agreement tentang the development of the Islamic 
University of IAIN Sunan Kalijaga  project (26 Agustus 2003) dan persetujuan Loan Agreement  antara 
Pemerintah RI dan Islamic Development Bank (IDB) (3 September 2003) sampai munculnya berita yang 
dilansir dari hasil konferensi press di Kazakistan oleh Direktur IDB tentang persetujuan pemberian pinjaman 
IDB antara lain ke IAIN Sunan Kalijaga dalam harian Kompas tanggal 4 September 2003. 

5 Program Studi Umum yang akhirnya diterima dan diperbolehkan untuk diselenggarakan di UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta pada program sarjana (S1) adalah program studi Psikologi, Perpustakaan, 
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kemudian, tepatnya bulan Desember 2003, proses penelitian berkas usulan pembukaan 
program studi umum oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Pendidikan Nasional telah selesai 
dan berakhir dengan ditandatanganinya Keputusan Bersama Mendiknas dan Menag pada 
tanggal 23 Januari 2004. 
 
Pengembangan IAIN ke UIN : Menjawab kekhawatiran dan membuka peluang dan 
harapan baru 
 
 Setiap terjadi proses "perubahan", maka kekhawatiran dan kecemasan tidak bisa 
ditutup-tutupi. Sebelum Senat Institut menyetujui konversi IAIN ke UIN, kekhawatiran dan 
kecemasan tampak dalam diskusi Sidang Senat dan lebih-lebih diluar forum sidang Senat. 
Berbagai pertanyaan mulai  muncul ke permukaan : bagaimana nasib fakultas Adab, 
Dakwah, Syari'ah, Tarbiyah dan Ushuluddin ? Akankah fakultas-fakultas ini dipinggirkan 
dan dimarginalkan ? Bernasib samakah fakultas-fakultas ini dengan fakultas agama di 
Universitas Islam Indonesia (UII) dan di lingkungan Universitas Muhammadiyah di 
seluruh tanah air ?  
 Mengapa harus berubah menjadi "Universitas" ? Tidak cukupkah dengan nama 
Institut seperti yang disandangnya selama 53 tahun (1951-2004) ? Jika fakultas atau 
program studi umum dikembangkan, bagaimana nasib 23 prodi yang selama ini telah 
berjalan ? Akankah struktur keilmuan, kurikulum dan silabinya sama dan sebangun dengan 
sebelum dan sesudah UIN diresmikan ? Begitu pula pertanyaan bagaimana struktur mata 
kuliah, kurikulum dan silabi pada prodi-prodi umum di UIN dan Universitas umum yang 
lain ? Bagaimana pola Pembinaan dan Pengembangan minat dan bakat, keterampilan dan 
kepribadian mahasiswa ? dan berbagai pertanyaan yang lain.6  

Untuk merespon berbagai pertanyaan yang muncul, Pertama,  yang harus 
digarisbawahi terlebih dahulu adalah adanya Catatan penting  yang termaktub dalam surat 
Mendiknas yang ditujukan kepad Menteri Agama , tanggal 23 Januari 2004 sebagai berikut 
: "Meskipun IAIN Sunan Kalijaga dan STAIN Malang berubah menjadi UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta dan UIN Malang, namun tugas pokoknya tetap sebagai institusi 
pendidikan tinggi bidang Agama Islam, sedangkan penyelenggaraan program non-
agama Islam (Umum) merupakan tugas tambahan"7.  Dengan penegasan itu, maka 
sebagai institusi pendidikan tinggi bidang Agama Islam masih tetap menjadi tugas utama. 
Main mandatenya tidak boleh dan tidak perlu digeser oleh Wider mandatenya. Hanya saja 
kualitas dan koleksi perpustakaan, buku literatur yang digunakan, jaringan kelembagaan, 
pengembangan metodologi pengajaran dan penelitian serta mentalitas keilmuan para dosen 
dan mahasiswanya perlu memperoleh titik fokus penekanan yang lebih daripada 
sebelumnya sesuai dengan kultur akademik yang ada pada universitas. 

                                                                                                                                               
Sosiologi, Ilmu Komunikasi, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Teknik Industri dan Teknik Informatika, 
lihat Surat Mendiknas kepada Menag tanggal 23 Januari 2004. 

6 Untuk menjawab sebagian pertanyaan tersebut, IAIN menyelenggarakan Seminar & Lokakarya 
dalam Seminar Nasional dalam rangka mensyukuri kelahiran IAIN ke 51, yang diselenggarakan pada tanggal 
18-19 September 2002. Proceeding seminar tersebut kemudian diterbitkan SUKA Press dengan judul 
Menyatukan Kembali Ilmu-Ilmu Agama dan Umum : Upaya mempertemukan Epistemologi Islam dan Umum, 
Jarot Wahyudi dkk (Ed.), Yogyakarta, Juni 2003. 

7 Lihat dokumen Surat Menteri Pendidikan Nasional yang ditujukan Menteri Agama Republik 
Indonesia tanggal 23 Januari 2004. Disebut-sebut STAIN Malang disitu karena kebetulan proses konversi 
IAIN Sunan Kalijaga  ke UIN Sunan Kalijaga bersama-sama dengan STAIN Malang.  
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Kedua, 5 fakultas yang ada sekarang ini (fakultas Adab, Dakwah, Syari'ah, 
Tarbiyah, Ushuluddin), dari semula berdiri memang telah dengan sengaja dibina, 
dipelihara, dibesarkan, dikembangkan secara terus menerus selama 50 tahun. Sampai 
sekarang, masing-masing fakultas telah mempunyai sejumlah tenaga pengajar yang cukup 
kuat, dan dosen-dosen tetap bergelar magister dan doktor yang cukup memadai.8 Usaha 
untuk mengembangkan tenaga pengajar yang sudah ada tetap berlangsung hingga sekarang 
baik ke luar negeri9 maupun di dalam negeri. Untuk itu, kekhawatiran akan 
termaginalisasikannya 5 fakultas yang ada sekarang tidak cukup beralasan. Bahkan dalam 
rangka konversi ke UIN, ke 5 fakultas yang ada diperkuat dengan standar metodologi dan 
epistemologi baru yang selevel dengan pendidikan, pengajaran dan penelitian di universitas 
pada umumnya dengan berbagai penyesuaian di sana-sini (akan diuraikan lebih lanjut), 
sehingga mempunyai daya tawar keluar yang lebih bagus dan kompetitif. 

Ketiga, dalam rancang bangun fakultas yang berada di bawah UIN akan mengalami 
perubahan sesuai dengan prinsip dasar "Miskin struktur, kaya fungsi" seperti yang diminta 
oleh Kementerian Pendidikan Nasional saat mengverifikasi prodi-prodi umum yang 
diusulkan untuk dibuka di UIN Sunan Kalijaga pada tanggal …………. dan deputi Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) saat melakukan rapat inter departemental 
untuk membahas draft rancangan Keputusan Presiden pada tanggal 1 Maret 2004. Dalam 
diskusi forum think tank IAIN yang melibatkan seluruh pimpinan fakultas dan institut dan 
para pakar di IAIN sampai pada kesimpulan bahwa untuk memperkuat fakultas agama 
yang ada di UIN adalah dengan cara memadukan fakultas agama yang ada dengan 
kelompok ilmu atau program studi ilmu-ilmu sosial dan humaniora pada fakultas-fakultas 
yang ada sekarang ini. Untuk sementara10, fakultas-fakultas yang ada sekarang akan 
berubah nama sebagai berikut : 

 

 
Keempat, berbeda memang titik tekan dan ruang lingkup pergaulan komunitas 

keilmuan antara Sekolah  Tinggi, Institut dan Universitas. Jika Sekolah Tinggi hanya 
menyelenggarakan pendidikan pada "satu" bidang ilmu saja seperti Sekolah Tinggi Ilmu 
Tarbiyah atau Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah, maka perjalanan STAIN (Sekolah Tinggi 

                                                
8 Sekarang ini (2004), dosen fakultas Adab berjumlah 69 orang (19,27%), 35 di antaranya bergelar 

Magister dan 6 bergelar doktor; dosen fakultas Dakwah berjumlah 59 orang (16,48%), 36 di antaranya 
bergelar Magister dan 2 bergelar doktor; dosen fakultas Syari'ah berjumlah 70 orang (19,55%), 30 di 
antaranya bergelar Magister dan 7  bergelar doktor; dosen fakultas Tarbiyah berjumlah 100 orang (27,93%), 
47 di antaranya bergelar Magister dan 2 bergelar doktor; dosen fakultas Ushuluddin berjumlah 68 orang 
(16,77%), 39 di antaranya bergelar Magister dan 13 bergelar doktor. Jumlah dosen IAIN Sunan Kalijaga 
tahun 2003 berjumlah 358 orang. Lihat buku Statistik IAIN Sunan Kalijaga, 2003.  

9 Sekarang ini (2004), tidak kurang dari 22 dosen IAIN Sunan Kalijaga sedang melanjutkan ke luar 
negeri: 10 orang di McGill Canada (5 Ph.D dan 5 MA), 1 orang Ph.D di Australia, 5 orang (2 Ph.D; 3 MA) di 
Leiden Belanda; 1 orang Ph.D di Jerman; 4 orang MA di Amerika Serikat, 1 orang Post Doktoral di Mesir. 

10 Penulis sebut sementara, karena dalam waktu dekat akan diselenggarakan rapat ORTALA 
(Organisasi dan Tata Laksana) yang melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN), 
Departemen Agama, Departemen Keuangan dan lain-lain di Jakarta untuk membahas lebih lanjut usulan 
struktur organisasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Fakultas 
Adab  

Fakultas 
Syari'ah  

Fakultas 
Tarbiyah  

Fakultas 
Ushuluddin  

Fakultas  
Sain -
Teknologi  

Fakultas 
Dakwah  

Fakultas 
Sosial -
Humaniora 
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Agama Islam Negeri) yang membuka lebih dari satu bidang ilmu sebenarnya menyalahi 
aturan dan nomenklatur yang biasa dikenal di lingkungan pendidikan tinggi. Sedang 
Institut membidangi "kelompok" bidang ilmu (seperti yang ada pada IAIN sekarang, yaitu 
keilmuan Adab, Dakwah, Syari'ah, Tarbiyah, Ushuluddin). Adapun Universitas 
membidangi beberapa cabang disiplin keilmuan, baik eksakta, sosial maupun humaniora. 

Ruang gerak "Universitas" sudah barang tentu lebih luas daripada Institut. 
Kerjasama dengan berbagai pihak baik dengan dalam maupun luar negeri menjadi terbuka 
lebar. Problem dikotomi keilmuan pun sedikit banyak akan dapat teratasi, meskipun dengan 
kurikulum dan silabinya perlu dirancang secara lebih cermat (akan diuraikan lebih lanjut). 
Pengembangan kemampuan akademik dan keluasan cakupan wilayah penelitian juga lebih 
dimungkinkan dalam bentuk universitas. Pusat-pusat studi dapat berkembang lebih luas, 
belum  lagi dalam kerjasama dengan dunia usaha. 

 
Kegelisahan ilmuwan terhadap rancang bangun  akademik ilmu-ilmu keislaman yang 
dikotomis-atomistik : Bayani, Irfani, Burhany 
 
 Pada dasarnya ilmu pengetahuan manusia secara umum hanya dapat dikategorikan 
menjadi tiga wilayah pokok : Natural Sciences, Social Sciences dan Humanities. Oleh 
karenanya, untuk pendirian sebuah Universitas, Departemen Pendidikan Nasional 
mensyaratkan dipenuhinya 6 program studi umum dan 4 program studi sosial. Persyaratan 
ini bagus, namun para ilmuan sekarang mengeluh tentang output yang dihasilkan oleh 
model pendidikan universitas yang berpola demikian. Sama halnya keluhan orang terhadap 
alumni perguruan tinggi agama yang hanya mengetahui soal-soal "normatifitas" agama, 
tetapi kesulitan memahami historisitas agama sendiri, lebih-lebih historisitas agama orang 
lain. Belum lagi masuk kepada persoalan pokok tentang titik perpaduan antara " ilmu" dan 
"agama". Apakah mengikuti model single entity dalam arti pengetahuan agama berdiri 
sendiri tanpa memerlukan bantuan metodologi yang digunakan oleh ilmu pengetahuan 
umum yang lain dan begitu pula sebaliknya ataukah mengikuti model isolated entities  
dalam arti masing-masing rumpun ilmu berdiri sendiri, tahu keberadaan rumpun ilmu yang 
lain tetapi tidak bersentuhan dan tegur sapa secara metodologis atau model interconnected 
entities, dalam arti masing-masing sadar akan keterbatasannya dalam memecahkan 
persoalan manusia, lalu menjalin kerjasama setidaknya dalam hal yang menyentuh 
persoalan pendekatan (approach) dan metode berpikir dan penelitian (process dan 
procedure) . Pada level praksis, keluhan bukan pada pembagian 3 bidang ilmu yang sudah 
mapan, tetapi lebih pada mengapa mahasiswa dan dosen pada bidang natural sciences tidak 
mengenal isu-isu dasar social-sciences, dan humanities dan lebih-lebih religious studies 
dan begitu sebaliknya. Keterpisahan dan keterfragmentasian ini berakibat luar biasa pada 
dunia birokrasi, dunia pemerintahan, dunia BUMN, dunia bisnis, dunia usaha, lingkungan 
hidup dan dunia pekerjaan pada umumnya. Keterpisahan ini hanya akan mencetak dan 
menelurkan ilmuan dan praktisi yang tidak berkarakter. Indonesia dan dunia ketiga 
pada umumnya yang mengikuti begitu saja pola keilmuan tersebut tanpa modifikasi dan 
penyesuaian di sana-sini menggiring ke arah krisis multidimensional sejak dari lingkungan 
hidup, ekonomi, politik, sosial, agama, moral yang berkepanjangan. Memang, semua 
kerusakan ini tidak dapat dibebankan atau dikembalikan kepada dunia pendidikan. Namun, 
upaya-upaya dan ijtihad-ijtihad baru untuk mengurangi anomali-anomali yang dialami oleh 



 

 6 

masyarakat perlu dilakukan karena, jangan-jangan sistem pendidikan yang berjalan selama 
ini memang punya andil secara tidak langsung terbentuknya split of personality. 
 Untuk pertama penulis ingin mencermati terlebih dulu pola dikotomis-atomistik 
dalam bangunan ilmu-ilmu agama (Islam) yang biasa diajarkan di PTAIN. Dalam skema 
dan bagan dibawah ini (Skema 1), yang diambil inspirasinya dari karya-karya 
Muhammad Abid al-Jabiry11 dengan modifikasi disana-sini oleh penulis sesuai 
perkembangan telaah epistemologi dalam tradisi ilmu pengetahuan12, penulis ingin 
memperlihatkan struktur fundamental ulûmuddîn dalam perspektif epistemologi bayânî 
sekaligus dalam perbandingannya dengan epistemologi 'irfânî dan burhânî. Menurut al-
Jabiry, corak Epistemologi bayânî didukung oleh pola pikir fikih dan kalam. Dalam tradisi 
keilmuan agama Islam di IAIN dan STAIN, besar kemungkinan juga pengajaran agama 
Islam di sekolah-sekolah, perguruan tinggi umum negeri dan swasta, dan lebih-lebih di 
pesantren-pesantren, corak pemikiran keislaman model bayânî sangatlah mendominasi 
dan bersifat hegemonik sehingga sulit berdialog dengan tradisi epistemologi 'irfânî dan 
burhânî.. Oleh karenanya dalam bagan dibawah penulis sebut sebagaai corak atau model 
dikotomis-atomistik. Corak pemikiran 'irfânî (tasawuf; intuitif; al-‘atify) kurang begitu 
disukai oleh tradisi berpikir keilmuan bayânî (fikih dan kalam) yang murni, lantaran 
bercampuraduknya bahkan dikaburkannya  tradisi berpikir keilmuan 'irfânî dengan 
kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi tarekat dengan satahat-satahat-nya serta 
memang kurang dipahaminya struktur fundamental epistemologi dan pola pikir 'irfânî 
berikut nilai manfaat yang terkandung didalamnya.  

Sebenarnya ketiga kluster sistem epistemologi ulûmuddîn ini adalah masih berada 
dalam satu  rumpun, tetapi dalam praktiknya hampir-hampir tidak pernah mau akur. 
Bahkan tidak jarang saling mendiskriditkan, tidak saling percaya-mempercayai, kafir-
mengkafirkan, murtad-memurtadkan dan sekuler-mensekulerkan antar masing-masing 
penganut tradisi epistemologi ini. Oleh karena itu, pola pikir tekstual bayânî lebih 
dominan secara politis dan membentuk mainstream pemikiran keislaman yang 
hegemonik.13 Sebagai akibatnya pola pemikiran keagamaan Islam model bayânî menjadi 
kaku dan rigid. Otoritas teks dan otoritas salaf yang dibakukan dalam kaidah-kaidah 
metodologi usul fiqh klasik14 lebih diunggulkan dari pada sumber otoritas keilmuan yang 
lain seperti ilmu-ilmu kealaman (kauniyyah), akal (aqliyyah) dan intuisi (wijdaniyyah). 
Dominasi pola pikir tekstual-ijtihâdiyyah menjadikan sistem epistemologi keagamaan 
Islam kurang begitu peduli terhadap isu-isu keagamaan yang bersifat kontekstual-
bahtsiyyah. Menurut hemat penulis, pengembangan pola pikir bayânî hanya dapat 
dilakukan jika ia mampu memahami, berdialog dan mengambil manfaat sisi-sisi 
fundamental yang dimiliki oleh pola pikir 'irfânî maupun pola pikir burhânî dan begitu 
                                                

11 Muhammad Abid al-Jabiry, Bunyah al-‘aql al-araby : Dirasah tahliliyah naqdiyyah li nudzumi al-
ma’rifah fi al-tsaqafah al-arabiyyah, Beirut : Mashat dirasah al-wihdah al-arabiyyah, 1990 dan al-’Aql al-
Siyasy al-Araby: Muhaddidatuhu wa tajalliyatuhu, (Beirut: al-Markaz al-tsaqafy al-Araby, 1991). 

12 Bagian tulisan ini telah penulis kemukakan dalam artikel penulis “Al-Ta’wil al-Ilmi : Kearah 
perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci”, Al-Jami’ah Vol. 39, Number 2, July-December, 2001, h. 371-
380. 

13 Muhammad Abid al-Jabiry, Takwin al-aql al-Araby, Beirut : Markaz dirasah al-wihdah al-
arabiyyah, 1989, h. 332-351. 

14 Upaya memperbaiki dan merekonstruksi bangunan keilmuan usul fiqh klasik kearah yang lebih 
dapat menjawab persoalan kemanusiaan dan keagamaan yang baru lebih lanjut lihat Muhammad Syahrur, 
Nahwa Usulin Jadidah li al-fiqh al-Islamy: Fiqh al-Mar’ah (al-Wasiyyah, al-Irts, al-Qawwamah, al-
Ta’addudiyyah, al-Libas), Damaskus : al-Ahali li al-thiba’ah wa al-nasyr, 2000. 
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pula sebaliknya. Jika saja masing-masing sistem kefilsafatan ilmu keagamaan dalam 
Islamic studies ini berdiri sendiri-sendiri, tidak bersentuhan antara satu dan lainnya 
sebagaimana yang tercermin dengan kokohnya dinding-dinding pembatas fakultas di 
lingkungan IAIN dan STAIN, belum lagi tembok pembatas antara keilmuan umum dan 
keilmuan agama maka agak sulit dibayangkan akan terjadi pengembangan ilmu-ilmu 
keislaman dalam menghadapi problem-problem kontemporer. 
 Kelemahan yang paling mencolok dari tradisi nalar epistemologi bayânî atau 
tradisi berpikir tekstual-keagamaan adalah ketika ia harus berhadapan dengan teks-teks 
keagamaan yang dimiliki oleh komunitas, kultur, bangsa atau masyarakat yang beragama 
lain.15 Dalam berhadapan dengan komunitas lain agama, corak argumen berpikir 
keagamaan model tekstual-bayânî biasanya mengambil sikap mental yang bersifat 
dogmatik, defensif, apologis, dan polemis, dengan semboyan kurang lebih semakna 
dengan "right or wrong is my country". Itulah jenis pengetahuan keagamaan yang biasa 
disebut-sebut sebagai al-'ilm al-tauqîfî, yang dibedakan dari al-'ilm al-hudurî dan al-'ilm al-
husulî dalam tradisi pemikiran Islam klasik. Hal demikian dapat saja terjadi karena fungsi 
dan peran akal pikiran manusia tidak lain dan tidak bukan hanyalah digunakan untuk 
mengukuhkan dan membenarkan otoritas teks. Sama sekali di luar kalkulasi pendukung 
corak epistemologi ini apakah pelaksanaan dan implementasi ajaran teks  dalam 
kehidupan masyarakat luas masih seoirisinal dan seotentik lafal teks itu sendiri atau 
tidak, karena diskusi seperti ini akan dintrodusir dan diambil alih oleh pola pemikiran 
epistemologi burhânî.  

Sebagaimana dimaklumi bahwa kebenaran teks yang dipahami dan diakui oleh 
aliran, kelompok atau organisasi tertentu belum tentu dapat dipahami dan diakui secara 
sama dan sebangun oleh aliran, kelompok, atau organisasi lain yang menganut agama 
yang sama. Belum lagi harus ditambahkan disini bahwa kebenaran teks yang dipahami 
dan diakui oleh penganut agama tertentu pasti berbeda dari kebenaran teks yang 
dipahami, diakui dan diyakini oleh penganut agama yang lain. Dari sinilah sumber 
munculnya apa yang disebut dalam tradisi ilmu kalam sebagai al-'uqûl al-mutanâfisah, pola 
berpikir jadaliyyah atau dialektik. Jika dilacak kebelakang, pola logika yang biasa 
digunakan fuqahâ dan mutakallimûn adalah pola logika dan cara berpikir yang biasa 
digunakan oleh Stoik (Inggris : the Stoics ; Arab : al-Rawâqiyyûn) dan bukannya pola 
logika yang digunakan oleh Aristotle.16  

Dengan demikian, peran akal pikiran  dalam memahami dam menafsirkan hal-hal 
yang terkait dengan soal-soal keberagamaan atau religiositas manusia memang sangatlah 
terbatas. Sejak dari dulu pola pikir bayânî lebih mendahulukan dan mengutamakan Qiyâs 
(qiyâs al 'illah untuk fikih dan Qiyâs al-dalâlah untuk kalam) dan bukannya mantiq lewat 
silogisme dan premis-premis logika. Epistemologi  tekstual-lughawiyyah (al-asl wa al-far'; al-

                                                
15 Studi yang cukup mendalam tentang ini, lebih lanjut lihat Farid Esack, "Mendefinisikan kembali Diri Sendiri 

dan Orang lain : iman, Islam dan Kufr", juga "al-Qur'ân dan kaum lain : Pluralisme dan Keadilan" dalam bukunya yang 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Al-Qur'ân, Liberalisme, Pluralisme : Membebaskan yang Tertindas, 
Bandung : Mizan, 2001 

16 Penelitian yang cermat tentang struktur logika kalam telah dilakukan oleh Josep Van Ess, "The Logical 
Structure of Islamic Theology" dalam Issa J Boullata, (Ed.), Anthology of Islamic Studies, Montreal Mc.Gill, Indonesia 
IAIN  Development Project, 1992. Dengan temuan Van Ess ini para peminat ilmuan Islamic studies harus berhati-hati 
ketika disebut-sebut bahwa pola pikir logika Yunani sangat berpengaruh pada pola pikir keislaman, karena pengaruh pola 
pikir logika Yunani kepada fuqahâ dan mutakallimûn bukannya berasal dari logika Aristotle atau Plato tetapi pengaruh itu 
rupanya datang dari pola pikir logika Stoik yang dalam berbagai hal justru dikritik oleh logika Aristotle. 
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lafz wa al-makna) lebih diutamakan daripada epistemologi kontekstual-bahtsiyyah maupun 
spiritualitas-'irfânîyyah-bâtiniyyah. Disamping itu, nalar epistemologi bayânî  selalu 
mencurigai akal pikiran, karena dianggap akan menjauhi kebenaran tekstual. Sampai-
sampai pada kesimpulan bahwa wilayah kerja akal pikiran perlu dibatasi sedemikian 
rupa dan perannya dialihkan menjadi pengatur dan pengekang hawa nafsu,17 bukannya 
untuk mencari sebab dan akibat lewat analisis keilmuan yang akurat. 
 Menyatunya  "teks" dan "akal" rupanya memunculkan kekakuan-kekakuan dan 
ketegangan-ketegangan tertentu, bahkan tidak jarang konflik dan kekerasan (violence) 
yang bersumber dari pola pikir ini. Untuk menghindari kekakuan dan rigiditas dalam 
berpikir keagamaan yang menggunakan teks sebagai sumber utamanya, epistemologi 
pemikiran keagamaan Islam, sesungguhnya telah mempunyai dan menyediakan 
mekanisme kontrol perimbangan pemikiran dari dalam (internal control) lewat 
epistemolog 'irfânî. Pola Epistemologi 'irfânî lebih bersumber pada intuisi dan bukannya 
teks. Menurut sejarahnya, epistemologi ini telah ada baik di Persia maupun Yunani jauh 
sebelum datangya teks-teks keagamaan baik oleh Yahudi, Kristen maupun Islam (istilah 
teknis ilmu Kalam adalah qabla al-bi’tsah). 

Status dan keabsahan 'irfânî selalu dipertanyakan baik oleh tradisi berpikir bayânî 
atau burhânî. Epistemologi bayânî mempertanyakan keabsahannya karena dianggap 
terlalu liberal karena tidak mengikuti pedoman-pedoman yang diberikan teks, sedang 
epistemologi burhânî mempertanyakan keabsahannya karena dianggap tidak mengikuti 
aturan-aturan dan analisis yang berdasarkan logika. Apalagi dalam tradisi sejarah 
pemikiran Islam, apa yang disebut intuisi, ilham, qalb, dlamir, psikognosis telah terlanjur 
dikembangkan atau diinstitusionalisasikan menjadi apa yang disebut-sebut sebagai   
"tarekat" dengan wirid-wirid dan satahat-satahat yang mengiringinya.18 Agak sulit 
mengembalikan citra positif epistemologi 'irfânî dalam pangkuan gugus epistemologi 
Islam yang lebih komprehensif-utuh-integrated karena kecelakaan sejarah dalam hal 
kedekatannya dengan perkumpulan tarekat. Padahal tarekat itu sendiri tidak lain dan 
tidak bukan adalah institutional atau organizational expression dari tradisi Gnosis 
(tasawwuf) dalam budaya Islam. Fazlur Rahman sampai-sampai pernah menyebutnya 
sebagai "religion within religion".19 

Untuk mengembalikan intuisi (dlamir) pada pengertian epistemologis--bukan 
institusi  atau organisasi sosial-keagamaan--diperlukan keberanian untuk melakukan 
passing over dengan meminjam khazanah tradisi pemikiran eksistensionalis di Barat. 
Falsafah Barat pun pernah mempertanyakan dominasi dan keangkuhan rasionalitas 
dalam sejarah pemikiran mereka. Diperlukan keberanian untuk rekonstruksi dan 
reformulasi pemikiran Islam dalam wilayah tasawwuf-'irfânî era kontemporer, seiring 
munculnya tuntutan-tuntutan untuk lebih melihat dan mencermati kembali dimensi 
spiritualitas dalam Islam. 

Jika sumber terpokok ilmu pengetahun dalam tradisi bayânî adalah "teks" (wahyu), 
maka sumber terpokok ilmu pengetahuan dalam tradisi berpikir 'irfânî adalah "experience" 
(pengalaman). Pengalaman hidup sehari-hari yang otentik, sesungguhnya, merupakan 
pelajaran yang tak ternilai harganya. Ketika manusia menghadapi alam semesta yang 
cukup mengagumkan dalam lubuk hatinya yang terdalam telah dapat mengetahui 
                                                

17 Bandingkan dengan Ibnu Manzur, Lisan al-Arab. Lebih lanjut lihat Muhammad Abid al-Jabiry, Takwîn al-
aql al-Arabî,….. h. 29-30. 

18 Lebih lanjut Fazlur Rahman, Islam, Chicago : The University of Chicago Press, 1979, h. 132-133; 135 
19 Kritik cukup keras datang dari Fazlur Rahman, Ibid, h. 150. 
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adanya Dzat yang Maha Suci dan Maha Segalanya. Untuk mengetahui Dzat  yang Maha 
Pengasih dan Penyayang, orang tidak perlu menunggu turunnya "teks".20 Meminjam 
istilah Rudolf Otto mysterium terribile et fascinans.21 Pengalaman konkrit pahitnya konflik, 
kekerasan  dan disintegrasi sosial dan akibat yang ditimbulkannya dapat dirasakan oleh 
siapapun, tanpa harus dipersyaratkan mengenal jenis-jenis teks-teks keagamaan yang 
biasa dibacanya. 

Pengalaman-pengalaman batin yang amat mendalam, otentik, fitri, hanafiyyah 
samhah dan hampir-hampir tak terkatakan oleh logika dan tak terungkapkan oleh bahasa 
inilah yang disebut-sebut sebagai al-ilm al hudurî ( direct experience ) oleh tradisi isyrâqî di 
Timur atau  preverbal, prereflective consciousness atau prelogical knowledge22 oleh tradisi 
eksistensialis di Barat. Semua pengalaman otentik tersebut dapat "dirasakan" secara 
langsung oleh seluruh umat manusia apapun warna kulit, ras, budaya dan agama yang 
dipeluknya, tanpa harus mengatakannya terlebih dahulu lewat pengungkapan "bahasa"  
maupun "logika". Validitas kebenaran epistomologi  'irfânî hanya dapat dirasakan dan 
dihayati secara langsung (al ru'yah al-mubâsyirah; direct experience), intuisi, al-dzauq atau  
psiko-gnosis. Sekat-sekat formalitas lahiriyyah yang diciptakan oleh tradisi epistemologi 
bayânî maupun burhânî baik dalam bentuk bahasa, agama, ras, etnik, kulit, golongan, 
kultur, tradisi, yang ikut andil merenggangkan dan mengambil jarak  hubungan 
interpersonal antar umat manusia, ingin diketepikan oleh tradisi berpikir orisinal 'irfânî. 
Spiritualitas-esoterik yang bersifat lintas agama, bahasa dan kultur dan bukannya 
eksternalitas-eksoterik yang lebih menekankan identitas lahiriyyah agama, bahasa, ras, 
kulit, kultur yang ingin dikedepankan oleh corak nalar epistemologi 'irfânî. 

Untuk itulah prinsip  memahami  keberadaan orang, kelompok dan penganut 
agama lain (Verstehen;  Understanding Others) dengan cara menumbuhsuburkan sikap  
empati, simpati, social skill serta berpegang teguh pada prinsip-prinsip universal 
reciprocity (Bila merasa sakit dicubit, maka janganlah mencubit orang lain) akan 
mengantarkan tradisi epistemologi 'irfânî pada pola pikir yang lebih bersifat  unity in 
difference, tolerant  dan  pluralist.23 

 Dengan demikian  hubungan antar "subjek" dan "objek" bukannya bersifat 
subjektif (seperti yang biasa terjadi dalam tradisi bayânî) dan bukan pula bersifat objektif 
(seperti yang biasa ditanamkan pada tradisi burhânî), tetapi lebih pada intersubjektif. 
Kebenaran apapun, khususnya dalam hal-hal yang terkait dengan kehidupan sosial-
keagamaan adalah bersifat intersubjektif. Apa yang dirasakan oleh penganut suatu kultur, 
ras, agama, kulit, bangsa tertentu-dengan sedikit tingkat perbedaan-juga dirasakan oleh 
manusia dalam kultur, ras,agama,kulit dan bangsa yang lain.  

Disinilah perlunya rekonstruksi dan pemahaman ulang arti istilah ittihâd, fana dan 
juga  hulul  yang biasa diambil dari khasanah pemikiran tassawuf klasik yang sering 
                                                

20 Dalam tradisi pemikiran kalam, istilah "qabla al-bi'tsah" atau sebelum turunnya wahyu kenabian sangat 
tipikal dan menjadi topik yang menarik dalam pemikiran keislaman sejak dari dahulu hingga sekarang. Dalam telaah 
antropologi agama, permasalahan ini dibahas dalam pokok bahasan Literate dan Non-Literate religions. Lebih lanjut 
Jarich Oosten, "Cultural Anthropological Approaches" dalam Frank Whaling (Ed.) Contemporary approaches to the 
study of religion, vol. II, Berlin: Mouton Publishers, 1985, h. 245-52. 

21 Rudolf Otto, The Idea of the Holy : An Inquiry Into the Non-Rational Factor in the Idea of the 
Divine and Its Relation to the Rational, terjemahan John W. Harvey, Oxford, 1923, h. 29-30. 

22 Robert C. Solomon, From Rationalism to Existentialism ; the Existentialists and Their Nineteenth-Century 
Backgrounds,  New York : Harper & Row  Publisher, 1972 h. 255, 257 : 263.   

23 Lebih lanjut Hasan Askari & Jon Avery, Towards A Spiritual Humanism : A Muslim - Humanist 
Dialogue,Ledds : Seven Mirrors Publishing House Limeted, 1991, Khususnya Bab 6, h.69-90. 
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dikritik oleh para  fuqahâ  dan  mutakallimûn baik klasik maupun kontemporer. Konsep  
wihdah al-wujûd  bukannya berarti  manunggaling kawulo gusti, tetapi lebih berarti  Unity in 
multiplicity atau  Unity in difference. Baik wihdah al-wujûd, hulul maupun ittihâd bukannya 
berarti menyatunya unsur ketuhanan dan kemanusiaan, tetapi lebih mengandung arti 
menyatunya basic human need  (kebutuhan sandang, pangan, papan, afilitas keagamaan 
atau religiositas, makna kehidupan yang paling dalam atau spiritualitas, kebutuhan untuk 
aktualisasi diri dan sebagainya), tanpa terlalu memandang perbedaan ras, kulit, etnis dan 
agama. Itulah pemahaman baru tentang apa yang disebut-sebut sebagai Ittihâd al-â'rif wal 
ma'rûf. Istilah bilâ wasithah (tanpa perantara) dan bilâ hijâb (tanpa sekat) bahkan juga kasyf 
al-mahjûb hanya dapat dipahami dengan mencairnya batas-batas formal antar agama, 
etnis, kelamin, ras dan begitu seterusnya.24 

Dalam pengertian dan makna seperti itulah agama-agama dapat dimaknai dan 
diinterpretasikan ulang secara lebih mendalam, eksoterik, bathiniyyah, ruhaniyyah. Untuk 
itu kajian-kajian baru dan  serius tentang kerangka berpikir epistemologi 'irfânî perlu 
terus menerus digali dan dikaji ulang agar dapat dipahami secara praktis-fungsional.25 
Agama-agama dunia yang tidak memiliki pola pikir 'irfânî akan sangat kesulitan 
menghadapi realitas pluralitas keberagamaan umat manusia baik internal maupun 
eksternal. Hanya pola pikir epistemologi 'irfânî inilah yang dapat mendekatkan hubungan 
sosial antar umat beragama, meskipun secara sosiologis mereka tetap saja sah untuk 
tersekat-sekat dalam entitas dan identitas sosial-kultural mereka sendiri-sendiri lewat  
tradisi formal-tekstual keagamannya.  Dalam tradisi epistemologi 'irfânî, istilah "arif" 
lebih diutamakan daripada istilah "alim", karena alim lebih merujuk pada nalar bayânî, 
sedang arif (diambil dari akar kata yang serupa 'a-r-f) lebih merujuk pada tradisi 'irfânî. 
Secara sosiologis, budaya dan masyarakat Indonesia juga lebih menghormati karakter arif 
dan bukannya alim untuk hal-hal yang terkait dengan kompleksitas pergaulan sosial, 
budaya dan keagamaan. 

Belum lengkap rasanya jika epistemologi pemikiran keagamaan Islam tidak 
dilengkapi dengan Epistemologi burhânî. Ibnu Rusyd sebagai tokoh filosof Muslim klasik, 
telah menyebut-nyebut jenis epistemologi ini.26 Namun, hegemoni epistemologi bayânî 
menjadikan corak epistemologi burhânî dan juga 'irfânî tersingkir dari panggung sejarah 
pemikiran keislaman. Oleh karena keduanya yakni epistemologi burhânî dan 'irfânî cukup 
vital perannya dalam pemikiran keislaman, maka keduanya perlu direkonstruksi ulang 
dengan pemaknaan-pemaknaan yang baru (al-qirâ'ah al-muntijah), untuk mendampingi 
epistemologi bayânî.  

                                                
24 Dengan demikian para peminat studi keislaman kontemporer memerlukan alat metodologi baru agar dapat 

mengapresiasi kembali khazanah intelektual Muslim era klasik. Warisan spiritualitas Islam sangant kaya, hanya saja 
untuk memahaminya kembali diperlukan pendekatan fenomenologi, dan lebih-lebih fenomenologi agama. Sebagai bahan 
perbandingan Jean-Francois Lyotard, Phenomenology, terjemahan dari Perancis oleh Brian Beakley, Albany : State 
Universityof New York Press, 1991. 

25 Disini letak kesulitan mempertahankan komposisi kurikulum 5 fakultas (Adab,Dakwah,Syari’ah, 
Tarbiyah, Ushuluddin) seperti yang sekarang ini ada. Belum semua fakultas diperkenalkan filsafat ilmu 
keagamaan Islam dan filsafat ilmu pada umumnya begitu juga sosiologi dan antropologi. Ilmu dasar yang 
semestinya diketahui oleh mahasiswa terlewatkan begitu saja karena mereka telah tergiring pada spesialisasi, 
bahkan over spcialization sejak dini. Bangunan komposisi kurikulum dan silabi lama ini harus diperbaharui 
dalam program redesign kurikulum era UIN. 

26 Ibn Rusyd, Tahâfut al-Tahâfut, Mesir : Daar al-Ma'arif, 1981, h. 787-787; Juga Oliver Leaman, Averroes and 
His Philosophy, Oxford : Clarendon Press, 1988, khususnya bab philosophy and sharia, h. 144-160. Bahasan yang 
mendalam adalah Muhammad Abid al-Jabiriy, Bunyah al-aql al-Arabî ..., op.cit, h. 383-482. 
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Jika sumber (origin) ilmu dari corak epistemologi bayânî adalah teks, sedang 'irfânî 
adalah direct experience (pengalaman langsung), maka epistemologi burhânî bersumber 
pada realitas atau al-waqi' baik realitas alam, sosial, humanitas maupun keagamaan. Ilmu-
ilmu yang muncul dari tradisi burhânî disebut sebagai al-ilm al-husulî, yakni ilmu yang 
dikonsep, disusun dan disistematisasikan lewat premis-premis logika atau al-mantiq, dan 
bukannya lewat otoritas teks atau salaf dan bukan pula lewat otoritas intuisi.  

Premis-premis logika keilmuan tersebut disusun lewat kerjasama antara proses 
abstraksi ( al-maujûdat barî'ah min al-mâdah) dan pengamatan inderawi yang sahih atau 
dengan menggunakan  alat-alat yang dapat membantu dan menambah kekuatan indera 
seperti alat-alat laboratorium, proses penelitian lapangan (grounded research) dan 
penelitian literer yang mendalam. Peran akal pikiran sangat menentukan disini, karena  
fungsinya selalu diarahkan untuk mencari sebab-akibat (idrak al-sabab wa al-musabab).27 

Untuk mencari sebab dan musabab  yang terjadi pada peristiwa -peristiwa alam, 
sosial, kemanusiaan dan keagamaan, akal pikiran tidak memerlukan teks-teks keagamaan. 
Untuk memahami realitas kehidupan sosial-keagamaan dan sosial-keislaman, menjadi 
lebih memadai apabila digunakan pendekatan-pendekatan seperti sosiologi 
(sosiûlûjiyyah), antropologi (antrupûlûjiyyah), kebudayaan (tsaqâfiyyah) dan sejarah 
(tarîkhiyyah). Konstruksi Burhany baru ini sudah barang tentu sudah jauh melewati 
tradisi Ibn Rusyd. Konstruksi keilmuan Burhany yang memanfaatkan ilmu-ilmu sosial 
dan humanities adalah kontruksi M. Arkoun. Fungsi dan peran akal bukannya untuk 
mengukuhkan kebenaran teks seperti yang ada dalam nalar bayânî, tetapi lebih 
ditekankan untuk melakukan analisis dan menguji terus menerus ( heuristik ) 
kesimpulan-kesimpulan sementara dan teori yang dirumuskan lewat premis-premis 
logika keilmuan. Filosof Muslim Ibn Rusyd sangat menekankan proses kerja akal pikiran 
seperti ini sebagaimana yang dilakukan dan dikonseptualisasikan oleh Aristotle. Fungsi 
akal pikiran yang bersifat heuristik dengan sendirinya akan membentuk budaya kerja 
penelitian, baik yang bersifat eksplanatif, eksploratif maupun  verifikatif. 

Tolok ukur validitas keilmuannyapun sangat berbeda dari nalar bayânî dan nalar 
'irfânî. Jika nalar bayânî tergantung pada kedekatan dan keserupaan teks atau nash dan 
realitas, dan nalar 'irfânî lebih pada kematangan social skill (empati, simpati, verstehen), 
maka dalam nalar burhânî yang ditekankan adalah korespondensi (al-mutâbaqah baina al-
'aql wa nizâm al- tabî'ah, yakni kesesuaian antara rumus-rumus yang diciptakan oleh akal 
manusia dengan hukum-hukum alam). Selain korespondensi juga ditekankan aspek 
koherensi (keruntutan dan keteraturan berpikir logis) dan upaya yang terus menerus 
dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan temuan-temuan, rumus-rumus dan 
teori-teori yang telah dibangun dan disusun oleh jerih payah akal manusia (pragmatik). 

Kalau saja tiga pendekatan keilmuan agama Islam, yaitu Bayani, Irfan, dan 
Burhany saling terkait, terjaring dan terpatri dalam satu kesatuan yang utuh, maka corak 
dan model keberagamaan Islam, menurut hemat penulis, jauh lebih komprehensif, dan 
bukannya bercorak dikotomis-atomistis seperti yang dijumpai sekarang ini. Keilmuan 
Tarbiyah dan juga Dakwah mungkin juga ketiga fakultas yang lain belum tentu 
                                                

27 Dengan modifikasi dari penulis, bandingkan dengan Muhammad Abid  al-Jabiry, Takwîn al-'Aql al -Arabî, 
Op.cit. h. 20. Logika burhânî yang pada dasarnya hanya terbatas pada pola pikir induktif dan deduktif dianggap tidak lagi 
cukup memadai untuk dapat menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan selama 200 tahun terakhir. Logika burhânî 
kontemporer perlu ditambah pola pikir abductive. Filsafat Ilmu yang baru sangat dipengaruhi oleh perkembangan pola 
pikir abductive. Lebih lanjut Eugene Freeman, The Relevance of Charles Peirce,Illinois : The Hegeler Institute, 1993, 
khususnya h. 132-144. Juga Milton K. Munitz, Contemporary Analytic Philosophy, New York: Macmillan Publishing 
Co., Inc., Khususnya bab 2, 1981. 
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memahami basis filosofi keilmuan Islam yang fundamental ini dan implikasi dan 
konsekwensinya dalam dunia praktis kependidikan agama, dunia praktis kedakwahan, 
kesyari’ahan, keushuluddinan dan begitu seterusnya. Sekaranglah momentum untuk 
menyempurnakan kembali klaim-klaim kebenaran dan keabsahan ilmu yang bersifat 
myopic. Belum lagi kita berhasil menyelesaikan pekerjaan rumah (Bayani, Irfani dan 
Burhany), umat Islam diperhadapkan dengan tantangan baru, yaitu perkembangan ilmu-
ilmu baru yang muncul pada abad ke 17,18,19 dan 20. Munculnya budaya baru keilmuan 
ini juga memerlukan respon cerdas tersendiri. Dalam bagian berikut dari tulisan ini ini 
akan dijelaskan secara telegrafik perkembangan image keilmuan yang baru. 

 
SKEMA 1 

KEILMUAN IAIN : PENDEKATAN DIKOTOMIS-ATOMISTIK 
 

 
 

SUMBER   ILMU 
PENGETAHUAN 

GUGUS 
PARADIGMATIK 

METODOLOGI 
(PROCESS & 
PROCEDURE) 

TIPE ARGUMEN TUJUAN 
PEMBELAJARAN 

SIFAT DASAR 
KEILMUAN 

PEMBIDANGAN 
ILMU 

1 AKAL 
 

TAJRIDIYYAH 
(Abstraktif) 

  BAHTHIYYAH  DEMONSTRATIF  IDRAK AL-
SABAB wa al-
musabbabat 

SILOGISTIK  
(al-mantiqiyyah) 

al-Ilm al-Husuly 

2 WAHYU LUGHAWIYYAH 
(Kalam; Word) 

 ISTINTAJIYYAH - 
IJTIHADIYYAH 

 

JADALIYYAH  
(al-Uqul al-mutanafisah) 

 MUQARABAH  
     al-nash li al-Waqi’ 

JUSTIFIKATIF - 
REPETITIF 
(al-Taqlidiyyah) 

al-Ilm al-Tauqify 

3 INTUISI 
(Dhamir) 

DZAUQIYYAH  TAJRIBAH-
BATINIYYAH 
(Experience) 

AL-LA’AQLANIYYAH 
(Preverbal) 

 UNIVERSAL 
RECIPROCITY 

PARTISIPATIF al-Ilm al-Hudury 

 
Harapan baru Universitas Islam Negeri bagi kelangsungan hidup masyarakat : 
Pekerjaan, Komunikasi, Etik-emansipatoris. 

 
Adalah Jurgen Habermas28 yang secara jelas telah mengklasifikasi adanya tiga 

media atau alat yang saling berhubungan dan terkait kelindan. Tiga alat tersebut 
digunakan oleh masyarakat untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam 
berhadapan dan menjawab berbagai arus tantangan kehidupan modern khususnya. Tiga 
media tersebut adalah “Pekerjaan” (work), “Komunikasi” (Communication) dan “Etika” 
(Tranformation; Liberation) (lihat Skema 2). Ketiga media tersebut mempunyai hubungan 
yang erat dengan tiga jenis kebutuhan dasar manusia untuk menjalani kehidupan yang 
praktis dan sekaligus terkait dengan kegiatan penelitian dan pengembangan keilmuan. 
Pertama, kebutuhan umat manusia untuk melakukan penelitian yang terkait dengan 
persoalan-persoalan “teknik”. Kedua, kebutuhan penelitian yang berhubungan dengan 
keinginan manusia untuk “memahami makna konsep-konsep ilmu pengetahuan secara 
umum”, termasuk ilmu-ilmu agama (hermeneutik), dan ketiga, kebutuhan masyarakat 
untuk dapat “terbebas” dari belenggu-belenggu yang dirasa menekan dan menghambat 
perjalanan mereka untuk mencapai cita-cita kehidupan dan kemanusiaanya 
(emancipatory). Bukan secara kebetulan, jika tiga kebutuhan dasar atau kepentingan pokok 
manusia tersebut terkait pula dengan tipe-tipe pengetahuan, yaitu “informasi”, 
“interpretasi” dan “pengawasan”, pengontrolan atau pengendalian (criticism). Trilogi 

                                                
28 Jurgen Habermas, Knowledge and Human Interests.terjemahan Jeremy J. Shapiro, Boston : 

Beacon Press, 1971. 
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media (pekerjaan, komunikasi, etika), kebutuhan (teknik, hermeneutik, emansipatoris) dan 
tipe-tipe pengetahuan (informasi, interpretasi, kritik) menolong manusia untuk mengenal 
tiga kluster (kelompok) disiplin penelitian dan pendekatan, yaitu pendekatan ilmu-ilmu 
kelaman (naturalistic), pendekatan hermeneutik (hermeneutic) dan pendekatan keilmuan 
sosial-kritis (critical social science). Masing-masing menawarkan orientasi dan cara 
pandang yang berbeda-beda, namun aturannya terhimpun dalam satu paket kemasan 
keilmuan yang utuh, interconnected, sehingga membentuk bangunan keilmuan yang 
berkarakter,  dan bukannya bebas nilai seperti yang selama ini berjalan. 
 Media atau alat yang paling pokok agar manusia dapat mempertahankan 
kelangsungan hidup adalah “pekerjaan” : merubah lingkungan hidup, baik lingkungan 
pisik maupun sosial, termasuk didalamnya upaya merubah diri kita sendiri ketika kita 
berusaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidup yang baru. 
Motivasi untuk melakukan penelitian dan pengembangan keilmuan yang didorong untuk 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan praktis seperti itu adalah termasuk jenis penelitian yang 
semata-mata ditujukan memperoleh kepentingan “teknis”. Sebagai catatan, yang 
dimaksud dengan kepentingan atau kebutuhan teknis disini bukanlah kebutuhan yang 
hanya bersifat perorangan, tetapi terkait juga dengan kepentingan dan kebutuhan 
masyarakat yang terlembagakan. 
 Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat teknis-praktis tersebut mendorong, manusia 
untuk melakukan riset yang dirancangkan untuk melengkapi sumber-sumber data, baik 
soft ware maupun hard ware, yang dianggap ajeg dan objektif sehingga mudah dikontrol. 
Langkah demikian mempermudah diperolehnya informasi dan sumber-sumber 
intelektual yang potensial untuk kepentingan teknologi. Langkah tersebut dianggap 
perlu karena, pada akhirnya praktik dan uji coba di lapangan yang berhasil dengan baik 
hanya dapat dimungkinkan jika dilandasi oleh informasi-informasi yang akurat dan bisa 
diandalkan tentang keajegan-keajegan alam. Dengan begitu, sejak semula, ilmu 
pengetahuan alam (natural science) memang sudah bersentuhan dan berhubungan erat 
dengan teknologi, yakni sejak mulai dari tahap-tahap awal pembentukan konsep. Ketika 
konsep-konsep tersebut dikuantifikasikan, hal ini berarti memerlukan alat-alat 
pengukuran yang tepat, dan ketika hipotesis dibuat, proses itu juga dipengaruhi oleh tingkat 
perbaikan-perbaikan alat untuk mengukur dan meneliti yang lebih akurat dan begitu 
seterusnya. Dengan begitu, menjaga dan mengontrol kebenaran hipotesis, menghadapkan 
anggapan-anggapan dasar yang konstruktif dengan “realitas” empiris, semuanya terarah 
untuk kepentingan dan pencapaian tujuan teknis-praktis. Ilmu-ilmu kealaman (natural 
sciences) ada pada wilayah ini. 

Adalah merupakan kecelakaan sejarah umat Islam, ketika bangunan keilmuan 
natural sciences (al-ulum al-kauniyyah) menjadi terpisah dan tidak bersentuhan sama sekali 
dengan ilmu-ilmu keIslaman yang fondasi dasarnya adalah “teks“ atau nash. Meskipun 
sejarah peradaban Islam klasik pernah mengukir sejarahnya dengan nama-nama yang 
dikenal menguasai ilmu-ilmu kealaman antara lain seperti al-Biruni (w.1041) seorang 
ensiklopaedis Muslim, Ibn Sina seorang failasuf dan ahli kedokteran, Ibn Haitsam (w. 
1039) seorang fisikawan, Ibn Khaldun, Ibn al-Nafis Hayyan, al-Khawarizmi dan lain-lain. 
Sayang, Perguruan Tinggi Islam yang ada sekarang ini sama sekali tidak lagi 
mengenalnya, lebih-lebih perkembangan metodologi ilmu-ilmu kealaman yang 
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berkembang sekarang ini, yang sesungguhnya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan 
ilmu-ilmu keislaman yang ada sekarang.29 
 Media berikutnya yang telah disebut dimuka adalah “komunikasi” atau 
lebih tepat “bahasa”. Bahasa atau tradisi bahasa adalah metainstitusi yang 
dijadikan sandaran bagi seluruh tindakan-tindakan sosial termasuk tindakan 
sosial-keagamaan. Hal demikian terjadi karena seluruh tindakan sosial hanya 
dapat diungkapkan dan disusun lewat komunikasi. Media bahasa ini juga 
melibatkan masyarakat peneliti ilmu-ilmu kealaman, karena masyarakat teknologi 
dan para peneliti yang berkecimpung di dalamnya juga membutuhkan bahkan 
menciptakan komunitas dengan bahasanya tersendiri. Bahasa disini juga berfungsi 
sebagai alat perantara antar berbagai tradisi epistemologi keilmuan yang ada, baik 
natural sciences, social sciences, religious sciences, Islamic Studies maupun humanities 
pada umumnya. 
 Tidak seorangpun, sesungguhnya, yang mulai dari dirinya sendiri. Seorang 
harus mengungkapkan hasil penelitiannya dengan bahasa yang dapat dipahami 
oleh kolega-kolega peneliti lainnya. Lebih-lebih lagi, penelitian dalam berbagai 
lembaga penelitian erat terkait dengan proses pengajaran. Para peneliti pemula 
dilatih dan dididik dalam sebuah tradisi keilmuan. Perlu dicatat bahwa “bahasa“ 
disini jangan disamakan begitu saja dengan “komunikasi” karena salah satu dari 
sekian banyak fungsi bahasa yang pokok adalah memberikan “kata kunci” untuk 
memahami dunia realitas. Termasuk dalam dunia realitas kealaman, realitas sosial 
maupun realitas keagamaan. Dorongan untuk melakukan penelitian adalah 
semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, yang pada akhirnya 
membentuk berbagai tradisi keilmuan. Untuk menjembatani dan memahami 
berbagai tradisi keilmuan yang ada diperlukan hermeneutika. 
 Hermeneutika diperlukan terutama berfungsi sebagai jembatan perantara 
antar berbagai model pemahaman epistemologi keilmuan yang bersifat 
“intersubjective” terhadap kemungkinan adanya berbagai makna dari tindakan 
sosial dan teks. Sekaligus juga berfungsi untuk menghubungkan generasi yang 
hidup era sekarang dan generasi terdahulu. Pemahaman hermeneutis ini penting, 
lantaran ia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat memahami berbagai 
corak dan model konsepsi yang ada dalam berbagai tradisi penelitian yang 
bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Dengan demikian, program 
ini juga penting artinya bagi seseorang untuk memperbaiki kemampuan 
memahami sistem epistemologi diri sendiri (self-understanding), yang pada 
gilirannya, secara dialektis, dapat dihubungkan pula dengan pemahaman 
terhadap tradisi epistemologi orang lain. 

Hermeneutika bukanlah tafsir atau takwil dalam pengertian yang biasa 
berlaku di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam dan Islamic Studies. Tradisi 
tafsir atau takwil di lingkungan Islamic Studies lebih terfokus pada pemahaman 
“teks” - dan sulit sekali keluar dari teks, padahal teks itu sendiri sesungguhnya 

                                                
29 Muhammad Abid al-Jabiry, Takwin al-aql….. h.347. 
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mempunyai historisitasnya yang panjang – dan melupakan konteks sosial, politik, 
budaya, epistemologi keilmuan, ekonomi dan begitu seterusnya. Bahkan teks al-
Qur’an sendiri mempunyai historisitasnya sendiri, lantaran ia turun selama kurun 
waktu 23 tahun; 13 tahun pada periode Makkah dan 10 tahun pada periode 
Madinah. Sementara dalam tradisi hermeneutika (penulis biasa menyebutnya 
dengan al-Qiraah al-muntijah), justru sebaliknya. Keterkaitan teks dan konteks 
sangat diutamakan. Dengan begitu, hermenutika diperlukan sedikit banyak dasar-
dasar sosiologi, antropologi, sejarah ilmu pengetahuan, filsafat ilmu pengetahuan 
dan begitu seterusnya. Para ilmuan Muslim kontemporer mulai memasuki 
wilayah ini.30 Penyusunan kurikulum dan silabi pada Universitas Islam Negeri 
dimasa datang perlu mencermati perkembangan terakhir ini.  

Tipe atau corak ketiga dari media yang digunakan untuk membentuk, 
memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat adalah Etik.31 
Kerangka dan pola kerja etik adalah dengan cara “mengatur”, “mengarahkan”, 
“mengendalikan”, “mengontrol” atau “mengawasi”. Gerard Radnitzky 
menyimpulkan pentingnya etik dalam ilmu pengetahuan dengan menyatakan : “ 
…… the theory of human sciences without reference to ethics would lack the main 
part of its fundament, be like a vessel without a compass.32 Media ini secara sadar 
dibangun di atas kerangka dasar acuan etika, khususnya dalam menyusun 
strategi, melaksanakan dan mengevaluasi garis-garis kebijakan politik serta 
tindakan-tindakan sejenis dari kelompok masyarakat yang lain, yang diambil 
sebagai pedoman dalam situasi yang konkrit. Tindakan-tindakan konkrit ini 
mengasumsikan pengukuhan akan “aku” yang muncul dari kesadaran 
perorangan dalam berhubungan dengan norma-norma kelompok. Norma-norma 
tersebut timbul lewat partisipasi aktif anggota masyarakat, baik dalam bentuk konflik 
maupun dalam bentuk hubungan dialektis antar berbagai tradisi yang ada dalam wilayah 
praktis. Norma-norma tersebut, secara sosial dan moral mendorong munculnya 
keterpanggilan dan advokasi yang bersifat emansipatoris. Legitimasi program-
program ilmu-ilmu kemanusiaan apapun sangat tergantung pada wawasan etis, 
yang berlandaskan pada tujuan-tujuan yang bersifat membebaskan 
(emansipatoris). Seluruh ilmu-ilmu sosial dan keagamaan mempunyai misi, 
advokasi dan ketrampilan untuk melakukan proses pembebasan diri dari segala 
macam kekuatan-kekuatan dalam sejarah dan masyarakat  - yang seolah-olah 
bertindak menekan-membelenggu – repressif-hegemonik seperti layaknya 
kepastian hukum alam – lewat proses edukasi dan pencerahan yang 
berkesinambungan. 

Tipe aktifitas intelektual yang terkait dengan keterpanggilan dan advokasi 
etis tersebut adalah kemampuan dan hak anggota masyarakat untuk melakukan 

                                                
30 Khaled Abou El Fadl, Speaking in God’s Name : Islamic Law, Authority and Women, Oxford : 

One World Publications, 2001 (Reprinted 2003). 
31 Gerard Radnitzky, Contemporary Schools of Metasciences : Anglo Saxon Schools of 

Metasciences, Continental Schools of Metasciences, Goteborg : Akademiforlaget, 1970, h. 161-185. 
32 Ibid, h. 161. 
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kritik (criticism) terhadap lingkungan sekitar (Lingkungan Birokrasi, Pemerintahan 
yang meliputi perangkat Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif, BUMN, dunia usaha, 
kehidupan sosial, kehidupan keagamaan) dan begitu seterusnya. Peran perguruan 
tinggi agama Islam, lebih-lebih Universitas Islam Negeri, amat sangat diperlukan 
disini. Kritik konstruktif diharapkan dapat mengantarkan manusia dan 
masyarakat secara keseluruhan terbebas dari ketergantungan yang berlebihan 
pada kekuatan-kekuatan luar. Kesadaran etis emansipatoris dapat menjelaskan 
kekuatan-kekuatan yang bersaing dalam masyarakat dan tarik-menarik antar 
berbagai kelompok kepentingan dengan demikian diharapkan dapat memberikan 
kemudahan bagi fungsi kontrol dan pengawasan dalam masyarakat. Penanaman 
nilai dan pemahaman etika-transformatif dan liberatif seperti ini yang memang 
terasa kurang dalam sistem pendidikan di tanah air. 

Lagi-lagi proses dan prosedur berpikir dalam ber “etika” ini berbeda dari 
proses dan prosedur berpikir dalam ber ‘akhlaq”. Kesan penulis yang belum tentu 
benar dan dapat diperdebatkan bahwasanya mentalitas akhlaq lebih 
mendahulukan “duty’ (kewajiban) dan ketaatan kepada orang tua atau pimpinan 
masyarakat (kyai, dosen, pimpinan masyarakat, orang-orang yang dituakan 
namun belum tentu taat pada hukum) tetapi kurang menyentuh aspek ‘right” 
(hak-hak). Selain istilah “right” memang menekankan “hak-hak individu, sosial, 
ekonomi maupun kultural, dalam “right’ juga termuat pemikiran kritis-liberatif. 
Cara bertindak dari kedua pola mentalitas ini sungguh berbeda. Itu yang pertama. 
Sementara yang kedua, pada kata-kata etik lebih terfokus kehidupan dan 
kepentingan publik, dan bukannya kehidupan pribadi seperti yang bisa 
ditekankan pada kata-kata akhlaq.33  

 
 

SKEMA 2 
KEILMUAN UIN : PENDEKATAN INTEGRATIF-INTERDICIPLINARY 
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33 Lebih lanjut bandingkan dengan Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama terjemahan Abdullah 

Ali, Bandung : Penerbit Mizan, 2002, h. 86-90.   
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Meretas jalan baru proyek reintegrasi epistemologi keilmuan era UIN 
 
 Pengembangan dan konversi IAIN ke UIN adalah proyek keilmuan. Proyek 
pengembangan wawasan keilmuan dan perubahan tata pikir keilmuan yang bernafaskan 
keagamaan transformatif. Bukan berubah asal berubah, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan 
pula sekedar proyek pisik. Konversi dari IAIN ke UIN adalah momentum untuk 
membenahi dan menyembuhkan luka-luka dikotomi keilmuan umum dan agama yang 
makin hari  makin menyakitkan. 
 Proyek besar reintegrasi epstemologi keilmuan umum dan agama mengandung 
arti perlunya dialog dan kerjasama  antara disiplin ilmu umum dan agama yang lebih erat 
di masa yang akan datang. Pendekatan interdisiplinary dikedepankan, interkoneksitas 
dan sensitivitas antar berbagai disiplin ilmu perlu memperoleh skala prioritas dan 
perlu dibangun dan dikembangkan terus menerus tanpa kenal henti. Interkoneksinas 
dan sensitivitas antar berbagai disiplin ilmu-ilmu kealaman dengan disiplin ilmu-ilmu 
sosial dan disiplin humanities serta disiplin ilmu-ilmu agama perlu diupayakan secara 
terus menerus. 
 Bukan eranya sekarang disiplin ilmu agama (Islam) menyendiri dan steril dari 
kontak dan  intervensi ilmu-ilmu sosial, humaniora dan ilmu-ilmu kealaman. Begitu pula 
bukan eranya sekarang disiplin ilmu-ilmu kealaman berdiri sendiri, tidak mengenal cara 
pandang dan analisis ilmu sosial dan humaniora dalam format seperti terurai di atas. 
Seorang ahli studi keislaman, Ebrahim Moosa, mengisyaratkan perlunya reintegrasi 
keilmuan dengan menyatakan sebagai berikut :  

"…having raised the question of international relations, politics, and economics, 
that does not mean that scholars of religion must become economist or political 
scientists. However, the study of religion will suffer if its insights do not take 
cognizance of how the discourses of politics, economics, and culture impact on the 
performance of religion an vice-verse"34 

 
 Terjemah Indonesia, kurang lebih sebagai berikut : Setelah mengangkat 
permasalahan hubungan internasional, politik dan ekonomi tidaklah berarti bahwa para 
ahli agama secara serta merta harus menjadi ahli ekonomi atau ahli politik. Namun 
demikian, studi tentang agama (termasuk studi agama Islam : penulis) akan sungguh-
sungguh menderita, jika pandangan dan analisis-analisisnya tidak memahami 
mempertimbangkan atau menyertakan sama sekali bagaimana sesungguhnya diskursus 
tentang politik, ekonomi, dan budaya punya pengaruh yang luar biasa terhadap tampilan 
agama dan begitu pula sebaliknya. 
 Tegasnya dalam era UIN, fakultas Syari'ah tidak boleh menolak untuk dimasuki 
mata kuliah baru yang mengandung muatan humanities kontemporer dan ilmu-ilmu 
sosial seperti hermeneutik, cultural dan religious studies, HAM, sensitivitas gender, filsafat 
ilmu dan begitu seterusnya. Jika tidak, maka mahasiswa akan menderita (suffer) ketika 
mereka keluar kampus dan berhadapan dengan realitas sosial-kemasyarakatan dan 
realitas sosial keagamaan yang begitu kompleks. Begitu juga fakultas Tarbiyah, Dakwah, 
Adab dan Ushuluddin. Muatan ilmu-ilmu Sosial, seperti Sosiologi agama dan 
Antropologi agama serta humanities kontemporer seperti Teologi Pembebasan, HAM 

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

Islamic fundamentalism, Ebrahim Moosa (Ed.) Oxford : Oneworld Publication, 2000, h. 28.  
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dalam Islam, gender issues, ethics, sejarah ilmu pengetahuan, filsafat ilmu pengetahuan 
dan begitu seterusnya harus tampak benar dalam kurikulum fakultas Tarbiyah & 
keguruan, begitu juga fakultas Dakwah & Komunikasi termasuk sains, teknologi dan 
kesehatan. Belum lagi menyebut perlunya Social Work yang berstandar internasional 
dengan menggunakan pendekatan yang interdisiplin pada fakultas Dakwah & 
Komunikasi. Di masa depan, lantaran persoalan  integritas bangsa, ke-Indonesiaan, dan 
ke-Islaman semakin rumit, maka alumni UIN perlu mempunyai kualifikasi tertentu, yang 
berbeda dari universitas lain. Setidaknya, jika para alumni UIN akan berprofesi sebagai 
guru, hakim, da’i atau pekerja sosial, konsultan dan begitu seterusnya mereka tidaklah 
harus terkurung dalam sangkar isolated profession (profesi yang steril dan terpisah dari 
persoalan masyarakat sekitarnya), tetapi lebih dituntut untuk sekaligusnya sebagai 
penggagas dan pelopor social empowerment dan social agent of change dengan muatan etik 
yang memihak rakyat kecil yang tidak berdaya (mustadl’afun) dan lingkungan hidup 
yang sehat. 

Dengan ungkapan dan bahasa lain, perlunya menumbuhkan etos keilmuan yang 
menekankan interdisciplinary, sensitivitas dan interkoneksitas antar berbagai disiplin 
ilmu umum dan agama telah pernah penulis kemukakan dalam konsep “jaring laba-laba 
keilmuan Teoantropotentris-integralistik dalam Universitas negeri35 di lapangan. 
Implementasinya di lapangan masing-masing Ketua Program Studi bersama pimpinan 
program studi atau jurusan yang lain serta pimpinan fakultas di IAIN perlu secara tenang 
menyusun ulang mana mata kuliah yang harus di “regrouping” atau diubah atau bahkan 
ditinggal sama sekali. Para pimpinan fakultas, ketua jurusan, pimpinan program studi 
dan dosen pada umumnya harus berani berpikir ke depan untuk mempersiapkan 
kebutuhan generasi ilmuan dan praktisi sosial-keagamaan yang akan datang (next 
generation), bukan sekedar mempertahankan status quo yang dicapai sekarang. 
 Dalam menyusun ulang kurikulum, silabi serta mata kuliah dengan etos dan nafas 
reintegrasi epistemologi keilmuan era UIN, prinsip-prinsip dasar berikut perlu 
dipertimbangkan. Hadarah al-nash, (penyangga budaya teks-Bayani), memang tidak lagi biasa 
berdiri sendiri, terlepas sama sekali dari hadarah al-ilm (Teknik, Komunikasi) dan juga 
tidak bisa terlepas dari hadarah al-falsafah (Etik) dan begitu juga sebaliknya. Hadarah al-Ilm 
(Budaya Ilmu), yaitu ilmu-ilmu empiris yang menghasilkan sain dan teknologi, akan tidak 
punya “karakter”, yang berpihak pada kehidupan manusia dan lingkungan hidup, jika 
tidak dipandu oleh Hadarah al-falsafah (Budaya Etik-emansipatoris) yang kokoh. 
Sementara itu, Hadarah al-nash (Budaya agama yang semata-mata mengacu pada teks) 
dalam kombinasinya dengan hadarah al-ilm (sain dan teknologi), tanpa mengenal 
humanities kontemporer sedikitipun juga berbahaya, karena jika tidak hati-hati akan 
mudah terbawa arus kearah gerakan radicalism-fundamentalism.36 Untuk itu, diperlukan 
hadarah al-falsafah (Etik yang bersifat transformatif-liberatif). Begitu juga, hadarah al-falsafah 
(Budaya filsafat) akan terasa kering, jika tidak terkait dengan isu-isu keagamaan yang 
termuat dalam budaya teks dan lebih-lebih jika menjauh dari problem-problem yang 
ditimbulkan dan dihadapi oleh hadarah al-ilm (Budaya ilmu-ilmu empiris-teknis). Yang 
layak dipertimbangkan kedepan untuk mendesign mata kuliah, kurikulum dan silabi UIN 
                                                

35 Lebih lanjut M. Amin Abdullah, “Etik Tauhidik sebagai Dasar Kesatuan Epistemologi Keilmuan 
Umum dan Agama (dari paradigma positivistik-sekuralistik ke arah teoantroposentrik-integralistik), dalam 
Jarot Wahyudi dkk.(Ed.), Op.cit, h. 3-20,  khususnya h.13. 

36 Bossam Tibi, The Challenge of Fundamentalism : Political Islam and the new world disorder, 
Berkeley : Universitas of California Press, 2002, h. xiii – xxiii. 
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adalah dengan cara menghindari pitfall dan jebakan-jebakan keangkuhan disiplin ilmu 
yang merasa “pasti” dalam wilayah sendiri-sendiri tanpa mengenal masukan dari disiplin 
di luar dirinya. 

Pitfall atau jebakan-jebakan tersebut sangat mungkin akan terjadi lagi, jika 
konfigurasi keilmuan yang hendak dibangun dalam tradisi UIN tidak dirancang dengan 
teliti dan matang. Jika diskemakan, rancang bangun keilmuan baru era UIN kurang lebih 
adalah dapat digambarkan berikut : 

 
 

SKEMA SINGLE ENTITY  
 
 
 

Hadarah  
al-Nash 

 
 
 
 
Entitas tunggal Hadarah al-Nash ini bisa diganti atau ditempati oleh entitas tunggal 
Hadarah al-Ilm atau entitas tunggal Hadarah al-Falsafah. Single entity ini umumnya 
mengklaim bahwa cukup dirinya sendiri sajalah yang mampu mengatasi permasalahan 
kemanusiaan. Dalam perspektif komparatif, corak model berpikir single entity ini adalah 
simbol keangkuhan ilmu pengetahuan. Tidak ideal untuk IAIN, apalagi UIN. 

 
 

SKEMA ISOLATED ENTITIES 
 
   

Hadarah   Hadarah   Hadarah 
  al-Nash  al-Ilm   al-Falsafah 
 
  
 

 
Tampak dalam skema diatas kelihatannya peradaban manusia ini telah semakin 

maju karena adanya ketiga entitas keilmuan tersebut. Namun, oleh masyarakat dunia 
sekarang ini, konfigurasi hubungan yang ternyata bercorak “isolated” inilah yang 
diperkirakan menjadi sumber permasalahan dunia kontemporer, sejak dari krisis 
lingkungan hidup, krisis ekonomi, krisis moralitas, krisis relijiositas, dan krisis 
multidimensi yang lain. Skema ini boleh dikata masih sangat terjadi di era IAIN,  sehingga 
berakibat pada sempitnya wawasan dan pandangan dunia para alumninya. 
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Hadarah al-
Falsafah 

 

      Hadarah 
         al-Ilm 

 
 
  

Hadarah 
al-Nash 

UIN 

SKEMA INTERCONNECTED ENTITIES 
 
 

 
 

 
     
       
 
          
 
  
 
 
 
 
 
Skema diatas adalah proyek keilmuan yang diemban oleh visi dan misi perubahan IAIN 
ke UIN. Tampak dalam skema diatas bahwa masing-masing rumpun ilmu sadar akan 
keterbatasan-keterbatasan yang melekat dalam diri sendiri dan oleh karenanya bersedia 
untuk berdialog, bekerjasama dan memanfaatkan metode dan pendekatan yang 
digunakan oleh rumpun ilmu lain untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang 
melekat jika masing-masing berdiri sendiri-sendiri, terpisah antara satu dan lainnya. 
Diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak, dari waktu ke waktu 
dengan kesediaan mengorbankan kepentingan egoisme sektoral keilmuan, demi untuk 
menyongsong realisasi proyek keilmuan baru pada era UIN. 
Wallahu a’lam bisawab 
 
         Yogyakarta,  9 Desember 2004  

 
 


