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“Wahyu memandu ilmu” (WMI) adalah 
konsep yang bersifat genus/genera, karena itu 
konsep “wahyu”, “memandu”, dan “ilmu” mesti 
dimaknai sebagai “nama pertama” yang kemudian 
diikuti oleh “nama kedua” sebagai spesiesnya. 
Sebagai nama pertama, “wahyu” (petunjuk dari 
Allah Swt. yang diturunkan kepada nabi dan 
rasul) memiliki nama kedua; “Al-Qur'an”, “hadis 
qudsi”, “nash”, “mushaf ” dst.; “Memandu” 
(asal kata dari pandu yang berarti “penunjuk 
jalan”, “kaidah”, “patokan”) sebagai nama 
pertama, memiliki nama kedua, “memimpin”, 
“memayungi”, “mengarahkan” dan seterusnya; 
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“Ilmu” (pengetahuan yang memilliki sistem 
dan metode tertentu baik tentang soal duniawi, 
akhirat, lahir dan batin) sebagai nama pertama, 
memiliki nama kedua “filsafat”, “sains”, “seni”, 
“mitos”, “mitis” dan seterusnya. Oleh karena itu, 
dalam memaknai WMI tidak boleh “log” tetapi 
harus “lincah” lentur dan fleksibel sehingga ada 
ruang perluasan dan pendalaman makna. 

Secara historis WMI merupakan spirit 
keilmuan Islam yang digali dari tradisi keilmuan 
masa kejayaan Islam Abad ke-7 hingga ke-13 M 
yang bersifat nondikotomis dan ensiklopedis 
(tidak kaca mata kuda dan antara ilmu yang satu 
dengan yang lain saling bersentuhan bahkan 
saling mencakupi). Oleh karena itu, kecuali 
menyejarah, WMI juga kontekstual untuk 
zamannya dan zaman sekarang/postmodern. 
Di zaman postmodern seperti sekarang ini, 
yang mengandaikan bahwa apa pun bisa terjadi 
(anything goes), memungkinkan bahwa WMI 
pun bisa menjadi alternatif spirit keilmuan baru 
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umat Islam yang bisa menjanjikan perbaikan dan 
pencerahan.

Ada empat pendekatan untuk memahami 
konsep wahyu memandu ilmu yaitu: 1) metaforis; 
2) filosofis; 3) sufistik (piramida); dan 4) saintifik 
(gerak pendulum).
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1. Metaforis 
Pendekatan pertama adalah pendekatan metaforis. 
Pendekatan metaforis terhadap WMI adalah 
suatu proses, cara, usaha, metode dan perbuatan 
dengan menggunakan kata atau kelompok 
kata bukan arti yang sebenarnya, melainkan 
penggambaran berdasarkan persamaan atau 
perbandingan atas sesuatu, dalam hal ini roda 
yang bertujuan mencapai pengertian tertentu 
tentang wahyu memandu ilmu. Karena metafora 
tersebut dilambangkan melalui roda maka 
disebut Metafora Roda Wahyu Memandu Ilmu 
(MR-WMI).

APA ITU 
EMPAT PENDEKATAN 

TERHADAP WMI?

1
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Roda adalah bagian kendaraan paling vital, 
setidaknya untuk zaman sekarang. Sebuah 
kendaraan dikatakan utuh sebagai kendaraan, 
ketika memiliki roda. Walaupun kelak, boleh 
jadi kendaraan tidak lagi menggunakan roda, 
karena telah ditemukan pengganti roda seiring 
perkembangan teknologi yang lebih canggih di 
dunia ini. Namun tetap saja secara metaforis roda 
dan bagian-bagiannya merupakan hal penting 
sebagai penggerak kehidupan. 

Secara umum ada tiga bagian roda (wheel) 
yaitu poros (hub), pelak (velg) dan ban (tire). 
Pada hub terpasang bantalan peluru (bearing), 
sepatu rem, tromol dan komponen bantu lainnya. 
Orang Sunda menyebut bagian ini “as” (poros). 
Hub dan pelak dihubungkan oleh jeruji (spokes) 
dan bagian terluar, ban (tire). Ban depan (sepeda 
motor) berfungsi sebagai pengendali kemudi 
agar aman dan ban belakang berfungsi sebagai 
penyalur tenaga mesin agar kendaraan melaju 
dengan maksimal. 
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Dalam konteks Wahyu Memandu Ilmu, hub 
melambangkan pusat (center) aqidah, syariat 
dan akhlak yang terangkum dalam ayat-ayat 
qur’aniyyah dan kauniyyah sebagai wahyu yang 
semuanya bersumber dari Allah Swt. Pelak 
roda yang terhubung dengan hub oleh jeruji, 
melambangkan rumpun atau bidang atau disiplin 
ilmu yang berkembang terus hingga saat ini. Ban 
luar yang di dalamnya berisi angin atau “nitrogen 
iman” melambangkan “pengendali”, dan “ilmu” 
sebagai “penyalur” energi sangat berguna dalam 
membangun kehidupan yang lebih baik yakni 
dengan “amal shaleh”. 
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Gambar 1. Metafora Roda Wahyu Memandu Ilmu

Wahyu yang besumber dari Allah Swt., 
merupakan titik awal yang berfungsi “memandu” 
ilmu dan sebagai titik akhir bagi ilmu yang 
“dipandu” oleh wahyu. Logika “memandu” 
dan “dipandu” secara metaforis dinisbatkan 
pada fungsi roda sebagai “pengendali” bagi 
pengemudi (ilmuwan), “penyalur” tenaga 
(ilmu), “penopang” kendaraan (akal, indera dan 
intuisi) dan “penyerap” tekanan atau kejutan 
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dari permukaan jalan (dunia empiris/alam 
semesta yang ditangkap oleh akal, indera dan 
intuisi). Secara mekanis, “daya” ini muncul 
dari gaya sentripetal (sentripetal force) yaitu efek 
gerak melingkar yang menuju pusat putaran 
dan gaya sentrifugal (sentrifugal force), efek semu 
yang ditimbulkannya yang menjauhi pusat 
putaran. Jadi secara metaforis, spirit utama 
WMI adalah “memandu”, yang maknanya dapat 
diperluas menjadi memancarkan, menginspirasi, 
menopang, menjiwai, dan membingkai. 

2. Filosofis 
Pendekatan filosofis terhadap WMI adalah suatu 
proses, cara, usaha, metode dan perbuatan 
berdasarkan filsafat dengan tujuan mencapai 
pengertian wahyu memandu ilmu secara 
sistematis, kritis, reflektif dan radikal. Pendekatan 
ini disebut dengan Filsafat Wahyu Memandu Ilmu 
(F-WMI).

Secara tradisional, sistematika filsafat itu 
terbagi ke dalam tiga tema besar yakni ontologi, 
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epistemologi dan aksiologi. Maka secara filosofis 
isi WMI terbagi ke dalam tiga bagian besar, yaitu 
bagian; 1) ontologis-WMI; 2) epistemologis-
WMI dan 3) aksiologis-WMI. Bagian dari “wahyu 
memandu ilmu” yang masuk ke dalam wilayah 
ontologi adalah “wahyu” yang berasal dari Allah 
Swt. yang terletak pada atau dilambangkan oleh 
poros, hub atau as roda. Bagian yang masuk ke 
dalam wilayah epistemologi adalah “ilmu-ilmu” 
yang terletak di antara atau dilambangkan oleh 
jeruji roda. Sedangkan bagian yang masuk ke 
dalam wilayah aksiologi adalah “amal shaleh” 
yang terletak di dalam atau dilambangkan oleh 
“ban”. Wilayah-wilayah tersebut memiliki 
“ukuran” atau dimensinya masing-masing, 
yaitu dimensi atributif, normatif dan substantif, 
sehingga sistematikanya dapat digambarkan 
sebagai berikut:
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Gambar 2. Sistematika Filsafat Wahyu Memandu 
Ilmu 

Konsep “wahyu”, dalam kajian ontologi bisa 
bermakna “kongkret” atau “fisik” atau “materi” 
dan bisa bermakna “abstrak” atau “non fisik” atau 
“metafisika” juga “spiritual”. Hal itu bergantung 
pada aliran ontologi yang dianut seseorang. 
Dalam tradisi ontologi, aliran yang pertama 
dikenal dengan aliran “materialisme” dan yang 
kedua dikenal dengan nama “idealisme”. Jika 
“wahyu” yang dimaksud adalah Al-Qur’an yang 
berbentuk mushaf dan Al-Kaun (alam semesta) 
maka “wahyu” dalam pengertian ini bersifat 
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fisik. Sebaliknya, jika “wahyu” yang dimaksud 
adalah Firman Allah Swt. yang berada di Lauh 
al-Mahfudz, maka “wahyu” dalam arti yang 
demikian itu bersifat abstrak atau metafisis. 
Dalam hubungannya dengan konsep “Allah Swt.” 
sebagai sumber wahyu, tentu orang lebih banyak 
memahami sebagai “Yang Metafisis”, karena 
“Allah” itu Zat Yang Ghaib dan Satu (tauhid). 
Dalam tradisi ilmu-ilmu keagamaan Islam, citra 
Allah sebagai Yang Satu atau Esa dipelajari 
dalam ilmu (sains) tauhid (kalam). Dalam tradisi 
ilmu umum alam semesta sebagai citra Tuhan 
ditelusuri oleh atau dipelajari dalam astrofisika 
dan/atau kosmologi (filsafat alam). Dalam terang 
filsafat WMI maka secara ontologis isi wahyu 
memandu ilmu adalah “Sains Tauhidullah”. 
Artinya, Allah mengemanasi (makna filosofis 
dari memandu) alam semesta yang dipelajari oleh 
ilmuwan sebagai sains kealaman (natural sciences), 
dan sains alam diemanasi oleh Allah Swt.

Secara epistemologis ilmu-ilmu tentang 
wahyu/ayat-ayat yang terangkum dalam Al-Qur’an 
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dan al-Hadis secara historis tersistematisasi 
dalam ilmu-ilmu agama Islam (Islamic Studies/
Sciences) terutama ‘ulūm al-Qur’ān dan ‘ulūm al-
Hadis, sedangkan wahyu/ayat-ayat yang berupa 
di alam semesta terangkum dalam ilmu-ilmu 
nonagama Islam/umum (non-Islamic Studies/
Sciences). Berarti epistemologi wahyu memandu 
ilmu bermakna Islamic Studies memayungi non-
Islamic Studies dan sebaliknya non-Islamic Studies 
dipayungi oleh Islamic Studies. Sementara, 
dalam tradisi akademik dan penelitian ada 
yang disebut payung penelitian. Berarti, secara 
epistemologis, isi wahyu memandu ilmu itu 
bagaimana menempatkan Islamic Studies sebagai 
payung ilmu dan penelitian bagi (memayungi) 
ilmu non-Islamic Studies dan sebaliknya ilmu-
ilmu non-Islamic Studies dipayungi oleh Islamic 
Studies. Pendeknya, dalam epistemologi WMI, 
ilmu-ilmu keagamaan Islam harus menjadi core 
bagi atau dalam ilmu-ilmu umum. 

Secara aksiologis, hasil dari sains tauhidullah 
itu ilmuwan menjadi ber-iman sedangkan hasil 
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dari penelitian, ilmuwan menjadi ber-ilmu. Buah 
dari ilmu dan iman adalah amal shaleh. Secara 
aksiologis ketiganya bersatu dalam perilaku 
ilmuwan yaitu akhlak. Jika baik maka disebut 
al-akhlak al-karimah. Dengan demikian, makna 
aksiologi wahyu memandu ilmu itu adalah, “al-
akhlak al-karimah membingkai perilaku ilmuwan”. 

Di samping memiliki sistematika khusus, 
filsafat juga memiliki pendekatan yang khas yaitu 
“kritis”, “reflektif” dan “radikal”. Dengan begitu, 
setiap konsep kata “wahyu”, “memandu” dan 
“ilmu” hendaknya ditelaah secara kritis, reflektif 
dan radikal, sehingga konsep-konsep tersebut 
dapat bermakna mendalam dan meluas sesuai 
dengan karakternya masing-masing. 
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Gambar 3. Makna Filosofis Wahyu Memandu Ilmu

3. Piramida Sufistik

Pendekatan sufistik berpegang pada prinsip 
“semua jalan menuju Tuhan”. Alam tidak tunggal, 
tidak semata-mata inderawi atau rohani. Alam 
tersusun dari suatu struktur; thabiat (inderawi), 
Kursi, ‘Arasy, Lauh Mahfudz, Qalam, Shifat, dan 
Dzat. Di balik alam fisik terdapat alam yang 
lebih luas yaitu alam al-mitsal, di atasnya terdapat 
(ruhani) alam al-jabarut. Jadi, hal utama dari 
pandangan dunia sufistik adalah tauhid; sebagai 
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sumber, penyebab, penyerta proses dan tempat 
kembali. Dari kepercayaan tentang Tuhan ini 
muncul hierarki realitas yang juga akan berujung 
pada sebab immaterial dari segala yang terjadi 
dalam semesta alam fisik, yakni Tuhan itu sendiri. 

Hierarki realitas, secara paradigmatis mirip 
dengan sebuah piramida. Piramida bisa berupa 
jumlah, energi dan biomassa. Piramida jumlah 
menunjukkan jumlah setiap organisme di 
tingkat trofik yang berbeda (tingkat makan yaitu, 
produsen, konsumen dan pengurai) dalam rantai 
makanan. Piramida biomassa adalah pengukuran 
massa kering dari organisme di tingkat trofik yang 
berbeda. Piramida energi menunjukkan jumlah 
energi pada setiap tingkat trofik.

Ada dua jenis piramida yaitu 1) piramida 
tegak dan 2) piramida terbalik. Pada piramida 
biomassa, piramida tegak adalah piramida yang 
massa gabungan dari seluruh produsen lebih 
besar daripada massa gabungan dari setiap 
tingkatan konsumennya. Piramida tegak biasanya 
menggambarkan sebuah ekosistem darat. 
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Sedangkan piramida terbalik adalah piramida 
yang menggambarkan massa gabungan dari 
produsen-produsennya yang lebih kecil dari 
massa gabungan dari konsumennya. Contoh dari 
piramida ini yaitu ekosistem perairan/piramida 
ekosistem akuatik.

Piramida dalam spirit keilmuan wahyu 
memandu ilmu menunjukkan tingkat populasi 
ilmuwan di tingkat wilayah yang berbeda 
(ontologi ,  epistemologi dan aksiologi) 
berdasarkan dimensi (atributif, normatif dan 
substantif) dengan memperhitungkan tingkat 
kompleksitas ilmu (energi) yang harus dikuasai 
oleh para ilmuwan dan bisa berbanding terbalik 
dengan perilaku ilmuwan dalam tingkat wilayah 
berbeda berdasarkan dimensi yang berbeda pula. 
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Gambar 4. Moder Paradigmatis Piramida WMI
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Hierarki pertama piramida sufistik WMI; 
ada yang satu yang matbu’ dan ada realitas segala 
sesuatu yang tabi’. Hierarki piramida ini kemudian 
menegaskan bahwa segala yang fisik (fisik wahyu-
mushaf, ilmu--buku dan amal shaleh--infak dan 
sadaqah) yang bisa dialami secara inderawi adalah 
penampakan (tajalli) dari wujud supra-fisik 
(iman, cerdas dan shaleh) dalam sebuah proses 
penciptaan yang khas, sebagaimana juga realitas 
yang diserap oleh akal, dan dzauq. Dunia tasawuf 
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memiliki konsepsi kemenurunan (tanazzul) 
Wujud Absolut menjadi segala realitas melalui 
tahapan-tahapan tertentu secara hierarkikal.

Hierarki kedua piramida sufistik WMI: 
Alam fisik adalah perwujudan Tuhan dalam 
derajat intensitas paling rendah, yang akan 
melakukan proses pendakian (taraqqi) menuju 
yang Satu. Dalam perspektif lain, dunia fisik 
tidak sekadar dipandang sebagai manifestasi, tapi 
secara fungsional ia merupakan “pintu masuk” 
untuk mencapai Realitas Absolut, karena itu 
ilmu tentang hal-hal yang fisik adalah media 
pendorong bagi ilmuwan untuk menyadari dan 
mencapai Realitas Absolut. 
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 Wahidiyat 

 
Asma’ Wa al-shifat 

 
Al-A’yan Al-Tsabitah 

 

Al-A’yan Al-Kharijiyyah 

Alam Syahadah 

Pandangan Dunia Tauhid memandang alam 
semesta dan Kitab Suci sama-sama sebagai “tanda” 
(ayat) Tuhan, Sang Penciptanya. Sebagaimana ayat 
dalam Kitab Suci, ia mengandung makna dan 
makna tersebut harus ditangkap dan dihayati 
bukan semata-mata dipelajari sebagai struktur 
kata-kata. Alam semesta pun demikian. Alam 
semesta adalah ayat yang harus diungkap 



Apa Itu Empat Pendekatan Terhadap WMI? 17

maknanya, bukan semata-mata dieksplanasi 
berdasarkan relasi hubungan antarbenda-benda 
melainkan sama seperti menafsirkan ayat dalam 
kitab suci yakni untuk mengungkap, menangkap 
dan menghayati makna terdalamnya, yakni 
menyingkap tabir kebenaran dari yang al-haqq. 
Jadi yang terindera dan terpikirkan tiada lain 
adalah alam syahadah, ia secara keseluruhan tak 
terputus dari dan dengan realitas lain, sehingga 
ia satu bagian dari dan dengan lainnya. 

4. Saintifik

Pendekatan saintifik digunakan untuk menjelaskan 
pergeseran posisi Ilmu Agama (Islam) sebagai 
salah satu rumpun ilmu menjadi “payung ilmu” 
yang konsepnya telah diuraikan dalam filsafat 
wahyu memandu ilmu. Pasal 10 UU No. 12 Tahun 
2012 tentang Rumpun Ilmu menunjukkan bahwa 
ilmu-ilmu yang ada dibagi ke dalam enam rumpun 
ilmu, di mana ilmu agama adalah salah satunya.
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Gambar5.

Berdasarkan Pasal 10 UU No. 12 Tahun 2012 
tentang Rumpun Ilmu, rumpun ilmu yang satu 
dengan lainnya sejajar. Tidak ada superioritas dan 
sebaliknya subordinasi dalam ilmu. Akan tetapi, 
sebagai sebuah bentuk pengembangan ilmu yang di 
dalamnya mengandaikan adanya distingsi, masuk 
akal juga ketika sebuah universitas menempatkan 
ilmu tertentu sebagai core-nya. Misalnya, UNIKOM 
(Universitas Komputer Indonesia), core-keilmuannya 
adalah komputer (rumpun ilmu terapan) sementara 
ilmu-ilmu lainnya (Sastra, Sosiologi, Psikologi 
dan lain-lain) sebagai pelengkap; ITB (Institut 
Teknologi Bandung), core-keilmuannya adalah 
teknologi (rumpun ilmu terapan) sementara ilmu-
ilmu lain sebagai penyeimbang seperti Seni Rupa 
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dan Kebudayaan; IPB (Institut Pertanian Bogor), 
core keilmuannya adalah Pertanian (rumpun ilmu 
terapan) sementara ilmu lain (Ekonomi dan 
Industri) sebagai penunjang; dan UPI (Universitas 
Pendidikan Indonesia), core-keilmuannya adalah 
pendidikan (rumpun ilmu terapan) sementara 
ilmu-ilmu lain seperti Fisika, Kimia dan Matematika 
sebagai bahan yang akan diajarkan kepada peserta 
didik. Demikian pula dengan perguruan tinggi 
keagamaan Islam, UIN Sunan Gunung Djati 
Bandung misalnya, sebagai universitas yang 
bercirikan ke-Islaman, core keilmuannya adalah 
Ilmu-ilmu Agama Islam (rumpun ilmu agama), 
sementara ilmu-ilmu lain (Psikologi, Fisika dan 
Hukum) sebagai pelengkap, penunjang dan 
penyeimbang. Oleh karena itu, Ilmu-ilmu agama 
Islam bisa bertukar posisi dari pelengkap menjadi 
inti. 

Berdasarkan teori bandul pendulum, 
pertukaran posisi merupakan hal yang sangat 
alamiah (mungkin terjadi). Sifat alamiah ini 
menjadi penanda bahwa alam dan kehidupannya 
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dinamis dan harmonis. Berarti ilmu-ilmu agama 
Islam bisa menempatkan diri menjadi titik tumpu 
(pusat) pendulum, bukan hanya sebagai bandul 
pendulum. Di dalam teori bandul pendulum, 
terdapat tiga unsur yang harus ada yaitu unsur: 
1) titik tumpu pendulum; 2) gerak bandul/
bandul fisis; dan 3) osilasi ayunan torsi. Ketika 
beban digantungkan pada ayunan dan tidak 
diberikan gaya, maka benda akan diam di titik 
keseimbangan “2”. Jika beban ditarik ke titik 
“1” dan dilepaskan, maka beban akan bergerak 
ke “2” selanjutnya ke “3”, lalu kembali lagi ke 
“2”. Gerakan beban akan terjadi berulang secara 
periodik, dengan kata lain beban pada ayunan di 
atas melakukan gerak harmonik sederhana “2”.

Gambar 6. Teori Pendulum
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Saat ilmu-ilmu agama Islam menjadi inti atau 
titik tumpu pendulum, maka ilmu-ilmu (rumpun 
ilmu) lain menjadi bandul pendulum. Ketika beban 
(ilmu-ilmu non-Agama Islam) digantungkan 
pada ayunan dan tidak diberikan gaya, maka 
benda (katakanlah ilmu alam) akan diam di titik 
keseimbangan “2”. Jika beban (ilmu alam) tersebut 
ditarik ke titik "1" (menyentuh katakanlah area 
ilmu humaniora) dan dilepaskan, maka beban akan 
bergerak ke "3" (area ilmu sosial), lalu kembali lagi 
ke “2” (area ilmu alam). Gerakan beban (ilmu-
ilmu nonagama Islam) akan terjadi berulang secara 
periodik, dengan kata lain beban pada ayunan di 
atas melakukan gerak harmonik sederhana di bawah 
kendali (payung) titik pendulum (ilmu-ilmu agama 
Islam). Pendulum wahyu memandu ilmu cocok 
digunakan untuk menjelaskan spirit keilmuan wahyu 
memandu ilmu dengan pendekatan saintis. Dengan 
mengambil ilmu agama sebagai titik poros ayunan, 
maka diperoleh “gerak pendulum” pengembangan 
ilmu-ilmu berbasis wahyu memandu ilmu dapat 
dilihat pada gambar 7.
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Gambar 7. Gerak Pendulum Pengembangan Ilmu-
ilmu Berbasis WMI

 

 

  

 

 

 

Ilmu Agama 
(Islam) 

terapan formal alam Sosial Humaniora 

Dari “gerak pendulum” pengembangan 
ilmu-ilmu berbasis WMI di atas, terbukalah 
kesempatan untuk mengembangkan bidang ilmu-
ilmu baru yang berbasis spirit keilmuan wahyu 
memandu ilmu (ilmu-ilmu agama Islam). Secara 
praksis sebenarnya ilmu-ilmu tersebut sudah ada 
seperti Filsafat Islam, Hukum Islam, Pendidikan 
Islam dan Sejarah Kebudayaan Islam namun, 
masih memerlukan penelaahan dan penjelasan 
lebih lanjut agar konsisten dalam kaidah spirit 
keilmuan wahyu memandu ilmu. Ada juga kajian 
yang relatif baru misalnya sains kealaman Islam 
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(Fisika Islam, Kimia Islam dan seterusnya) dan 
Psikologi Islam yang sesungguhnya berpotensi 
menjadi bidang ilmu baru, tentu setelah melalui 
“rekayasa epistemologi” spirit keilmuan wahyu 
memandu ilmu.

Rekayasa epistemologi suatu bidang/
disiplin ilmu tertentu oleh spirit keilmuan 
wahyu memandu ilmu bisa berdimensi atributif 
(menempelkan simbol-simbol Islam secara 
simplistis; metode yang digunakan biasanya 
doktriner), normatif (menempelkan ayat-ayat 
Al-Qur’an tertentu tanpa menggunakan ulum Al-
Qur'an dan ilmu tafsir yang memadai; penalaran 
yang digunakan biasanya deduktif) dan substantif 
(membongkar dan membangun kembali sejarah 
ilmu-ilmu pada masa Islam klasik, abad ke-7 
sampai ke-12 M; sambil dilakukan uji ulang 
secara ilmiah berdasarkan temuan-temuan ilmiah 
kontemporer; metode yang digunakan adalah 
metode ilmiah). 
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Tabel 1. Proses Rekayasa Epistemologi Keilmuan 
Wahyu Memandu Ilmu

Rekayasa 
Epistemologi WMI

Bidang Ilmu 
Baru

Spesialisasi/
Spesifikisasi

Hukum Islam Hukum Pranata Islam 

Hukum Pidana Islam

H u k u m  K e l u a r g a 
Islami

Ilmu Sosial 
& Politik Islam 

Studi  Masyarakat 
Islam 

Sosio-Ekonomi Islam 

Komunikasi Islam 

Politik Islam 

Filsafat Islam Sains Tauhidullah 

Psikologi Islam
Tasawuf Psikoterapi

Psikologi Pendidikan 
Islam 

Psikologi Klinis Islami 
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Ilmu 
Pendidikan 
Islam

Pendidikan 
Matematika Islam 

Manajemen 
Pendidikan Islam 

Kurikulum 
Pendidikan Islam 

Sosiologi Pendidikan 
Islam 

Ekonomi 
Syariah/Islam

Manajemen Islami 

Administrasi Islami

Sains Islam
Kimia Islam/Alchemy 

Theo-Technology 

Ilmu Hayat/Biologi 
Islam 

Kebudayaan 
Islam

Linguistik Islam

Sastra Arab/Islam 

Dari tabel di atas diperoleh sejumlah bidang 
ilmu yang berbasis pada spirit keilmuan Wahyu 
Memandu Ilmu beserta dengan spesifikasinya.
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Tabel 2. Bidang Ilmu Baru yang Berbasis Spirit Keilmuan 
Wahyu Memandu Ilmu dan spesifikasinya

Bidang Ilmu Baru Spesialisasi/Spesifikisasi

Hukum Islam
Hukum Pranata Islam 

Hukum Pidana Islam

Hukum Keluarga Islami

Ilmu Sosial 
& Politik Islam 

Studi Masyarakat Islam 

Sosio-Ekonomi Islam 

Komunikasi Islam 

Politik Islam 

Filsafat Islam Sains Tauhidullah 

Psikologi Islam
Tasawuf Psikoterapi

Psikologi Pendidikan Islam 

Psikologi Klinis Islami 

Ilmu Pendidikan Islam
Pendidikan Matematika Islam 

Manajemen Pendidikan Islam 

Kurikulum Pendidikan Islam 

Sosiologi Pendidikan Islam 

Ekonomi Syariah/Islam
Manajemen Islami 

Administrasi Islami
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Sains Islam
Kimia Islam/Alchemy 

Theo-Technology 

Ilmu Hayat/Biologi Islam 

Kebudayaan Islam
Linguistik Islam

Sastra Arab/Islam 

Jika di buat hierarki, ilmu-ilmu yang berbasis 
Spirit Keilmuan Wahyu Memandu Ilmu akan 
menjadi:

Gambar: Hierarki Bidang Ilmu Berbasis Wahyu 
Memandu Ilmu

 

Pendekatan Penelitian Ilmu-Ilmu Berbasis 
Spirit Keilmuan Wahyu Memandu Ilmu 
Berdasarkan karakteristik keilmuan Wahyu 
MemanduIlmu maka metode penelitian yang 
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dianggap konsisten dengan spirit keilmuan 
Wahyu Memandu Ilmu adalah metode penelitian 
multidisipliner. Hal ini karena jenis ilmu-
ilmu yang dikembangkan di bawah spirit 
keilmuan Wahyu Memandu Ilmu mesti berupa 
ilmu-ilmu multidisipliner. Karakteristik ilmu-
ilmu mutidisipliner itu memiliki objek yang 
menggabungkan berbagai sudut pandang, aspek 
dan kajian atau bidang ilmu, dan memiliki satu 
perspektif, tinjauan atau bidang ilmu sebagai teori 
utama yang dominan. Jadi karakteristik ilmu-
ilmu multidisipliner itu memiliki objek formal 
utama, dalam hal ini adalah mesti Islamic studies 
dan memiliki objek material bermacam-macam, 
dalam hal ini ilmu-ilmu nonkeagamaan Islam. 
Oleh karena itu, ilmu-ilmu multidisipliner tidak 
bermaksud mengintegrasikan dengan begitu saja 
bidang-bidang ilmu, namun lebih menguatkan 
suatu bidang ilmu dengan dukungan pelbagai 
bidang ilmu yang serumpun. Karakteristik lain 
dari ilmu-ilmu multidisipliner adalah senantiasa 
berusaha memecahkan suatu masalah dengan 
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menggunakan berbagai sudut pandang dan 
banyak ilmu yang relevan.

Gambar 9. Karakteristik Penelitian Ilmu-ilmu 
Berbasis Wahyu Memandu Ilmu

 





Gagasan Al-Attas tentang “Islamisasi 
Ilmu” pada 1970-an berubah menjadi gerakan 
pembaruan epistemologi Islam yang mendunia 
pada 2000-an. Gerakan tersebut direspons oleh 
beberapa tokoh Pendidikan Tinggi Keagamaan 
Islam (PTKI) Indonesia (Azyumardi Azra, 
Amin Abdullah, Imam Suprayogo dan Endang 
Soetari) dengan keinginan membangun kembali 
epistemologi Islam nondikotomis, yang tidak 
memisahkan Ilmu Umum (Sains dan Teknologi) 
dengan Ilmu Agama Islam (Islamic Studies). 

Pada saat yang sama, Malik Fajar, di akhir 
masa jabatannya sebagai Menteri Agama Republik 

MENGAPA
PERLU WMI?
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Indonesia waktu itu, gencar pula mewacanakan 
pentingnya Bangsa Indonesia memiliki perguruan 
tinggi Islam model baru. Gagasan tersebut 
sejalan dengan keinginan para tokoh PTKI 
untuk membangun kembali epistemologi Islam 
nondikotomis. Abdurrahman Mas’ud kemudian 
memformulasikan keduanya dalam buku, 
“Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik” 
(2002). Untuk mewujudkan keinginan besar 
tersebut, tahun 2002, sepakat dibuat universitas 
Islam model baru, dengan mengubah Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas 
Islam Negeri (UIN). Maka berturut-turut, IAIN 
Syarif Hidayatullah Jakarta berubah menjadi UIN 
pada tahun 2002; IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
dan STAIN/UIIS Malang tahun 2004; IAIN Sunan 
Gunung Djati Bandung dan IAIN Alauddin 
Makassar tahun 2005. 

Berbekal epistemologi keilmuan Islam 
nondikotomis, UIN meluaskan mandatnya (wider 
mandate), dengan tidak hanya mengembangkan 
Ilmu Agama Islam (Islamic Studies), tetapi juga 



Mengapa Perlu WMI? 33

mempelajari Ilmu Alam (Natural Sciences), Sosial 
(Social Sciences) dan Kemanusiaan (Humanities 
Sciences). Dalam perjalanannya, masing-masing 
UIN memiliki paradigma dan/atau mazhab 
keilmuan nondikotomisnya sendiri-sendiri. UIN 
Syarif Hidayatullah Jakarta, Integrasi Keilmuan; 
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Interkoneksi; 
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, “Pohon 
Ilmu”; UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 
“Wahyu Memandu Ilmu”. 

Atas dasar peristiwa di atas, UIN SGD 
Bandung perlu merumuskan konsep WMI secara 
ajeg dan konsisten sehingga mudah diterapkan. 
Proses melahirkan paradigma dan/atau mazhab 
keilmuan nondikotomis “Wahyu Memandu 
Ilmu” UIN SGDD Bandung memakan waktu 
kurang-lebih 5 tahun, dari 2002-2007. Institusi 
pendukung proses ini adalah Konsorsium Bidang 
Ilmu, dibentuk oleh Rektor Nanat Fatah Natsir 
(Ketua: Ahmad Tafsir dan Sekretaris: A. Darun 
Setiadi). Beberapa pemikir dan ilmuwan yang 
melakoni proses intelektual tersebut adalah 
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Herman Soewardi (Universitas Padjajaran 
Bandung), Juhaya S. Praja dan Deden Effendi 
(UIN SGD Bandung). 

Pada 2011-2014, Konsorsium dan “Wahyu 
Memandu Ilmu” matisuri. Konsorsium Keilmuan 
dibentuk kembali oleh Rektor Mahmud pada 
2015 (Ketua: M. Anton Athoillah dan Sekretaris: 
Irawan). Tugas utama Konsorsium Keilmuan 
menghidupkan kembali Wahyu Memandu Ilmu, 
maka Konsorsium Keilmuan UIN SGD Bandung 
diberi nama Konsorsium Keilmuan Wahyu 
Memandu Ilmu (KK-WMI). Agenda utama KK-
WMI merumuskan konsep dasar WMI agar lebih 
koheren serta berkoresponden dengan kebutuhan 
zaman. Pada tahun 2016-2017 disusun buku 
trilogi WMI (Masterplan KK-WMI; Buku KP-WMI; 
Buku Saku WMI). Buku saku WMI merupakan 
buku ketiga dari trilogi buku yang diterbitkan 
oleh KK-WMI. Buku ini berisi sejumlah konsep 
dan pemahaman dasar tentang Wahyu Memandu 
Ilmu di UIN SGD Bandung. 



Sejak tahun 2008, WMI telah dijadikan 
sebagai dasar penyusunan visi UIN SGD Bandung 
dan sejak tahun 2015, secara redaksional menjadi 
bagian yang tak terpisahkan dari visi universitas.

Visi 
“Menjadi Universitas Islam Negeri yang unggul 

dan kompetitif berbasis wahyu memandu ilmu dalam 
bingkai akhlak karimah di ASEAN tahun 2025”.

Karena sudah menjadi visi universitas, WMI 
bukan hanya berdampak pada sisi akademis 
namun juga nonakademis (manajemen). WMI 
menjadi nilai dasar/inti (core value) kelembagaan 

APA 
TUJUAN WMI?
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UIN SGD Bandung. Seluruh peri hidup dan 
kehidupan warga kampus UIN SGD Bandung 
harus dilandasi oleh WMI. WMI menjadi 
keistimewaan (distinction), pusat keunggulan 
(Center of Excellence) dan dorongan untuk 
meningkatkan daya saing (competitive) bagi warga 
UIN SGD Bandung. 

Misi 
a. menyelenggarakan proses perkuliahan, 

penelitian dan kajian ilmiah dengan bingkai 
akhlak karimah berbasis wahyu memandu 
ilmu untuk mengembangkan pengetahuan 
dan teknologi; 

b. menyelenggarakan pengabdian untuk 
mengembangkan dan memberdayakan 
masyarakat menuju tatanan masyarakat 
madani yang demokratis dan berkeadilan;

dengan tujuan:
a. terwujudnya hasil proses perkuliahan, 

penelitian dan kajian ilmiah berbasis Wahyu 
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Memandu Ilmu untuk mengembangkan 
pengetahuan dan teknologi; 

b. terwujudnya pengabdian untuk mengem-
bangkan dan memberdayakan masyarakat 
menuju tatanan masyarakat madani yang 
demokratis dan berkeadilan.

WMI sendiri memiliki misi: 
a. menggali tradisi dan spirit keilmuan Islam 

klasik dalam rangka mengembangkan 
ilmu-ilmu baru yang lebih mencerahkan 
kehidupan; 

b. menjadikan ilmu-ilmu Agama Islam klasik 
yang sudah digali tersebut sebagai payung 
dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, 
seni dan teknologi untuk melahirkan ilmu-
ilmu baru sebagai penanda kebangkitan 
peradaban baru Islam; 

c. meliterasi umat Islam dengan mengamalkan 
dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, seni 
dan teknologi berbasis spirit keilmuan Islam 
klasik yang telah digali dan diuji kembali agar 
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dapat merespons dengan bijak perkembangan 
zaman yang semakin kompleks dan cepat 
berubah;

d. memperkokoh tugas dan tanggung jawab 
ilmuwan di muka bumi sebagai khalifah fil 
ardhi dibingkai oleh al-akhlak al-karimah.

e. Ciri mental dan karakter ilmuwan yang 
dibutuhkan untuk mengemban tugas dan 
tanggung jawab di atas yaitu beriman, ber-
‘ilm dan selalu beramal shaleh (berakhlaq); 
ber-Islam dan ber-ihsan.

Misi di atas dapat diringkas dalam konsep:
a. keilmuan nondikotomis; 
b. menggali dan mengembangkan tradisi sains 

Islam klasik;
c. internasionalisasi;
d. unggul;
e. kompetitif. 
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Apa Sasaran WMI?
Sasaran WMI adalah;
a. Peningkatan motivasi dan daya saing kinerja 

riset dan pengembangan ilmu oleh para 
peneliti dan perekayasa di lingkungan UIN 
SGD Bandung.

b. Peningkatan kualitas dan kuantitas 
pengembangan ilmu, riset dan pengembangan 
hasil kolaborasi antarpeneliti dan perekayasa 
baik dari lingkungan internal maupun 
eksternal UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 

c. Peningkatan kualitas dan kuantitas kerja 
sama antarlembaga baik dengan lembaga 
litbang maupun non-litbang, pemerintah 
maupun dunia usaha pada tingkat regional, 
nasional maupun internasional.

d. Peningkatan dan perluasan jaringan kerja 
sama penerapan hasil riset teknologi berbasis 
tradisi sains Islam klasik dan turunannya 
dengan para pengguna baik kalangan 
pemerintah, kelompok masyarakat maupun 
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swasta di tingkat regional, nasional dan 
global.

e. Peningkatan diseminasi dan publikasi hasil 
riset teknologi berbasis tradisi sains Islam 
klasik dan turunannya serta pengakuan hasil 
riset melalui Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 
dan jumlah sitasi hasil riset peneliti dan 
perekayasa keilmuan berbasis tradisi sains 
Islam klasik.

f. Peningkatan  revenue generating  guna 
mendorong kemandirian dan eksistensi UIN 
SGD Bandung.

Secara internal, penerima manfaat dari 
Wahyu Memandu Ilmu UIN Sunan Gunung Djati 
Bandung adalah: 

a. semua unit organisasi di lingkungan UIN 
Sunan Gunung Djati Bandung mendapatkan 
gambaran yang jelas tentang substansi dan 
arah keilmuan yang dikembangkan oleh 
UIN Sunan Gunung Djati Bandung sehingga 
dapat menjamin kualitas akademik lulusan 
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dan produk penelitian yang dikerjakan oleh 
universitas.

b. para pejabat, pemangku kebijakan dan 
pelaksana kegiatan di lingkungan UIN Sunan 
Gunung Djati Bandung yang secara langsung 
maupun tidak langsung berhubungan 
dengan visi dan misi Keilmuan Wahyu 
Memandu Ilmu dapat memahami dengan 
baik dan benar aturan main, pedoman dan 
petunjuk teknis penerapan program-program 
pengembangan ilmu-ilmu yang berbasis pada 
wahyu memandu ilmu. 

Secara eksternal;
a. masyarakat intelektual nasional maupun 

internasional akan mengenal dan memahami 
bahwa di UIN SGD Bandung-Indonesia 
telah terbangun suatu sistem teori, konsep 
dan pandangan filosofis keilmuan Wahyu 
Memandu Ilmu yang teruji dan konsisten 
namun fleksibel dalam memberi ruang 
pencarian kedalaman maupun keluasan 
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bidang-bidang ilmu baru yang berbasis pada 
Spirit of Islamic Scientific. 

b. dunia usaha dan mitra UIN SGD Bandung 
lainnya dapat memanfaatkan sejumlah hasil 
riset terapan dari bidang-bidang ilmu yang 
berbasis Wahyu Memandu Ilmu dalam 
menyelesaikan persoalan-persoalan sosial, 
budaya dan keagamaan serta kelangkaan 
kearifan penggunaan teknologi manusia abad 
ke-21. 



BERPEGANG TEGUH PADA PRINSIP 
KEILMUAN NON DIKOTOMIS YAITU 

PRINSIP KEILMUAN YANG TIDAK 
MEMISAHKAN ANTARA ILMU UMUM 

DENGAN ILMU AGAMA (ISLAM)

Dalam mengupayakan pengembangan 
dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, seni 

dan teknologi sebagai sarana untuk mencari, 
menemukan dan memaknai nilai-nilai ilahiyah 

(Sains Tauhidullah)

Mencari, mengoleksi, menggali, mengkaji 
dan meneliti ulang serta merekayasa ulang 

karya-karya sains dan teknologi Islam klasik 

PRINSIP-PRINSIP WMI
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melalui pusat/lembaga penelitian dengan 
melibatkan perpustakaan dan laboratorium 

terpadu dan berkolaborasi dengan peneliti dan 
lembaga penelitian baik di dalam maupun di 

luar negeri;

Meliterasi umat Islam melalui para ulama 
yang sudah dibekali pelbagai pengetahuan 
tentang pentingnya umat Islam menguasai 

dan memanfaatkan sains, seni dan teknologi 
yang sudah direkayasa dengan spirit keilmuan 

Wahyu Memandu Ilmu.



MEMBANGKITKAN KEMBALI SPIRIT 
KEILMUAN ISLAM KLASIK MELALUI 

BERBAGAI PENELITIAN DAN REKAYASA 
ULANG WARISAN SAINS DAN TEKNOLOGI 

ISLAM ABAD PERTENGAHAN YANG 
MENEMPATKAN EKSISTENSI TUHAN 

SEBAGAI HAL YANG UTAMA

MENJADIKAN UIN SGD BANDUNG 
SEBAGAI UNIVERSITAS YANG 

UNGGUL DAN KOMPETITIF DALAM 
MENGEMBANGKAN ILMU-ILMU BERBASIS 

TRADISI SAINS ISLAM KLASIK SERTA 
BERSUMBER PADA AL-QURAN DAN AL- 

TAHAPAN 
PELAKSANAAN WMI
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AL-HADIS

 MELITERASI UMAT ISLAM MELALUI 
PARA ULAMA DAN LULUSAN UIN SGD 

BANDUNG YANG SUDAH DIBEKALI 
PELBAGAI PENGETAHUAN TENTANG 

PENTINGNYA UMAT ISLAM MENGUASAI 
DAN MEMANFAATKAN SAINS, SENI DAN 
TEKNOLOGI YANG SUDAH DIREKAYASA 

DENGAN SPIRIT KEILMUAN WAHYU 
MEMANDU ILMU

MEMBANGUN PERADABAN BARU 
ISLAM YANG LEBIH MENCERAHKAN 
DENGAN BERPEGANG PADA PRINSIP 

RAHMATAN LIL ALAMIN 



1. Menghidupkan Kembali WMI
2. Menguatkan Lembaga KK WMI
3. Pelaksanaan WMI 

pelaksanaan 

ketersediaan 
sarana dan 
prasarana 

perencanaan dan 
penganggaran 

yang baik 
berdasarkan 

analisi kebutuhan 

mencapai 
standar 

konsorsium 
riset nasional 

menjadi tanggung 
jawab nasional dan 

UIN SGD sebagai 
pusat institusi riset 

nasional tradisi sains 
islam klasik 

tri darma 
perguruan 

tinggi 
berbasis 

WMI 

pengkaderan 
short course Islamic 

Sciences dan 
Natural Sciences 

pelatihan dan 
pendidikan tentang 

WMi 

kapasitas 
warga 

UIN SGD 
Bandung 

sosialisasi 
terhadap 

Kemendag 
Kemenristek 

kapasitas 
pemangku 

kepentingan 

meningkatkan 
jejaring dengan 

institusi lain baik di 
dalam maupun di 

luar negeri 

STRATEGI WMI 
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PEMANGKU KEPENTINGAN WMI 

 

 

KEMENAG RI

KEMENRISTEK

PEMERINTAH 
DAERAH 

UIN SGD 
BANDUNG 

KONSOSRSIUM 
RISET NASIONAL 

UIN LAIN 

UMAT ISLAM 
INDONESIA DAN 

DUNIA 
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MONITORING DAN EVALUASI WMI 
 

 

 

MIKRO 

MESSO 

MAKRO 
PIMPINAN 
UIN SGD 

BANDUNG 

UNIT - UNIT 
TERKAIT 

PRAKTIS WMI PRAKTIS WMI 

KK-WMI 

PRAKTIS WMI 
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Dr. Bambang Qomaruzzaman, M.Si.
Dr. Andewi Suhartini, M.Ag.

Pembahas Prof. Dr. H. Mukhtar Solihin
Prof. Dr. H. Uus Ruswandi, M.Pd.
Prof. Dr. H. I. Nurol Aen, M.A.
Dr. Ading Kusdiana, M.Ag.
Dr. Dadan Suherdiana, M.Ag.
Dr. Dudang Gojali, S. Ag., M.Ag.
Dr. H. Ujang Dedih, M.Ag.
Dr. Hamzah Turmudzi, M.Si.
Dr. Sarbini, M.Ag.
Dr. Asep Supriadin, S.Si, M.Si.

DAFTAR KONTRIBUTOR
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Dr. H. Engkos Kosasih, M.Ag.
Dr. Ija Suntana, M.Ag.
Dr. H. Mustofa, M.Ag.
Dr. H. Badruzzaman M Yunus, M.A.
Drs. A. Bahrun Rifa’i, M.Ag.
Dr. Hj. Akmaliyah, M.Ag.
Drs. Ano Sutrisno
Drs. H. Rohman Setiaman

Bandung, 06 Juni 2016
Mengetahui,          Draft Disusun Oleh 

Prof. Dr. H. M. Anton Athoillah, M.M. 

Dr. Irawan, S.Pd., M. Hum
Ketua KK-WMI     Sekretaris KK-WMI


